
/2004 2005

SubDivision:DPI_Secondary

File Comp 
No

Export Section File No File Subject Closed Date
Closing 
Category

984 EST4
4[3]ಕೆಎಟಿ 

1147/2005‐06
ಆರ್. . ಭಟ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಉಮಚಗಿ

ಕಾಮಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
1/29/2010 0:00 D

984 EST4
4[3]ಕೆಎಟಿ 

1147/2005‐06
ಆರ್. . ಭಟ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಉಮಚಗಿ

ಕಾಮಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
1/29/2010 0:00 D

2026 EST4
1(2)  4(2) 

ಕೆ.ಇ.ಟಿ. 6/2001‐
2002

ರ್ೕ ಎಂ. ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಹಾಗೂ
ಇತರರ7ಉ ಕೆ.ಎ.ಟಿ 2791‐2709 / 

2001 ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

2026 EST4
1(2)  4(2) 

ಕೆ.ಇ.ಟಿ. 6/2001‐
2002

ರ್ೕ ಎಂ. ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಹಾಗೂ
ಇತರರ7ಉ ಕೆ.ಎ.ಟಿ 2791‐2709 / 

2001 ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

2027 EST4
4(2) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 

ರಿ.ಅ. 19/2001 ‐
2002

ವಪಪ್, ಗುರಪಪ್, ರವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 B

2027 EST4
4(2) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 

ರಿ.ಅ. 19/2001 ‐
2002

ವಪಪ್, ಗುರಪಪ್, ರವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 B

2029 EST4
4(2) ಭಾಗ‐2 
/2004‐2005

ರ್ೕ ಎಂ.ಸಣಣ್ಪಾಪ್ಜಿ ನಿವರ್ತತ್ ಸ.
ಖಂಡೇನಹ ಳ್ ಇವರ ಸೇವಾ ನಿಗದಿ

9/19/2009 0:00 B

2029 EST4
4(2) ಭಾಗ‐2 
/2004‐2005

ರ್ೕ ಎಂ.ಸಣಣ್ಪಾಪ್ಜಿ ನಿವರ್ತತ್ ಸ.
ಖಂಡೇನಹ ಳ್ ಇವರ ಸೇವಾ ನಿಗದಿಖಂಡ ೕನಹ ಳ್ ಇವರ ಸ ೕವಾ ನಿಗದಿ

9/19/2009 0:00 B

2031 EST4
4(2) ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ರಿ.ಅ 9570‐11 
/2005

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್ 75.70071 ಎಸ್.  
/ ಎಸ್.ಟಿ ವಗರ್ದ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ 
ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

8/10/2011 0:00 D

2031 EST4
4(2) ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ರಿ.ಅ 9570‐11 
/2005

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್ 75.70071 ಎಸ್.  
/ ಎಸ್.ಟಿ ವಗರ್ದ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ 
ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

8/10/2011 0:00 D

2032 EST4
4(3)ಸವ್ತಂತರ್ 

ದಿನಾಚರಣೆ‐10/06‐
07

ಆಗಸ್ಟ್ 15‐ಸಾವ್ತಂತರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಚಾಟರ್‐
ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/29/2010 0:00 D

2032 EST4
4(3)ಸವ್ತಂತರ್ 

ದಿನಾಚರಣೆ‐10/06‐
07

ಆಗಸ್ಟ್ 15‐ಸಾವ್ತಂತರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಚಾಟರ್‐
ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/29/2010 0:00 D

2033 EST4
4(2) ರಿ.ಅ 

3/2002‐2003
ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್ 13030 / 2002  ರ್ೕ ಬಿ

ಮಂಜಪಪ್
9/19/2009 0:00 B

2033 EST4
4(2) ರಿ.ಅ 

3/2002‐2003
ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್ 13030 / 2002  ರ್ೕ ಬಿ

ಮಂಜಪಪ್
9/19/2009 0:00 B

2035 EST4
4(2) ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ 
1/2001‐2002

ಅಂತಿಮ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ 
ಹೆಸರು ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

9/19/2009 0:00 B

Export



2005 06

2035 EST4
4(2) ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ 
1/2001‐2002

ಅಂತಿಮ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ 
ಹೆಸರು ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

9/19/2009 0:00 B

2037 EST4
4(2) ಜೇಷಠ್ತಾ 

ನೂಯ್ನತೆ /28/98‐
99

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸ.  ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ರುವ 
ನೂಯ್ನತೆಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 A

2037 EST4
4(2) ಜೇಷಠ್ತಾ 

ನೂಯ್ನತೆ /28/98‐
99

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸ.  ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ರುವ 
ನೂಯ್ನತೆಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 A

2041 EST4
4(2) ಗೆರ್ೕಡ್‐11 
2005‐06

1‐1‐79 ರಿಂದ 30‐06‐85 ವರೆಗಿನ ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಬಿಟುಟ್ ಹೋಗಿರುವ ಕಷ್ಕರ 

ಹೆಸರನುನ್ ಸೇಪರ್ಡೆ ಕುರಿತು
9/19/2009 0:00 A

2041 EST4
4(2) ಗೆರ್ೕಡ್‐11 
2005‐06

1‐1‐79 ರಿಂದ 30‐06‐85 ವರೆಗಿನ ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಬಿಟುಟ್ ಹೋಗಿರುವ ಕಷ್ಕರ 

ಹೆಸರನುನ್ ಸೇಪರ್ಡೆ ಕುರಿತು
9/19/2009 0:00 A

2043 EST4
4(2) ಗೆರ್ೕಡ್‐11 

ಸ.  ‐14/2004‐05
01‐01‐99 ರಿಂದ 31‐12‐2004 ರ ಲ್ 

ನೇಮಕವಾದ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 A

2043 EST4
4(2) ಗೆರ್ೕಡ್‐11 

ಸ.  ‐14/2004‐05
01‐01‐99 ರಿಂದ 31‐12‐2004 ರ ಲ್ 

ನೇಮಕವಾದ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 A

2046 EST4
4(2) ಜೇಷಠ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
2005 06‐

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ ಜಿಲಾಲ್ ವಾರು ಹಂಚಿಕೆ 
2005‐2006

9/19/2009 0:00 A

2046 EST4
4(2) ಜೇಷಠ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
2005‐06

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ ಜಿಲಾಲ್ ವಾರು ಹಂಚಿಕೆ 
2005‐2006

9/19/2009 0:00 A

2049 EST4
4(2) ಇ17(0) 

ಜಿ.ಡಿ.ಎನ್ 1 91‐
92 97‐98

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾ ತಾ. ಅಭಿವರ್ದಿದ್ 
ಮಂಡ ಯ ಸ.  ಶೆರ್ೕಣಿ 2 ರಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1

9/19/2009 0:00 A

2049 EST4
4(2) ಇ17(0) 

ಜಿ.ಡಿ.ಎನ್ 1 91‐
92 97‐98

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾ ತಾ. ಅಭಿವರ್ದಿದ್ 
ಮಂಡ ಯ ಸ.  ಶೆರ್ೕಣಿ 2 ರಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1

9/19/2009 0:00 A

2052 EST4
4(1) ಗೆರ್ೕಡ್‐2 

ಜೇಷಠ್ತಾ ನೂಯ್ನತೆ 
34/98/99

ದಿನಾಂಕ 15‐12‐98 ರಿಂದ 
ಅಂತಿಮಗೊ ಸುವ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರು 

ಸೇಪರ್ಡೆ .ಬಿ ಮುನಿಯಪಪ್
9/19/2009 0:00 A

2052 EST4
4(1) ಗೆರ್ೕಡ್‐2 

ಜೇಷಠ್ತಾ ನೂಯ್ನತೆ 
34/98/99

ದಿನಾಂಕ 15‐12‐98 ರಿಂದ 
ಅಂತಿಮಗೊ ಸುವ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರು 

ಸೇಪರ್ಡೆ .ಬಿ ಮುನಿಯಪಪ್
9/19/2009 0:00 A

2055 EST4
4(2) ಗೆರ್ೕಡ್11 

ಜೇಷಠ್ತಾ 26/98‐99

ದಿನಾಂಕ 24‐12‐92 ನಂತರ ಗೆರ್ೕಡ್‐11 
ಗೆರ್ೕಡ್‐11 ಹುದೆದ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯಲ್ಇ 

ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು

9/19/2009 0:00 B



ಚ್

2055 EST4
4(2) ಗೆರ್ೕಡ್11 

ಜೇಷಠ್ತಾ 26/98‐99

ದಿನಾಂಕ 24‐12‐92 ನಂತರ ಗೆರ್ೕಡ್‐11 
ಗೆರ್ೕಡ್‐11 ಹುದೆದ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯಲ್ಇ 

ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು

9/19/2009 0:00 B

2059 EST4
495) ವರ್. . 

ನೇ.ರದುದ್ 20/04‐05

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ತತಸ್ಮಾನ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ 
ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ದೆ 

ಸಭಾನಡವ  ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು

1/9/2009 0:00 B

2059 EST4
495) ವರ್. . 

ನೇ.ರದುದ್ 20/04‐05

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ತತಸ್ಮಾನ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ 
ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ದೆ 

ಸಭಾನಡವ  ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು

1/9/2009 0:00 B

2062 EST4
4(5) ವರ್. . ಹು. 

ಸಥ್ಳಾ 11/06‐07

ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
1/9/2009 0:00 B

2062 EST4
4(5) ವರ್. . ಹು. 

ಸಥ್ಳಾ 11/06‐07

ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
1/9/2009 0:00 B

2063 EST4
4(5) ವರ್. . ಸಥ್. 
12/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾ  ಎಂ.  ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕಿ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಮನ

10/22/2007 0:00 C

2063 EST4
4(5) ವರ್. . ಸಥ್. 
12/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾ  ಎಂ.  ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕಿ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಮನದ್ ಥ್

10/22/2007 0:00 C

2065 EST4

4(5) ವರ್. .ನೇ 
ಡಾಟಾ ಎಂಟಿರ್ 

ಸಂಬಾ 4205/06‐
07

2005 ರ ಅಧಿಸೂಚಿ ದ ವರ್.  
ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಗಣಕೀರಣಗೊ ಸದ 

ಬಾಬುತ್ ಫೀಜು ಮಂಜೂರಾತಿ
1/9/2009 0:00 B

2065 EST4

4(5) ವರ್. .ನೇ 
ಡಾಟಾ ಎಂಟಿರ್ 

ಸಂಬಾ 4205/06‐
07

2005 ರ ಅಧಿಸೂಚಿ ದ ವರ್.  
ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಗಣಕೀರಣಗೊ ಸದ 

ಬಾಬುತ್ ಫೀಜು ಮಂಜೂರಾತಿ
1/9/2009 0:00 B

2067 EST4
4(5) ವರ್.ನೇ.ನಿ 
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಇಡಿ 
51/05‐06

ವರ್ಂದ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಮಗಳ ಲ್ಲರುವ
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಗೆರ್ೕಡ್‐2  ಕಷ್ಕರನುನ್ ಒಗೂಗ್ಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
9/16/2011 0:00 C

2067 EST4
4(5) ವರ್.ನೇ.ನಿ 
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಇಡಿ 
51/05‐06

ವರ್ಂದ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಮಗಳ ಲ್ಲರುವ
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಗೆರ್ೕಡ್‐2  ಕಷ್ಕರನುನ್ ಒಗೂಗ್ಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
9/16/2011 0:00 C

2071 EST4

4(5) ಹೊ.  
ನಿ ೕ. ಮುಮಂ 
ಪಿ.ಎಸ್ 167/06‐

07

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್ ಚಟಿನ್ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಂಗದಾಗ ಇವರನುನ್ 

ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 C



2071 EST4

4(5) ಹೊ.  
ನಿ ೕ. ಮುಮಂ 
ಪಿ.ಎಸ್ 167/06‐

07

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್ ಚಟಿನ್ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಂಗದಾಗ ಇವರನುನ್ 

ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 C

2073 EST4
4(5) ವರ್.  

ಬೊ.ಗು ಸಂ. 
119/05‐06

ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 1981‐82 ಸಾ ನ ಲ್
ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 

ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1/9/2009 0:00 B

2073 EST4
4(5) ವರ್.  

ಬೊ.ಗು ಸಂ. 
119/05‐06

ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 1981‐82 ಸಾ ನ ಲ್
ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 

ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1/9/2009 0:00 B

2076 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. .ನೇ 

05‐06

18‐04‐2005 ರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ಮನ

1/9/2009 0:00 C

2076 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. .ನೇ 

05‐06

18‐04‐2005 ರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ಮನ

1/9/2009 0:00 C

2077 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ.  

34418/02‐03
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಾಡಿತ್

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/15/2009 0:00 B

2077 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ.  

34418/02‐03
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಾಡಿತ್

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/15/2009 0:00 B

2078 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. .ನೇ 

05‐06
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ 1/15/2009 0:00 B

2078 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. .ನೇ 

05‐06
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ 1/15/2009 0:00 B

2081 EST4
495) ಚಿ.ಕ. .ನೇ 

ಮು.ವಾ ಆ.ಕಾ /06‐
07

ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನ

10/31/2007 0:00 C

2081 EST4
495) ಚಿ.ಕ. .ನೇ 

ಮು.ವಾ ಆ.ಕಾ /06‐
07

ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನ

10/31/2007 0:00 C

2082 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ.  
ವೇ.ನಿ 05‐06

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಯಯ್ ‐ 
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

10/31/2007 0:00 C

2082 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ.  
ವೇ.ನಿ 05‐06

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಯಯ್ ‐ 
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

10/31/2007 0:00 C

2085 EST4
4(5) ಚಿ. .ವರ್.  
ಸಥ್ೃಳ/05‐06

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/31/2007 0:00 C

2085 EST4
4(5) ಚಿ. .ವರ್.  
ಸಥ್ೃಳ/05‐06

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/31/2007 0:00 C

2087 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. .ನೇ 

ಆ.ಜೇ 15/06‐07

1998‐99 ನೇ ಸಾ ನ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 D



2087 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. .ನೇ 

ಆ.ಜೇ 15/06‐07

1998‐99 ನೇ ಸಾ ನ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 D

2088 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. .ವೇ 
157/03‐06

ರ್ೕ ಮಾಯಾಣಣ್ನವರ ಚಿ.ಕ. ಇವರ
15,20 ವಷರ್ದ ವೇತನ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
9/29/2011 0:00 C

2088 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. .ವೇ 
157/03‐06

ರ್ೕ ಮಾಯಾಣಣ್ನವರ ಚಿ.ಕ. ಇವರ
15,20 ವಷರ್ದ ವೇತನ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
9/29/2011 0:00 C

2091 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. . 

ಪರೀ .(11) ಹುದೆದ್. 
ಮಂ.389/05‐06

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ವರ್ಂದಕೆಕ್ ಷಯ 
ಪರಿ ೕಕಷ್ರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/9/2009 0:00 B

2091 EST4
4(5) ಚಿ.ಕ. . 

ಪರೀ .(11) ಹುದೆದ್. 
ಮಂ.389/05‐06

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ವರ್ಂದಕೆಕ್ ಷಯ 
ಪರಿ ೕಕಷ್ರನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/9/2009 0:00 B

2093 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ,.ಟಿ 
1457/2002

2002 ರ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅಗಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದುದ್ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
10/31/2007 0:00 C

2093 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ,.ಟಿ 
1457/2002

2002 ರ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅಗಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದುದ್ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
10/31/2007 0:00 C

2094 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 

581/8990/05
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ರಿಯ 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 C

2094 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 

581/8990/05
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ರಿಯ 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 C

2096 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
4530 /06

ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್
ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್

9/20/2008 0:00 B

2096 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
4530 /06

ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲ್
ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗ್

9/20/2008 0:00 B

2099 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
396/06‐07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕ ಸಂ ಜಕರಾಗಿ ಮಂಡಯ್
ಉತತ್ರವಲಯಕೆಕ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬುದರ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 C

2099 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
396/06‐07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕ ಸಂ ಜಕರಾಗಿ ಮಂಡಯ್
ಉತತ್ರವಲಯಕೆಕ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬುದರ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 C

2100 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 
3634/06‐07

ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲಲ್ ವೆಂಬ
ಬಗೆಗ್

9/20/2008 0:00 B

2100 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 
3634/06‐07

ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲಲ್ ವೆಂಬ
ಬಗೆಗ್

9/20/2008 0:00 B

2102 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
1425/02

ಸಂಗೀತ ಕಸ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/9/2009 0:00 C



2112 EST4 2/2/2010 00 C

2102 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
1425/02

ಸಂಗೀತ ಕಸ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/9/2009 0:00 C

2105 EST4
4(5) 292/ ಸಂ.  
ಬಡಿತ್ 66/05‐06

ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ದೆ

1/9/2009 0:00 C

2105 EST4
4(5) 292/ ಸಂ.  
ಬಡಿತ್ 66/05‐06

ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ದೆ

1/9/2009 0:00 C

2108 EST4
4(5) ಅಂ.ಚ.ಸ.  
ನೇ. 264/06‐07

ಅಂಧ ಸಂಗೀತ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿಗ ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ 

ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 D

2108 EST4
4(5) ಅಂ.ಚ.ಸ.  
ನೇ. 264/06‐07

ಅಂಧ ಸಂಗೀತ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿಗ ಗೆ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ 

ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 D

2109 EST4
4(5) ಸಂ.  

ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಬಡಿತ್ 01/01‐02

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ 44 ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2009 0:00 B

2109 EST4
4(5) ಸಂ.  

ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಬಡಿತ್ 01/01‐02

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ 44 ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2009 0:00 B

2111 EST4
4(5)  .&.ಆರ್ 
01/02‐03

ವರ್ಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 C

2111 EST4
4(5)  .&.ಆರ್ 
01/02‐03

ವರ್ಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 C

2112 EST4
4(5) 346. ದೈ.  
ಅಂ ಸಂ ಬತೆಅಂ.ಸಂ ಬತೆಯ್ 
82/83‐04

ರ್ೕ ಎ.  ಶವ್ನಾಥ ದೈ. ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಚಾರಿ ಕಡತಅಂಗ ಕಲ ಸಂಚಾರಿ ಕಡತ

ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ದೆ
2/2/2010 0:00 0: C

2112 EST4
4(5) 346. ದೈ.  
ಅಂ.ಸಂ ಬತೆಯ್ 
82/83‐04

ರ್ೕ ಎ.  ಶವ್ನಾಥ ದೈ. ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಚಾರಿ ಕಡತ 

ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ದೆ
2/2/2010 0:00 C

2114 EST4
4(5) ದೈ,.  
ಸಂ.ರ.ಮಂ 
5240/05‐06

ರ್ೕ ವಣಣ್ ದೈ. ಸಂ. ೇ. ಕ.ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸದೆ ಬಾಬುತ್ ಪಿಕ ನೌಕರ ರಜೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 D

2114 EST4
4(5) ದೈ,.  
ಸಂ.ರ.ಮಂ 
5240/05‐06

ರ್ೕ ವಣಣ್ ದೈ. ಸಂ. ೇ. ಕ.ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸದೆ ಬಾಬುತ್ ಪಿಕ ನೌಕರ ರಜೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 D

2117 EST4
4(5) ದೈ.  

ಹು.ಬ ಪಿ.ಎಸ್ 
388/05‐06

ರ್ೕ ಜಿ. ವಣೇರ್ಶಪಪ್ ದೈ. ಕೇಡರ್
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯುವ ಜನ ಸೇವಾ ಕಿರ್ೕಡೆ 

ಅವರಿಂದ ಮಾ ತಿ ಕೇ ದೆ
10/22/2007 0:00 C

2117 EST4
4(5) ದೈ.  

ಹು.ಬ ಪಿ.ಎಸ್ 
388/05‐06

ರ್ೕ ಜಿ. ವಣೇರ್ಶಪಪ್ ದೈ. ಕೇಡರ್
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯುವ ಜನ ಸೇವಾ ಕಿರ್ೕಡೆ 

ಅವರಿಂದ ಮಾ ತಿ ಕೇ ದೆ
10/22/2007 0:00 C

2118 EST4

4(5) ದೈ. .ಹು. 
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಅಂ.ಹು 
ಬ.ಇಡಿ 5644/05‐

06

ಕೆ. ತಮಮ್ಯಯ್ ದೈ. .  
ಅಂಗ ಕಲರಾಗಿದುದ್ ಕೇಡರ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ದೆ
10/22/2007 0:00 C



4(5) ( ) ವ

2118 EST4

4(5) ದೈ. .ಹು. 
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಅಂ.ಹು 
ಬ.ಇಡಿ 5644/05‐

06

ಕೆ. ತಮಮ್ಯಯ್ ದೈ. .  
ಅಂಗ ಕಲರಾಗಿದುದ್ ಕೇಡರ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ದೆ
10/22/2007 0:00 C

2120 EST4
4(5) ದೈ. .  

ಹು.ಬ.5022/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ನ ನಿ ದೈ. .  ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ 
ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ವರ್ಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ 

ಅಗತಯ್ ದಾಖಲೆ ಕೇ ದೆ

9/20/2008 0:00 B

2120 EST4
4(5) ದೈ. .  

ಹು.ಬ.5022/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ನ ನಿ ದೈ. .  ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ 
ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ವರ್ಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ 

ಅಗತಯ್ ದಾಖಲೆ ಕೇ ದೆ

9/20/2008 0:00 B

2122 EST4
4(5) ದೈ. .  
ಜೇಷಠ್ತಾ ಸಂ 
01/05‐06

31‐12‐97 ರ ಮೇಲಪ್ಟುಟ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸಲು 
ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಕೂರ್ಡೀಕರಿಸುವುದು

9/20/2008 0:00 B

2122 EST4
4(5) ದೈ. .  
ಜೇಷಠ್ತಾ ಸಂ 
01/05‐06

31‐12‐97 ರ ಮೇಲಪ್ಟುಟ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸಲು 
ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಕೂರ್ಡೀಕರಿಸುವುದು

9/20/2008 0:00 B

2124 EST4
4(5) ದೈ.  

ನೇ.ನಿ ತಿದುದ್21 /05‐
06

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ( ಪೌರ್ಢಶಾ) ವೃಂದ
ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ 1967 ಕೆಕ್ 

ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 A

2124 EST4
4(5) ದೆ ದೈ.  

ನೇ.ನಿ ತಿದುದ್21 /05‐
06

ದೆ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ( ಪೌಢಶಾ) ವ ಂದದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಪೌರ್ಢಶಾ ೃಂದ
ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ 1967 ಕೆಕ್ 

ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 A

2125 EST4
4(5) ದೈ. .  

ಹೆಚುಚ್.ಹು.ವ/06‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ ಂಗಹ ಳ್ ಮತುತ್ ಇತರ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಡೀಮ್ ಡೇಟ್ 

ನಿಗಧಿಗೊ ಸಲು ಮನ  ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ

8/10/2011 0:00 C

2125 EST4
4(5) ದೈ. .  

ಹೆಚುಚ್.ಹು.ವ/06‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ ಂಗಹ ಳ್ ಮತುತ್ ಇತರ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಡೀಮ್ ಡೇಟ್ 

ನಿಗಧಿಗೊ ಸಲು ಮನ  ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ

8/10/2011 0:00 C

2127 EST4
4(5) ದೈ. .  

ಹೆಚುಚ್ ವ. 06‐07

ರ್ೕ ಲತಾಂಜ ದೇಸಾಯಿ ದೈ. .
ಗೆರ್ೕಡರ‐1 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್ ಮನ
10/22/2007 0:00 C

2127 EST4
4(5) ದೈ. .  

ಹೆಚುಚ್ ವ. 06‐07

ರ್ೕ ಲತಾಂಜ ದೇಸಾಯಿ ದೈ. .
ಗೆರ್ೕಡರ‐1 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್ ಮನ
10/22/2007 0:00 C

2129 EST4
4(5) ದೈ. . 

ಸಂ.ಹು ಉನನ್ 
13/06‐07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1  ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ಬಿ ಗೆರ್ೕಡ್ 

ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 C



2129 EST4
4(5) ದೈ. . 

ಸಂ.ಹು ಉನನ್ 
13/06‐07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1  ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ಬಿ ಗೆರ್ೕಡ್ 

ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
10/31/2007 0:00 C

2131 EST4

4(5) ದೈ. . 
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹು.ಬ 

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 173/06‐
07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ನಿಂದ 
ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2009 0:00 B

2131 EST4

4(5) ದೈ. . 
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹು.ಬ 

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 173/06‐
07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ನಿಂದ 
ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2009 0:00 B

2132 EST4
4(5) ದೈ. . ಸಂ. 

ನಿ. ತಿದುದ್ 12/05‐0‐
6

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ರುವ 
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರುನುನ್ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ 5 
ವಷರ್ಕೊಕ್ಮೆಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/22/2007 0:00 C

2132 EST4
4(5) ದೈ. . ಸಂ. 

ನಿ. ತಿದುದ್ 12/05‐0‐
6

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ರುವ 
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರುನುನ್ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ 5 
ವಷರ್ಕೊಕ್ಮೆಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/22/2007 0:00 C

5969 EST4
4(5) 

ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
.ಆ.768/06‐07

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C

5969 EST4
4(5) 

ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
.ಆ.768/06‐07

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C

5816 EST4

si4(5) high 
school Drawing 

Teacher 
pramotion or 
s.f.39/05‐06

drawing and craft Teacher revised 
pay scale

1/15/2009 0:00 B

5816 EST4

si4(5) high 
school Drawing 

Teacher 
pramotion or 
s.f.39/05‐06

drawing and craft Teacher revised 
pay scale

1/15/2009 0:00 B

6067 EST4
[4]5ಇತರೆಪಿ 

ಎಸ್ 405/06‐07
ದೈ ಕ  ನಿ ಜನೆ ರದುದ್ 1/15/2009 0:00 C

6067 EST4
[4]5ಇತರೆಪಿ 

ಎಸ್ 405/06‐07
ದೈ ಕ  ನಿ ಜನೆ ರದುದ್ 1/15/2009 0:00 C

6197 EST4
4(5).ಸ.ಟಿಪಪ್ಣಿ.01

/06‐07

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ದಿನಾಂಕ 
13‐10‐2006 ರಂದು ತತಸ್ಮಾನ 

ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗೆ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ನಿಯಮಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2009 0:00 B



4(5) 1998 99

6197 EST4
4(5).ಸ.ಟಿಪಪ್ಣಿ.01

/06‐07

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ದಿನಾಂಕ 
13‐10‐2006 ರಂದು ತತಸ್ಮಾನ 

ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗೆ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ನಿಯಮಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ತರುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2009 0:00 B

6397 EST4
4(5)ಚಿ.ಕ. .ಹು.

ನೇ.ಅ.38765/05‐
06

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು ಚಿ.ಕ. .ಇವರನುನ್
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ 
ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00 C

6397 EST4
4(5)ಚಿ.ಕ. .ಹು.

ನೇ.ಅ.38765/05‐
06

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು ಚಿ.ಕ. .ಇವರನುನ್
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ 
ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00 C

6449 EST4
4(3)ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.
36/06‐07

ರ್ೕ.ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ದೈ. .ರು ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
ಪರೀ ೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ 

ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
8/3/2011 0:00 D

6449 EST4
4(3)ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.
36/06‐07

ರ್ೕ.ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ದೈ. .ರು ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
ಪರೀ ೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ 

ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
8/3/2011 0:00 D

6647 EST4
4(5) 

. .ಸಂ.ನೇ.ದೂರು
3442/06‐07

ರ್ೕ. ಸುದೀರ್ ಕೃಷಣ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಶೇಷ
ಕಷ್ಕರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1998‐99ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಅಹರ್ರಿದದ್ರೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬ 

ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

6647 EST4
4(5) 

. .ಸಂ.ನೇ.ದೂರು
3442/06‐07

ರ್ೕ. ಸುದೀರ್ ಕೃಷಣ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಶೇಷ
ಕಷ್ಕರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1998 99ನೇಕಷ್ಕರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ‐ ನೇ

ಸಾ ನ ಲ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಅಹರ್ರಿದದ್ರೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬ 

ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

6921 EST4
CPI.21.ಇತರೆ/200

6

ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ವೃಂದದ ವೃ. . ಗೆರ್ೕ‐2 
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ 

ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/7/2010 0:00 C

6921 EST4
CPI.21.ಇತರೆ/200

6

ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ವೃಂದದ ವೃ. . ಗೆರ್ೕ‐2 
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ 

ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/7/2010 0:00 C

6924 EST4
CPI.23.ಇತರೆ/200

6

ದೇವಕಿ ನಾಯಕ್ ವೃತಿತ್ . ಇವರಿಗೆ
ಬಡಿತ್ಯ ಅವಕಾಶ ದದ್ಲ  ಬಡಿತ್ಯನುನ್ 

ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
12/4/2007 0:00 C

6924 EST4
CPI.23.ಇತರೆ/200

6

ದೇವಕಿ ನಾಯಕ್ ವೃತಿತ್ . ಇವರಿಗೆ
ಬಡಿತ್ಯ ಅವಕಾಶ ದದ್ಲ  ಬಡಿತ್ಯನುನ್ 

ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
12/4/2007 0:00 C

6925 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ 
ತಾತಾಕ್ ಕ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2009 0:00 D
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6925 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ 
ತಾತಾಕ್ ಕ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/15/2009 0:00 D

6926 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ 
ತಾತಾಕ್ ಕ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

6926 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ 
ತಾತಾಕ್ ಕ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

6573 EST4
4(5)ಮುಖಯ್.ಮಂ.

ಜನತಾದಶರ್ನ/563
/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಪೂಣಿರ್ಮಾ ದೈ. . .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಇವರನುನ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 

ಸಂ ೕಜಕರನಾನ್ಗಿ ೇತರ್ 
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

6573 EST4
4(5)ಮುಖಯ್.ಮಂ.

ಜನತಾದಶರ್ನ/563
/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಪೂಣಿರ್ಮಾ ದೈ. . .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಇವರನುನ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 

ಸಂ ೕಜಕರನಾನ್ಗಿ ೇತರ್ 
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

7319 EST4
4(3)ಸಕಾರ್ರಿಆದೇ
ಶ48/2006‐07

2006‐07ನೇಸ ಸಾ ನ ಆಯ ಅತೀ
ಶೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀದುವ 

ಬಗೆಗ್
6/24/2011 0:00 D

7319 EST4
4(3)ಸಕಾರ್ರಿಆದೇ
ಶ48/2006‐07

2006 07ನೇಸ ಸಾ ನ ಆಯ ಅತೀ‐ ನೇಸ ಸಾ ನ ಆಯ ಅತೀ
ಶೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀದುವ 

ಬಗೆಗ್
6/24/2011 0:00 D

7372 EST4
4(5).ವರ್. .ಹು.ಸಸ್
ಳ.01/06‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕೋಟಗುಡಡ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C

7372 EST4
4(5).ವರ್. .ಹು.ಸಸ್
ಳ.01/06‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕೋಟಗುಡಡ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C

7907 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006
ಹುದೆದ್ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 9/20/2008 0:00 B

7907 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006
ಹುದೆದ್ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 9/20/2008 0:00 B

7522 EST4
4(5)ಸಂ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

1.ವೇ.ಬಡಿತ್/4534/0
6‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಮೇನಕ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕಿ. 
ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 

ಮಂಜುರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C



 
7522 EST4

4(5)ಸಂ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐
1.ವೇ.ಬಡಿತ್/4534/0

6‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಮೇನಕ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕಿ. 
ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 

ಮಂಜುರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C

7538 EST4
CPI.26.ಇತರೆ/200

6

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸರಕಾರ 

ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
9/20/2008 0:00 B

7538 EST4
CPI.26.ಇತರೆ/200

6

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸರಕಾರ 

ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
9/20/2008 0:00 B

7608 EST4
4(5)ದೈ. . .ಗೆರ್ೕ
ಡ್‐2 ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ವೇ.ನಿ/06‐07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ
ೕನಿಯರ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ 
ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00 C

7608 EST4
4(5)ದೈ. . .ಗೆರ್ೕ
ಡ್‐2 ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ವೇ.ನಿ/06‐07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ
ೕನಿಯರ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ 
ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00 C

7609 EST4
4(5) 

ದೈ .ಸಂ.ರ.ಮಂ52
40/05‐06

ರ್ೕ.  ವಣಣ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 ಇವರು ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆಗೆ ೇತರ್ 

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ 

ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವುದರಿಂದ ಪಿಕ ನೌಕರರ 
ರಜೆ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C

7609 EST4
4(5) 

ದೈ .ಸಂ.ರ.ಮಂ52
40/05‐06

ರ್ೕ.  ವಣಣ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 ಇವರು ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆಗೆ ೇತರ್ 

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ 

ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವುದರಿಂದ ಪಿಕ ನೌಕರರ 
ರಜೆ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C

7615 EST4
4(5)ಸಂ. .ಕಾ.ಬ

ಡಿತ್.ಮಂ9288/06‐
07

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ದಾಯ್ವಣಣ್ನವರ ಸಂಗೀತ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂ 

ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 C

7615 EST4
4(5)ಸಂ. .ಕಾ.ಬ

ಡಿತ್.ಮಂ9288/06‐
07

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ದಾಯ್ವಣಣ್ನವರ ಸಂಗೀತ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂ 

ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 C

7622 EST4
4(5))ದೈ. .ಸಂ.

ಖಾ.ಹು.ವಗಾರ್8242
/06‐07

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ ಸಥ್ಳ 
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C



7622 EST4
4(5))ದೈ. .ಸಂ.

ಖಾ.ಹು.ವಗಾರ್8242
/06‐07

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ ಸಥ್ಳ 
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C

7489 EST4
4(7) ಪೌರ್  
ದೂರು 

/ಇ/594/2006‐07

ನರೇಂದರ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಮತುತ್ ಜಯಾ 
ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಸ  ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
9/27/2008 0:00 C

7489 EST4
4(7) ಪೌರ್  
ದೂರು 

/ಇ/594/2006‐07

ನರೇಂದರ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಮತುತ್ ಜಯಾ 
ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಸ  ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
9/27/2008 0:00 C

7827 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ರಸಾತ್ರೋಖೋ 
ಚಳುವ  ಕುರಿತು

12/4/2007 0:00 D

7827 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ರಸಾತ್ರೋಖೋ 
ಚಳುವ  ಕುರಿತು

12/4/2007 0:00 D

7828 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006
ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್. 2/6/2010 0:00 C

7828 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2006
ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್. 2/6/2010 0:00 C

9749 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9749 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9750 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9750 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9751 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9751 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D



9756 EST4 ಹ ಅ ನಿ 02/20 12/3/2007 00 D

9752 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9752 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9753 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9753 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9754 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9754 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9755 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9755 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9756 EST4
4(5) 

ಮಾ ಹ ಅ ನಿ 02/20ಮಾ. . . .
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪ ಕೆ ಮಾರಾರವರಿಗೆಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 0: D

9756 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9757 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9757 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9758 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9758 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 D

9759 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D



9763 EST4 ಹ ಅ ನಿ 02/20 12/4/2007 00 D

9759 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9760 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9760 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9761 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9761 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9762 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9762 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9763 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9763 EST4
4(5) 

ಮಾ ಹ ಅ ನಿ 02/20ಮಾ. . . .
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪ ಕೆ ಮಾರಾರವರಿಗೆಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 0: D

9764 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9764 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9765 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9765 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9766 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9766 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D



9771 EST4 ಹ ಅ ನಿ 02/20 12/4/2007 00 D

9767 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9767 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9768 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9768 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9769 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9769 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9770 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9770 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9771 EST4
4(5) 

ಮಾ ಹ ಅ ನಿ 02/20ಮಾ. . . .
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪ ಕೆ ಮಾರಾರವರಿಗೆಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 0: D

9771 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9772 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9772 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9773 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9773 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9774 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D



9778 EST4 ಹ ಅ ನಿ 02/20 12/4/2007 00 D

9774 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9775 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9775 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9776 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9776 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9777 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9777 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9778 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9778 EST4
4(5) 

ಮಾ ಹ ಅ ನಿ 02/20ಮಾ. . . .
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪ ಕೆ ಮಾರಾರವರಿಗೆಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 0: D

9779 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9779 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9780 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9780 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9781 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9781 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D



9786 EST4 ಹ ಅ ನಿ 02/20 9/20/2008 00 B

9782 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9782 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9783 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9783 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9784 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9784 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9785 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9785 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/4/2007 0:00 D

9786 EST4
4(5) 

ಮಾ ಹ ಅ ನಿ 02/20ಮಾ. . . .
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪ ಕೆ ಮಾರಾರವರಿಗೆಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/20/2008 0:00 0: B

9786 EST4
4(5) 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.02/20
06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯನವ್ಯ ರ್ೕ
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/20/2008 0:00 B

10030 EST4
4(5) ದೈ  ಬಡಿತ್ 
(ಗೆರ್ೕಡ್ 2,ಗೆರ್ೕಡ್ 
1)6094/2005‐06

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2ನಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1ಗೆ 
ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
10/22/2007 0:00 C

10030 EST4
4(5) ದೈ  ಬಡಿತ್ 
(ಗೆರ್ೕಡ್ 2,ಗೆರ್ೕಡ್ 
1)6094/2005‐06

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2ನಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1ಗೆ 
ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
10/22/2007 0:00 C

10190 EST4

4(3) ದಿ 
07/11/06 ರಂದು 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ಕಷ್ಕರ ಅದಾಲತನ್ 

ಪತರ್

ಉಷಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಸ. .ಸ.ಪು.ಶ ಬೇಲೂರು 
ಕನಕಪುರ ತಾ.ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D



ನಿ ಬಿ ಇ ಓ

10190 EST4

4(3) ದಿ 
07/11/06 ರಂದು 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ಕಷ್ಕರ ಅದಾಲತನ್ 

ಪತರ್

ಉಷಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಸ. .ಸ.ಪು.ಶ ಬೇಲೂರು 
ಕನಕಪುರ ತಾ.ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D

10197 EST4
4(3)ವೃ.ಕೂ.ಅ.‐
01/06‐07

ರ್ೕ ಅಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿರುವ 
ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ 
ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

10197 EST4
4(3)ವೃ.ಕೂ.ಅ.‐
01/06‐07

ರ್ೕ ಅಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿರುವ 
ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ 
ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

10198 EST4
4(3)ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್1/06‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್ ಡ 1) 239 
ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ 83 ದಿ; 09‐02‐1991ರ 
ಆದೇಶ ಕ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

10198 EST4
4(3)ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್1/06‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್ ಡ 1) 239 
ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ 83 ದಿ; 09‐02‐1991ರ 
ಆದೇಶ ಕ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

10199 EST4
4(3)ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್ 2/06‐07

ಆರ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಇವರು ಟಿ.ಕೆ. 
ಈಶವ್ರಪಪ್ ನಿ.ದೈ. .ರು ಬಿ.ಇ.ಓ. 
ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಕಛೇರಿಯ 

ಕಡತದ ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕೊಡುವಂತೆ 
ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ.

6/24/2011 0:00 D

10199 EST4
4(3)ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್ 2/06‐07

ಆರ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಇವರು ಟಿ.ಕೆ. 
ಈಶರಪ ನಿ ದೆ ರು ಬಿ ಇ ಓಈಶವ್ರಪಪ್ .ದೈ. .ರು . . . 
ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಕಛೇರಿಯ 

ಕಡತದ ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕೊಡುವಂತೆ 
ಕೋರಿರುತಾತ್ರೆ.

6/24/2011 0:00 D

10201 EST4
4(3) .ಸ.ನಿ 
01/06‐07

ಗಣಿತದ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ ಮೈಸೂರು 
ತರಭೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

10201 EST4
4(3) .ಸ.ನಿ 
01/06‐07

ಗಣಿತದ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ ಮೈಸೂರು 
ತರಭೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

10204 EST4
4(3)ಕಾಲಪ್ನಿಕ 
ವೇತನ ನಿಗಧಿ 
11/06‐07

ಮುನಿಸ್ಫಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುವ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

10204 EST4
4(3)ಕಾಲಪ್ನಿಕ 
ವೇತನ ನಿಗಧಿ 
11/06‐07

ಮುನಿಸ್ಫಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುವ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

10211 EST4
4(1)ಪೌರ್. .ದಾವೆ 
112/06‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 8345/2006 
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಜೇಶವ್ರಿ ರುದದ್ 

ರಾಜಯ್ಸಕಾರ್ರ
4/12/2010 0:00 B

10211 EST4
4(1)ಪೌರ್. .ದಾವೆ 
112/06‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 8345/2006 
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಜೇಶವ್ರಿ ರುದದ್ 

ರಾಜಯ್ಸಕಾರ್ರ
4/12/2010 0:00 B



10218 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 

5829/017128/01
‐02/06‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 5829/017128/01‐02/06‐07 
ತೀಪುರ್ ದಿನಾಂಕ 28‐10‐2005 ನುನ್ 
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ೕ ರುವ ಬಗೆಗ್.  ರ್ೕ 
ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ ಮತುತ್ ಪಾರ್ಭಾಕರ 

ಡಿ.ಎಚ್.

10/29/2010 0:00 C

10218 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 

5829/017128/01
‐02/06‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 5829/017128/01‐02/06‐07 
ತೀಪುರ್ ದಿನಾಂಕ 28‐10‐2005 ನುನ್ 
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ೕ ರುವ ಬಗೆಗ್.  ರ್ೕ 
ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ ಮತುತ್ ಪಾರ್ಭಾಕರ 

ಡಿ.ಎಚ್.

10/29/2010 0:00 C

10237 EST4
4(5)ವೃ  ಹು 

ಕಂ ತ ಹು ಬ/06‐
07

ದಿ 24/06/2006 ಎಂ ಎಆರ್ ಸಭೆಯ ಲ್
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 B

10237 EST4
4(5)ವೃ  ಹು 

ಕಂ ತ ಹು ಬ/06‐
07

ದಿ 24/06/2006 ಎಂ ಎಆರ್ ಸಭೆಯ ಲ್
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 B

10243 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 
3961/2006

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್ ಜಯುಕ್ಮಾರ್ V/S 
ಸಕಾರ್ರ‐ಕೆ.ಎ.ಟಿ 3961/06.

2/7/2009 0:00 C

10243 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 
3961/2006

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್ ಜಯುಕ್ಮಾರ್ V/S 
ಸಕಾರ್ರ‐ಕೆ.ಎ.ಟಿ 3961/06.

2/7/2009 0:00 C

10245 EST4
4(5)KAT 

ಅ.ಸಂ.962/2008‐
2009

ರ್ೕ ಜಯ ಂಹ ಬಿ.ಎಲ್. ಇವರು 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.ಅ.ಸಂ.962/2008

7/26/2011 0:00 B

10245 EST4
4(5)KAT 

ಅ.ಸಂ.962/2008‐
2009

ರ್ೕ ಜಯ ಂಹ ಬಿ.ಎಲ್. ಇವರು 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.ಅ.ಸಂ.962/2008

7/26/2011 0:00 B

10247 EST4
KAT 4162‐
1997/05‐06

ರ್ೕ ಬಾಸಕ್ರ ಹೆಗಗ್ಡೆ, S/O ಮಹಾಬಲ
ಹೆಗಡೆ ದೈ.  ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಕೇಡೂರು 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

4162 ದಿನ 1997 ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

10247 EST4
KAT 4162‐
1997/05‐06

ರ್ೕ ಬಾಸಕ್ರ ಹೆಗಗ್ಡೆ, S/O ಮಹಾಬಲ
ಹೆಗಡೆ ದೈ.  ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಕೇಡೂರು 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

4162 ದಿನ 1997 ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

10249 EST4
4(5) KAT 

14240/02‐03

ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ
ದೈ. .ರುಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ತೀಥರ್ಹ ಳ್. ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್ 14240
12/2/2011 9:58 D

10249 EST4
4(5) KAT 

14240/02‐03

ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ. ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ
ದೈ. .ರುಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ತೀಥರ್ಹ ಳ್. ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್ 14240
12/2/2011 9:58 D



5

10250 EST4
4(5) 

ವೃ. .ನಿ.08/06‐07

ವೃತಿತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಹಾಯಕರನುನ್ ಬಂಧಿ‐4 
ಭಾಗದ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ವಗಾರ್ವಂಎ/ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್..
8/8/2011 0:00 C

10250 EST4
4(5) 

ವೃ. .ನಿ.08/06‐07

ವೃತಿತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಹಾಯಕರನುನ್ ಬಂಧಿ‐4 
ಭಾಗದ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ವಗಾರ್ವಂಎ/ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್..
8/8/2011 0:00 C

10251 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ತಿ 

2421/98/05‐06

ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬ್ಗರ್
ರವರಿಗೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ 2421/98 ರ 

ಪರ್ಕರಣವನುನ್ ಇತಾಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 9:57 D

10251 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ತಿ 

2421/98/05‐06

ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬ್ಗರ್
ರವರಿಗೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ 2421/98 ರ 

ಪರ್ಕರಣವನುನ್ ಇತಾಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 9:57 D

10256 EST4

4(5)ದೈ.  20 ವ 
ಬಡಿತ್ /05‐06 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 

581/012/8990/0
5

ರ್ೕ ಎ.ಆರ್ ಸಜನ ದೈ ಕ . ಕಷ್ಕರು 
ಗೆರ್ೕಡರ್‐1 ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ರಿಯ 
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 581/012/8990/05.

1/15/2009 0:00 C

10256 EST4

4(5)ದೈ.  20 ವ 
ಬಡಿತ್ /05‐06 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 

581/012/8990/0
5

ರ್ೕ ಎ.ಆರ್ ಸಜನ ದೈ ಕ . ಕಷ್ಕರು 
ಗೆರ್ೕಡರ್‐1 ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ರಿಯ 
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 581/012/8990/05.ಗ್

1/15/2009 0:00 C

10258 EST4
ಇ.ಎಸ್. .  4(5) 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 
15681/2005

ಜಿ.ಟಿ ರಾಜೇಶ್ ಚಿತರ್ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು. ಇವರ 
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 5681 ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2005 

ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/20/2008 0:00 B

10258 EST4
ಇ.ಎಸ್. .  4(5) 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 
15681/2005

ಜಿ.ಟಿ ರಾಜೇಶ್ ಚಿತರ್ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು. ಇವರ 
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 5681 ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2005 

ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/20/2008 0:00 B

10259 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 

2511/2003/2004
‐05

ರ್ೕ ಎಲ್.  ಹೊರಪಾಯ್ಟಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು 
ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು,  ೕ ೕಸ್ 
ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ 

ಪಟಿಟ್ಯ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C

10259 EST4
4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 

2511/2003/2004
‐05

ರ್ೕ ಎಲ್.  ಹೊರಪಾಯ್ಟಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು 
ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು,  ೕ ೕಸ್ 
ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ 

ಪಟಿಟ್ಯ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C

10260 EST4
ಚಿ.ಕ. .ವೇ.ನಿ.ಇತರೆ
.ಮು.ಮಂ.04/08‐

09

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯೆಕ್ ಬಗಗ್ 
ನೀಡಿರುವ ಮನ

2/6/2010 0:00 C



ನಿ/05 06
ಯ್

10260 EST4
ಚಿ.ಕ. .ವೇ.ನಿ.ಇತರೆ
.ಮು.ಮಂ.04/08‐

09

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯೆಕ್ ಬಗಗ್ 
ನೀಡಿರುವ ಮನ

2/6/2010 0:00 C

10262 EST4
4(5) LAQ 

6578/05‐06

ಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ದೊಡಡ್ನಗೌಡ ಹನುಮನ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 

6578 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

10262 EST4
4(5) LAQ 

6578/05‐06

ಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ
ದೊಡಡ್ನಗೌಡ ಹನುಮನ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 
ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 

6578 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

10276 EST4
4(5) 

ಸಂ. ೕ,ಜೇ.ಪ.04/0
5‐06

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್. 9/16/2011 0:00 D

10276 EST4
4(5) 

ಸಂ. ೕ,ಜೇ.ಪ.04/0
5‐06

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್. 9/16/2011 0:00 D

10277 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ/981/2008‐
2009

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 

ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್..
12/2/2011 10:05 D

10277 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ/981/2008‐
2009

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 

ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್..
12/2/2011 10:05 D

10278 EST4
4(5)ವೃ. ,ಚಿ.ಕ.
ವೇ ನಿ/05 06ವೇ. ‐

ರ್ೕ ನಂಜುಡ್ುಯ ಚಿತರ್ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬಾಯ್ತ ತುಮಕೂರು

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
10/22/2007 0:00 C

10278 EST4
4(5)ವೃ. ,ಚಿ.ಕ.
ವೇ.ನಿ/05‐06

ರ್ೕ ನಂಜುಡ್ುಯ ಚಿತರ್ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬಾಯ್ತ ತುಮಕೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
10/22/2007 0:00 C

10279 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ/1071/2008
‐2009

ರ್ೕ ಸಂಜಯ್ ಪಿರಾಂಗನವರ್ ಇವರು
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೇಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:07 D

10279 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ/1071/2008
‐2009

ರ್ೕ ಸಂಜಯ್ ಪಿರಾಂಗನವರ್ ಇವರು
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೇಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:07 D

10280 EST4
4(%0 

ಸಂ. .ಸೇ.ಪು. ಂ.2
2/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್ ಕುಮುದಾಂಬ ಮತುತ್
ರ್ೕ ಜಿ. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ನಿವೃತತ್ 

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ 
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

10280 EST4
4(%0 

ಸಂ. .ಸೇ.ಪು. ಂ.2
2/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್ ಕುಮುದಾಂಬ ಮತುತ್
ರ್ೕ ಜಿ. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ನಿವೃತತ್ 

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ 
ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B



10281 EST4
4(5) 

ವೃ. .ಜೇಷಠ್ತೆ.ಗೆರ್ೕಡ್
‐1 & 2 .02/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ/ಸ.ಪ.ಪೂ
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗವು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು/ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ 

ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 A

10281 EST4
4(5) 

ವೃ. .ಜೇಷಠ್ತೆ.ಗೆರ್ೕಡ್
‐1 & 2 .02/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ/ಸ.ಪ.ಪೂ
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗವು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು/ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ 

ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 A

10308 EST4
4(1) ಪೌರ್.  
ದಾವೆ 

10277/2003

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 10277/2003  ರ್ೕ
ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ಎಸ್ ಕಾಕೊಡರ್ ಪರ್ಕರಣದ 

ಬಗೆಗ್.
4/12/2010 0:00 B

10308 EST4
4(1) ಪೌರ್.  
ದಾವೆ 

10277/2003

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 10277/2003  ರ್ೕ
ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ಎಸ್ ಕಾಕೊಡರ್ ಪರ್ಕರಣದ 

ಬಗೆಗ್.
4/12/2010 0:00 B

10311 EST4
4(1)ಪೌರ್.  ದಾವೆ 
89/06‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 5587‐96/05  ರ್ೕ 
ಎಚ್ ಎಸ್ ೕಗೇಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.

4/13/2010 0:00 B

10311 EST4
4(1)ಪೌರ್.  ದಾವೆ 
89/06‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 5587‐96/05  ರ್ೕ 
ಎಚ್ ಎಸ್ ೕಗೇಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.

4/13/2010 0:00 B

10009 EST4
4(5)ಮು.ಮಂ.ಜ.

ದ 21611/2006‐
07

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನಂತೆ
ವಜಾಗೊಂಡು ಮರುನೇಮಕಗೊಂಡ 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವಜಾಗೊಂಡ 
ಅವಧಿಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 B

10009 EST4
4(5)ಮು.ಮಂ.ಜ.

ದ 21611/2006‐
07

ನಾ ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನಂತೆನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನಂತೆ
ವಜಾಗೊಂಡು ಮರುನೇಮಕಗೊಂಡ 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವಜಾಗೊಂಡ 
ಅವಧಿಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 B

10011 EST4
4(5) 

ಮ.ಹ.ಅ.ನಿ01/200
6‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದನವ್ಯ ರ್ೕ 
ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರವರು ಕೇ ರುವ 

ಮಾ ತಿತನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/20/2008 0:00 B

10011 EST4
4(5) 

ಮ.ಹ.ಅ.ನಿ01/200
6‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದನವ್ಯ ರ್ೕ 
ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರವರು ಕೇ ರುವ 

ಮಾ ತಿತನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/20/2008 0:00 B

10012 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ ನಿ 
02/200‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದನವ್ಯ ರ್ೕ 
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾ ರವರು ಕೇ ರುವ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/20/2008 0:00 B

10012 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ ನಿ 
02/200‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದನವ್ಯ ರ್ೕ 
ಬೋಜಪಪ್.ಕೆ.ಮಾರಾ ರವರು ಕೇ ರುವ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/20/2008 0:00 B



4(3)
ಯ್ ಕಷ್

10345 EST4
4(1) ಪೌರ್. . 

ನೇಮಕ 1/06‐07

2006 ‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. . 
ನೇಮಕಾಥಿಯ .ಇ.ಟಿ. ಪರೀ ೆಯ ಲ್ 

ನಡೆದಿದೆ ಎನನ್ಲಾದ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ 
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್.

4/13/2010 0:00 B

10345 EST4
4(1) ಪೌರ್. . 

ನೇಮಕ 1/06‐07

2006 ‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. . 
ನೇಮಕಾಥಿಯ .ಇ.ಟಿ. ಪರೀ ೆಯ ಲ್ 

ನಡೆದಿದೆ ಎನನ್ಲಾದ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ 
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್.

4/13/2010 0:00 B

10417 EST4
4(5) 

ಚಿ.ಕ. .ವೇ.157/20
05‐06

ರ್ೕ.ಮಾಯಣಣ್ನವರ.ಡಿ.ಇ.ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 C

10417 EST4
4(5) 

ಚಿ.ಕ. .ವೇ.157/20
05‐06

ರ್ೕ.ಮಾಯಣಣ್ನವರ.ಡಿ.ಇ.ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 C

10463 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ/1006

/2009

ದದ್ ಂಗ ಗೌಡ ಕೆ.ಎಸ್.ಇವರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್ 
ಅ.ಸಂ.1006/2009 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/16/2011 0:00 D

10463 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ/1006

/2009

ದದ್ ಂಗ ಗೌಡ ಕೆ.ಎಸ್.ಇವರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯ ಲ್ 
ಅ.ಸಂ.1006/2009 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/16/2011 0:00 D

10520 EST4
4(3) ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ 

ಪಿಂಚಣಿ 71/2005‐
06

ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ರಾಮಯಯ್ ಸಹಶಕಷ್ಕರು
ಇವರ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನವನುನ್ 

ಇವರ ಅಂದ ಮಗಳಾದ ಕು.ಆರ್ ಮೀನಾ 
ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 B

10520 EST4
4(3) ಕುಟುಂಬ 

ಪಿಂಚಣಿ 71/2005‐
06

ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ರಾಮಯಯ್ ಸಹಶಕಷ್ಕರು 
ಇವರ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನವನುನ್ 

ಇವರ ಅಂದ ಮಗಳಾದ ಕು.ಆರ್ ಮೀನಾ 
ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 B

10584 EST4
4(5) 

ವೃ. .ವೇ.ನಿ. 
21167/05‐06

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1998 ರ ವೃಂದ ಮತುತ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ರೂ 3300‐6300 ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C

10584 EST4
4(5) 

ವೃ. .ವೇ.ನಿ. 
21167/05‐06

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 1998 ರ ವೃಂದ ಮತುತ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ರೂ 3300‐6300 ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C

10793 EST4
4(5) 

ಮು.ಮಂ.ಕಾ. 
25351/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಅಲಕಾ ಮ. ಮಾಹುರಕರ
ಪೀರಣವಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗ ಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ಕೋರಿಕೆ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C
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10793 EST4
4(5) 

ಮು.ಮಂ.ಕಾ. 
25351/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಅಲಕಾ ಮ. ಮಾಹುರಕರ
ಪೀರಣವಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗ ಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ಕೋರಿಕೆ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

10/22/2007 0:00 C

11671 EST4
4(3)ನಿವೇ.50/06

‐07

ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್. ಕರೇರಂಗಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಣ 
ಸ.ಪ.ಪೂ,ಕಾ.  ರ್ೕರಾಂಪುರ ಹೊಸದುಗರ್ 
ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಸೇವಾ ಸಕರ್ಮ 

ಹಾಗೂ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

11671 EST4
4(3)ನಿವೇ.50/06

‐07

ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್. ಕರೇರಂಗಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಣ 
ಸ.ಪ.ಪೂ,ಕಾ.  ರ್ೕರಾಂಪುರ ಹೊಸದುಗರ್ 
ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಸೇವಾ ಸಕರ್ಮ 

ಹಾಗೂ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

10866 EST4
4(6)ಬೇ. .ರಜೆ.ಅ
/2005‐06

ಬೇ ಗೆ ಬಿರವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

8/17/2011 0:00 D

10866 EST4
4(6)ಬೇ. .ರಜೆ.ಅ
/2005‐06

ಬೇ ಗೆ ಬಿರವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

8/17/2011 0:00 D

12672 EST4
47.ವಗರ್ಪೌರ್.ಶಾ2

007‐08
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಲ್ನ 2007‐08ನೇ

ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳು
8/29/2011 0:00 C

12672 EST4
47.ವಗರ್ಪೌರ್.ಶಾ2

007‐08
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಲ್ನ 2007‐08ನೇ

ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳು
8/29/2011 0:00 C

12673 EST4
47 ಪೌ ಶಾ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. . .

ವಗರ್/ಸ.ಅನು/49/
2006‐07

2006 07ನೇ ಸಾ ನ ಪೌಢಶಾಲಾ ಸಹ‐ ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ 

ಅನು ೕದನೆ
8/27/2011 0:00 D

12673 EST4
47.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ. .

ವಗರ್/ಸ.ಅನು/49/
2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ 

ಅನು ೕದನೆ
8/27/2011 0:00 D

12541 EST4
47 ಪೌರ್. .ವಗರ್ 

ಜಾರಿ/25/2007‐08
207‐08ನೇ ಸಾ  ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 C

12541 EST4
47 ಪೌರ್. .ವಗರ್ 

ಜಾರಿ/25/2007‐08
207‐08ನೇ ಸಾ  ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 C

13446 EST4
45 

ದೈ. .ಜೇ.ಸಂ. 
01/2007‐08

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಜಿ. ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ನಿಯಮ 32 ಅರವ ಜೇಷಠ್ತಾ 

ಸಂಖೆಯ್ ಬಗೆಗ್.
8/10/2011 0:00 C

13446 EST4
45 

ದೈ. .ಜೇ.ಸಂ. 
01/2007‐08

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಜಿ. ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ನಿಯಮ 32 ಅರವ ಜೇಷಠ್ತಾ 

ಸಂಖೆಯ್ ಬಗೆಗ್.
8/10/2011 0:00 C

13550 EST4
47.ಪೌರ್. .ಚಿತರ್. .

ಹುದೆದ್.ಸಥ್‐01/2007‐
08

ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ ವಣಣ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಮುತೂತ್ರು,  ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ 

ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 C



13550 EST4
47.ಪೌರ್. .ಚಿತರ್. .

ಹುದೆದ್.ಸಥ್‐01/2007‐
08

ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ ವಣಣ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಮುತೂತ್ರು,  ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ 

ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 C

13556 EST4
45 ಸಂ. .ವೇ.ನಿ. 
05/2007‐08

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 5 ನೇ 
ವೇತನ ಆ ೕಗದ ಪಾರ ಸ್ನಂತೆ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 A

13556 EST4
45 ಸಂ. .ವೇ.ನಿ. 
05/2007‐08

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 5 ನೇ 
ವೇತನ ಆ ೕಗದ ಪಾರ ಸ್ನಂತೆ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 A

13559 EST4
45 ಪೌರ್.ಶಾ. . 

ನೇ.ಅ. ಸಂಸಕ್ರಣ 
2316/2007‐08

ಬೆಳಗಾ  ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯು 
ದಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ 
ೕನಗೊ ದದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗಾ  

ಭಾಗದ ಲ್ 1997‐98 ರಿಂದ ಇರುವ 
ಅಜಿ್ಗಳನುನ್ ಕಾಯಿದ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ

1/15/2009 0:00 B

13559 EST4
45 ಪೌರ್.ಶಾ. . 

ನೇ.ಅ. ಸಂಸಕ್ರಣ 
2316/2007‐08

ಬೆಳಗಾ  ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯು 
ದಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ 
ೕನಗೊ ದದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗಾ  

ಭಾಗದ ಲ್ 1997‐98 ರಿಂದ ಇರುವ 
ಅಜಿ್ಗಳನುನ್ ಕಾಯಿದ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ

1/15/2009 0:00 B

13508 EST4
45¸ಸಂ/ / 

ಬೇಡಿಕೆ 01/2001‐
02

ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್ ಮತುತ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ 
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 C

13508 EST4
45¸ಸಂ/ / 

ಬೇಡಿಕೆ 01/2001‐
02

ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್ ಮತುತ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ 
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 C

13661 EST4

45 
ವೃ. .ವೃಂ.ನೇ.ನಿ.ತಿ
ದುದ್ಪಡಿ 02/2006‐

07

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ /ಸ.ಪ
ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಲು ಸಂಗೀತ ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ 

ತಿದದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

9/16/2011 0:00 C

13661 EST4

45 
ವೃ. .ವೃಂ.ನೇ.ನಿ.ತಿ
ದುದ್ಪಡಿ 02/2006‐

07

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ /ಸ.ಪ
ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಲು ಸಂಗೀತ ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ 

ತಿದದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

9/16/2011 0:00 C

13662 EST4
45 

ಹೊ. .ಹು.ಸಥ್.ಇಡಿ 
21/2006‐07

ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಟಿ.ಟಿ.ಐ. ಹೊಸದುಗರ್ ಇ ಲ್ಂದ 

ಸ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಹೊಸದುಗರ್ 
ಟೌನ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00 B



13662 EST4
45 

ಹೊ. .ಹು.ಸಥ್.ಇಡಿ 
21/2006‐07

ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಟಿ.ಟಿ.ಐ. ಹೊಸದುಗರ್ ಇ ಲ್ಂದ 

ಸ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಹೊಸದುಗರ್ 
ಟೌನ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2008 0:00 B

13663 EST4
45 ಸಂ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐
2 ಹು‐1 ರದುದ್ 

9984/2006‐07

ಸಂಗೀತ ನೃತಯ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರುಗಳ 
ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಗೆರ್ೕ‐1 ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 B

13663 EST4
45 ಸಂ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐
2 ಹು‐1 ರದುದ್ 

9984/2006‐07

ಸಂಗೀತ ನೃತಯ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರುಗಳ 
ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಗೆರ್ೕ‐1 ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 B

13664 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.0
4/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಹೊ ಗೆ 
ಕಷ್ಕಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,.ಕಾಡುಸೊಣಣ್ಪಪ್ನಹ ಳ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ 1978 ರ 
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ 

ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

13664 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.0
4/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಹೊ ಗೆ 
ಕಷ್ಕಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ,.ಕಾಡುಸೊಣಣ್ಪಪ್ನಹ ಳ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ 1978 ರ 
ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆರ್ ನ್

ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

13665 EST4
45 ಚಿ.ಕ. .ನೇ. 

ಜನತಾ ದಶರ್ನಾ 
04/2007‐08

ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ 
ಸುನೀತಾ ಎಂ. ಎಂಬುವರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಮಾಡುವಂತೆ 

ನೀಡಿರುವ ಮನ

9/19/2008 0:00 C

13665 EST4
45 ಚಿ.ಕ. .ನೇ. 

ಜನತಾ ದಶರ್ನಾ 
04/2007‐08

ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ 
ಸುನೀತಾ ಎಂ. ಎಂಬುವರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಮಾಡುವಂತೆ 

ನೀಡಿರುವ ಮನ

9/19/2008 0:00 C

13693 EST4
45ವೇತನ ನಿಗಧಿ 
35/96‐97

ರ್ೕ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಮತುತ್ 
ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರು .

10/29/2010 0:00 B

13693 EST4
45ವೇತನ ನಿಗಧಿ 
35/96‐97

ರ್ೕ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಮತುತ್ 
ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರು .

10/29/2010 0:00 B



ೕ ಪ

13694 EST4
45 ನಾಟಕ 
.ಸ. . ಬಡಿತ್ 

27618/2006‐07

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ಕೆ. . ನಾಟಕ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡರ‐1 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಂತೆ ವಕೀಲರಿಂದ 

ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 C

13694 EST4
45 ನಾಟಕ 
.ಸ. . ಬಡಿತ್ 

27618/2006‐07

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ಕೆ. . ನಾಟಕ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡರ‐1 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಂತೆ ವಕೀಲರಿಂದ 

ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 C

13695 EST4
45ನಾ. .ನಿ. 
11/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ. ಪರ್ಸಾದ್ ನಾಡಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಆಲೆ ಗಾಜನೂರು 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ 
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2008 0:00 C

13695 EST4
45ನಾ. .ನಿ. 
11/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ. ಪರ್ಸಾದ್ ನಾಡಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಆಲೆ ಗಾಜನೂರು 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ 
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2008 0:00 C

13696 EST4
45ನಾ. .ನಿ. 
11/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ. ಪರ್ಸಾದ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಆಲೆ ಗಾಜನೂರು 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ 
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/4/2007 0:00 D

13696 EST4
45ನಾ. .ನಿ. 
11/2006‐07

ೕ ಕೆ ಪಸಾದ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರುರ್ ಕೆ.  ರ್ಸಾದ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಆಲೆ ಗಾಜನೂರು 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ 
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/4/2007 0:00 D

13699 EST4
45 

ತೋ. .ಹು.ರದುದ್ 
ಪತರ್ 39/2007‐08

ರಾ ತಾ. ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ಯ 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಲ್ 
ಅನಗತಯ್ವಾಗಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕಾ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ  ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2008 0:00 C

13699 EST4
45 

ತೋ. .ಹು.ರದುದ್ 
ಪತರ್ 39/2007‐08

ರಾ ತಾ. ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ಯ 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಲ್ 
ಅನಗತಯ್ವಾಗಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕಾ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ  ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2008 0:00 C

13700 EST4
45 ಚಿ.ಕ. .ಕೇ.ಬ. 
11/2005‐06

ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಬಾರಕೇರ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಆಲೋರು 
ಇವರ ಕೇಡರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/19/2008 0:00 C
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13700 EST4
45 ಚಿ.ಕ. .ಕೇ.ಬ. 
11/2005‐06

ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಬಾರಕೇರ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಆಲೋರು 
ಇವರ ಕೇಡರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/19/2008 0:00 C

13709 EST4
45 .ಕ. .ವೇ.ನಿ.0
2/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ಪಿ. ರಮೇಶಪಪ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇವರ ಎ.ಎಂ. .  ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗೆ ವೇತನ 
ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 C

13709 EST4
45 .ಕ. .ವೇ.ನಿ.0
2/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ಪಿ. ರಮೇಶಪಪ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇವರ ಎ.ಎಂ. .  ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗೆ ವೇತನ 
ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 C

13758 EST4
45ಚಿ.ಕ.ವೇ.ನಿ. 
03/2007‐08

1998 ರ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾಥಿ 
ನಿಯಮದ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ 

ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಗೊ ಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
2/5/2009 0:00 B

13758 EST4
45ಚಿ.ಕ.ವೇ.ನಿ. 
03/2007‐08

1998 ರ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾಥಿ 
ನಿಯಮದ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ 

ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಗೊ ಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
2/5/2009 0:00 B

14461 EST4
45 ಇತರೆ /2007‐

08

ಈಗಾಗಲೇ ಕಡತಗಳನುನ್ 
ಮುಕಾತ್ಯಗೊ ದುದ್, ಪತರ್ಗಳು 

ಅದೀಕಷ್ಕರಿಂದ ತಡವಾಗಿ 88 ಖಾತೆಗೆಅದೀಕಷ್ಕರಿಂದ ತಡವಾಗಿ  ಖಾತೆಗೆ
ಕಳು ದುದ್ ಇಂತಹ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಈಗಾಗಲೇ ನಿವರ್ ದುದ್ ಈಗ ಈ 

ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊಂಡ ಕಡತಕೆಕ್ 
ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ 
ಪತಯರ್ಗಳನುನ್ ಈ ಕಡತದ ಲ್ ತೋರಿ ದೆ .

9/20/2008 0:00 B

14461 EST4
45 ಇತರೆ /2007‐

08

ಈಗಾಗಲೇ ಕಡತಗಳನುನ್ 
ಮುಕಾತ್ಯಗೊ ದುದ್, ಪತರ್ಗಳು 

ಅದೀಕಷ್ಕರಿಂದ ತಡವಾಗಿ 88 ಖಾತೆಗೆ 
ಕಳು ದುದ್ ಇಂತಹ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಈಗಾಗಲೇ ನಿವರ್ ದುದ್ ಈಗ ಈ 

ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊಂಡ ಕಡತಕೆಕ್ 
ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧಯ್ ಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ 
ಪತಯರ್ಗಳನುನ್ ಈ ಕಡತದ ಲ್ ತೋರಿ ದೆ .

9/20/2008 0:00 B

14625 EST4
CPI.15.ಇತರೆ/200

7
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ9 ನಿಯಮದಡಿ ಕೆಲವು

ಮ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2008 0:00 C

14625 EST4
CPI.15.ಇತರೆ/200

7
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ9 ನಿಯಮದಡಿ ಕೆಲವು

ಮ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2008 0:00 C



14627 EST4
CPI.17.ಇತರೆ/200

7
ಜಿಲಾಲ್ ಕೇಂದರ್ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ನೃತಯ್ ಮತುತ್
ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2008 0:00 C

14627 EST4
CPI.17.ಇತರೆ/200

7
ಜಿಲಾಲ್ ಕೇಂದರ್ ಸಥ್ಳದ ಲ್ ನೃತಯ್ ಮತುತ್
ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2008 0:00 C

14628 EST4
CPI.18.ಇತರೆ/200

7

ಎಸ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಹೊ. . 
ಕಾಡುಸೊಣಣ್ಪಪ್ನಹ ಳ್ ಇವರು ಕೇ  ಇರುವ 

ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
6/10/2008 0:00 C

14628 EST4
CPI.18.ಇತರೆ/200

7

ಎಸ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಹೊ. . 
ಕಾಡುಸೊಣಣ್ಪಪ್ನಹ ಳ್ ಇವರು ಕೇ  ಇರುವ 

ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
6/10/2008 0:00 C

14374 EST4
4(5) .ಖಾ  

ಹುದೆದ್.ಮಾ ತಿ.01/2
008‐2009

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಖಾ
ಹುದೆದ್ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯಲು ಭಾಗೀಯ 
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು 

ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

10/29/2010 0:00 C

14374 EST4
4(5) .ಖಾ  

ಹುದೆದ್.ಮಾ ತಿ.01/2
008‐2009

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಖಾ
ಹುದೆದ್ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯಲು ಭಾಗೀಯ 
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು 

ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

10/29/2010 0:00 C

14377 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 12/12/2007 0:00 D

14377 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 12/12/2007 0:00 D

14379 EST4

4(5)4395‐
ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

1ಹುದೆದ್.ಉನನ್ತಿ.114
/2004‐2005

ಕೆಎಲೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಬಿರೂರು ಕಡೂರು ತಾ. ಇ ಲ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

14379 EST4

4(5)4395‐
ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

1ಹುದೆದ್.ಉನನ್ತಿ.114
/2004‐2005

ಕೆಎಲೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಬಿರೂರು ಕಡೂರು ತಾ. ಇ ಲ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

14396 EST4 CPI.5.ಇತರೆ/2007

ರ್ೕಮತಿ ೕರಾಬಾಯಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಕನಾಯ್ ಸೇಡಂ.ಇವರಿಗೆ 
ವೃತಿತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಲು.

9/20/2008 0:00 B

14396 EST4 CPI.5.ಇತರೆ/2007

ರ್ೕಮತಿ ೕರಾಬಾಯಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಕನಾಯ್ ಸೇಡಂ.ಇವರಿಗೆ 
ವೃತಿತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಲು.

9/20/2008 0:00 B

14410 EST4 CPI.6.ಇತರೆ/2007
ಪಿ .ಪೂಣಿರ್ಮಾ ದೈ. . ಇವರನುನ್ ದೈ. . 

ಸಂ. ರನಾನ್ಗಿ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿಗೆ 
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

9/20/2008 0:00 C



2007

14410 EST4 CPI.6.ಇತರೆ/2007
ಪಿ .ಪೂಣಿರ್ಮಾ ದೈ. . ಇವರನುನ್ ದೈ. . 

ಸಂ. ರನಾನ್ಗಿ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿಗೆ 
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/20/2008 0:00 C

14427 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

ದೆಯ್. .ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿ  ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2008 0:00 C

14427 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

ದೆಯ್. .ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿ  ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2008 0:00 C

14430 EST4
4(5)ತೋ. .ನೇ.
ಇಡಿ.51/06‐07

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ/ 
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C

14430 EST4
4(5)ತೋ. .ನೇ.
ಇಡಿ.51/06‐07

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ/ 
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C

14441 EST4
CPI.11. ಕಾಮಿಬ

/2007
ಸೇವಾನಿರತ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ

ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ
12/4/2007 0:00 D

14441 EST4
CPI.11. ಕಾಮಿಬ

/2007
ಸೇವಾನಿರತ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ

ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ
12/4/2007 0:00 D

14442 EST4
4(5)12.ವೃ ನೇ/

2007

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಪರಿಷಕ್ೃತ 
ವೇತನ ಆ ೕಗದ ಲ್ ಆಗಿರುವ ವೇತನಲ್
ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2011 0:00 C

14442 EST4
4(5)12.ವೃ ನೇ/

2007

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಪರಿಷಕ್ೃತ 
ವೇತನ ಆ ೕಗದ ಲ್ ಆಗಿರುವ ವೇತನ 
ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2011 0:00 C

16727 EST4

45 
ರಾಜಯ್.ಪಾ.ಜನತಾ 
ದಶರ್ನ/2123/08‐

09

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೆಕ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

9/20/2008 0:00 B

16727 EST4

45 
ರಾಜಯ್.ಪಾ.ಜನತಾ 
ದಶರ್ನ/2123/08‐

09

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೆಕ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

9/20/2008 0:00 B

16416 EST4
41, 

42.ಪೌರ್. .ಬಡಿತ್.ಸಪ್
ಠ್ೕಕರಣ

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/10/2011 0:00 E

16416 EST4
41, 

42.ಪೌರ್. .ಬಡಿತ್.ಸಪ್
ಠ್ೕಕರಣ

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/10/2011 0:00 E



ರ್

16822 EST4

45 
ರಾಜಯ್ಪಾಲರ/ಜನ
ತಾ ದಶರ್ನ 9695 

ಇಪಿ/08

ರ್ೕ ಬಸವಣಣ್ಪಪ್ ಶೆಟಿಟ್ಪಪ್ ಮೂ ಮನಿ 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಮಾನಯ್ 
ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ 

ನೀಡಿರುವ ಮನ .

6/10/2008 0:00 B

16822 EST4

45 
ರಾಜಯ್ಪಾಲರ/ಜನ
ತಾ ದಶರ್ನ 9695 

ಇಪಿ/08

ರ್ೕ ಬಸವಣಣ್ಪಪ್ ಶೆಟಿಟ್ಪಪ್ ಮೂ ಮನಿ 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಮಾನಯ್ 
ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ 

ನೀಡಿರುವ ಮನ .

6/10/2008 0:00 B

16825 EST4
45 ಸಂ. ನೃ.ನಾ 

/ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ/08‐09

ರ್ೕ ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರು 
ಮಹಾರಾಣಿ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮೈಸೂರು 

ಇವರಿಗೆ ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

16825 EST4
45 ಸಂ. ನೃ.ನಾ 

/ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ/08‐09

ರ್ೕ ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರು 
ಮಹಾರಾಣಿ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮೈಸೂರು 

ಇವರಿಗೆ ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/20/2008 0:00 B

16921 EST4
CPI.21.ದೂರು/200

8

ಧ ಗಣರ್ಯ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಹಾಗೂ 
ಇತರರಿಂದ ವ್ೕಕರಿಸಲಾದ ಮನ ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಕಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್ೖ ಳ್ ಗ್
9/19/2008 0:00 C

16921 EST4
CPI.21.ದೂರು/200

8

ಧ ಗಣರ್ಯ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಹಾಗೂ 
ಇತರರಿಂದ ವ್ೕಕರಿಸಲಾದ ಮನ ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಕಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
9/19/2008 0:00 C

16925 EST4
CPI.24.ಇತರೆ/200

8

ಅಖಾ ಪೌರ್ ಶಾ 2.2.2000 ರ ಜಾ ಬಬ್ಂದಿ
ಮಾದರಿ ಪರ್ಕಾರ ನೇ ಹಾಗೂ   ಹು 

ವರ
9/19/2008 0:00 C

16925 EST4
CPI.24.ಇತರೆ/200

8

ಅಖಾ ಪೌರ್ ಶಾ 2.2.2000 ರ ಜಾ ಬಬ್ಂದಿ
ಮಾದರಿ ಪರ್ಕಾರ ನೇ ಹಾಗೂ   ಹು 

ವರ
9/19/2008 0:00 C

16926 EST4
CPI.25. ನೇ/20

08

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮಾಜಿ 
ಸೈನಿಕ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ವ ೕಮಿತಿ 

ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಅವಕಾಶ ಬಗೆಗ್
6/10/2008 0:00 C

16926 EST4
CPI.25. ನೇ/20

08

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮಾಜಿ 
ಸೈನಿಕ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ವ ೕಮಿತಿ 

ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಅವಕಾಶ ಬಗೆಗ್
6/10/2008 0:00 C



16927 EST4
CPI.26. ನೇ/20

08

ಪೌರ್.ಶಾ.  ಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಣಾಟಕ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಂ ಎ 

ಘಟಕ ಅಭಾನ ಮಾಡಿರುವ 
ಪ.ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿಡದಿರುವ 

ಬಗೆಗ್

2/6/2009 0:00 B

16927 EST4
CPI.26. ನೇ/20

08

ಪೌರ್.ಶಾ.  ಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಣಾಟಕ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಂ ಎ 

ಘಟಕ ಅಭಾನ ಮಾಡಿರುವ 
ಪ.ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿಡದಿರುವ 

ಬಗೆಗ್

2/6/2009 0:00 B

16929 EST4
4(5)28. ಕಾಮಿ

ಬ/2008

ಗುರುಮೂತಿರ್ ಚಿ. . ಇವರನುನ್ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲ್ಗ ಹುದೆದ್ ಸ.ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ 

ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2/24/2009 0:00 C

16929 EST4
4(5)28. ಕಾಮಿ

ಬ/2008

ಗುರುಮೂತಿರ್ ಚಿ. . ಇವರನುನ್ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲ್ಗ ಹುದೆದ್ ಸ.ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ 

ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2/24/2009 0:00 C

16930 EST4
4(5)29.ಮಾ.ಅಂ.
ಅಂ/2008

ಶ ಕಲಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಪತರ್ 10 ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್

9/19/2008 0:00 C

16930 EST4
4(5)29.ಮಾ.ಅಂ.
ಅಂ/2008

ಶ ಕಲಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಪತರ್ 10 ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್

9/19/2008 0:00 C

16934 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 
ಎಂ  ಮನು ತುಮಕೂರು

6/10/2008 0:00 C

16934 EST4
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 
ಎಂ  ಮನು ತುಮಕೂರು

6/10/2008 0:00 C

16935 EST4
4(5)32.ಇತರೆ/20

08

ರಾಜಯ್ ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ 
ಬಂದಂತಹ ಮನ ಗಳ ಲ್ನ ಷಯವನುನ್ 

ಪರಿ ೕ  ಕರ್ಮವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2010 0:00 C

16935 EST4
4(5)32.ಇತರೆ/20

08

ರಾಜಯ್ ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ 
ಬಂದಂತಹ ಮನ ಗಳ ಲ್ನ ಷಯವನುನ್ 

ಪರಿ ೕ  ಕರ್ಮವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2010 0:00 C

16844 EST4
ಸ45 

.ಆ.ಸು.ಇ/53/ಬಿಎ
ಜಿ/01/2008

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಟಿ ವ ಂಗಯಯ್ 
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರು ಸ,ಪೌರ್.ಶಾ 

ಬೆಗೂರು ಇವರು ಅಸುಇ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್. ಬಬ್ಂಧಿ 

ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ

2/6/2010 0:00 C



ಅ/2008

16844 EST4
ಸ45 

.ಆ.ಸು.ಇ/53/ಬಿಎ
ಜಿ/01/2008

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಟಿ ವ ಂಗಯಯ್ 
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರು ಸ,ಪೌರ್.ಶಾ 

ಬೆಗೂರು ಇವರು ಅಸುಇ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್. ಬಬ್ಂಧಿ 

ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ

2/6/2010 0:00 C

16956 EST4 4(5).ಇತರೆ/2008

ಕೆ.ಎಸ್. ೕಹನಕುಮಾರ ಸಂ
ಸಸಂಪೌರ್ಶಾ ಮಂಡಘಟಟ್ ಇವರ 

ಮೂಲಸೇವಾಪುಸತ್ಕವನುನ್ 
ಕಳು ಕೊಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/20/2008 0:00 D

16956 EST4 4(5).ಇತರೆ/2008

ಕೆ.ಎಸ್. ೕಹನಕುಮಾರ ಸಂ
ಸಸಂಪೌರ್ಶಾ ಮಂಡಘಟಟ್ ಇವರ 

ಮೂಲಸೇವಾಪುಸತ್ಕವನುನ್ 
ಕಳು ಕೊಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/20/2008 0:00 D

16958 EST4
CPI.35.ಪೌರ್ ವೇನಿ/

2008

ಜಗದೇವಪಪ್ ರೇಷಮ್ ಕೃ. ಅಳಂದ ಇವರ
ವೇತನವು 1190‐2200 ರ ಲ್ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಂ. ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

6/10/2008 0:00 C

16958 EST4
CPI.35.ಪೌರ್ ವೇನಿ/

2008

ಜಗದೇವಪಪ್ ರೇಷಮ್ ಕೃ. ಅಳಂದ ಇವರ
ವೇತನವು 1190‐2200 ರ ಲ್ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಂ. ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

6/10/2008 0:00 C

16963 EST4
CPI.36.ಕೆಎಟಿ ರಿ 

ಅ/2008
ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಮ> 3456/03 ರ ತೀಪುರ್

ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2008 0:00 B

16963 EST4
CPI.36.ಕೆಎಟಿ ರಿ 

ಅ/2008
ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಮ> 3456/03 ರ ತೀಪುರ್

ಅನುಷಾನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2008 0:00 B

16966 EST4
CPI.37.ಕೆಎಟಿ 
ರಿಅ/2008

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜೆರ್ ಸಂಖೆಯ್:5145/2007‐  ರ್ೕ 
ಸುನೀಲಕುಮಾರ. .ಮಠದ, ಇವರಿಂದ.

6/10/2008 0:00 C

16966 EST4
CPI.37.ಕೆಎಟಿ 
ರಿಅ/2008

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜೆರ್ ಸಂಖೆಯ್:5145/2007‐  ರ್ೕ 
ಸುನೀಲಕುಮಾರ. .ಮಠದ, ಇವರಿಂದ.

6/10/2008 0:00 C

16982 EST4
45 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.2005.
12/2008‐09

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ತಾತಾಕ್ ಕ ಜೇಷಠ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2009 0:00 B

16982 EST4
45 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.2005.
12/2008‐09

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ತಾತಾಕ್ ಕ ಜೇಷಠ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2009 0:00 B

17013 EST4
45 

ಮಾ.ಹ.ಅ.2005/05
/08‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 
2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

17013 EST4
45 

ಮಾ.ಹ.ಅ.2005/05
/08‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 
2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B



42 ಬ/
ರ್ ರ್

17024 EST4
45 ರಾಜಯ್ಪಾಲರ 
ಜನತಾ ದಶರ್ನ 

2/07‐08

ಸಂಭಾವನೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವಂತೆ 
ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನ  

ಜನತಾ ದಶರ್ನ
6/10/2008 0:00 B

17024 EST4
45 ರಾಜಯ್ಪಾಲರ 
ಜನತಾ ದಶರ್ನ 

2/07‐08

ಸಂಭಾವನೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವಂತೆ 
ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನ  

ಜನತಾ ದಶರ್ನ
6/10/2008 0:00 B

17083 EST4
47 

ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕ.ನಿ.ಅ
.53/07‐08

ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರ ಎಸ್. ಮಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣ ಅವಧಿ

9/17/2011 0:00 C

17083 EST4
47 

ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕ.ನಿ.ಅ
.53/07‐08

ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರ ಎಸ್. ಮಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣ ಅವಧಿ

9/17/2011 0:00 C

17093 EST4
45 ದೈ.  ವೇ.ನಿ 
1/08‐09

ರ್ೕ ದಾಯ್ಮಣಣ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C

17093 EST4
45 ದೈ.  ವೇ.ನಿ 
1/08‐09

ರ್ೕ ದಾಯ್ಮಣಣ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C

17294 EST4
42.ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬ/
37/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್ ಂಗರಾಜು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 
ಎ.ನಾಗತೀಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ,ಇವರ 
ಬಡಿತ್ ಆದೇಶವನುನ್ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 B

17294 EST4
42 ಪಾ ಶಾ ಬ/.ಪಾರ್.ಶಾ. .
37/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್ ಂಗರಾಜು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 
ಎ.ನಾಗತೀಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ,ಇವರ 
ಬಡಿತ್ ಆದೇಶವನುನ್ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 B

17350 EST4
45 

ಸಂ. .ಸಹ. .ಬಡಿತ್,
ರಾ.ಜ.ದ.02/08‐09

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಘದವರು ರಾಜಯ್ 

ಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು.

2/5/2009 0:00 C

17350 EST4
45 

ಸಂ. .ಸಹ. .ಬಡಿತ್,
ರಾ.ಜ.ದ.02/08‐09

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಘದವರು ರಾಜಯ್ 

ಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು.

2/5/2009 0:00 C



5145/2007 08 ೕ

17395 EST4
45 

. .ದೈ. .ಬಡಿತ್. 
05/2008‐09

ದಿನಾಂಕ: 24‐06‐2003ರ ವೃಂದ ಮತುತ್
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಹ. .ಸಂ. , 
ದೈ.  ಇವರಿಗೆ 45:2:1:1:1ರಂತೆ ಬಡಿತ್ 
ಹಾಗೂ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೇ 25% 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 D

17395 EST4
45 

. .ದೈ. .ಬಡಿತ್. 
05/2008‐09

ದಿನಾಂಕ: 24‐06‐2003ರ ವೃಂದ ಮತುತ್
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಹ. .ಸಂ. , 
ದೈ.  ಇವರಿಗೆ 45:2:1:1:1ರಂತೆ ಬಡಿತ್ 
ಹಾಗೂ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೇ 25% 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 D

17397 EST4
CPI.40.ವೃ ಜೇ/20

08

ಇಟಗಿ ಕೊಟೆರ್ೕಶ್ ವೃತಿ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೃ  ಜೇ ಪ ಮಾ ತಿ 

ಬಿಟಿಟ್ದದ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್
9/20/2008 0:00 C

17397 EST4
CPI.40.ವೃ ಜೇ/20

08

ಇಟಗಿ ಕೊಟೆರ್ೕಶ್ ವೃತಿ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೃ  ಜೇ ಪ ಮಾ ತಿ 

ಬಿಟಿಟ್ದದ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್
9/20/2008 0:00 C

17022 EST4
45 

ರೇ.ಕೃ.ಚಿ. .ವೇ.ನಿ.0
3/08‐09

ರೇ.ಕೃ.ಚಿ. .ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲು 
ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C

17022 EST4
45 

ರೇ.ಕೃ.ಚಿ. .ವೇ.ನಿ.0
3/08‐09

ರೇ.ಕೃ.ಚಿ. .ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲು 
ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C

17066 EST4

45 ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
5145/2007 08‐  

ರ್ೕ ಸುನಿಲ್ 
ಕುಮಾರ್ ಮಠದ್

ೕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಠದ್ ಇವರರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಠದ್ ಇವರ
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

9/14/2011 0:00 D

17066 EST4

45 ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
5145/2007‐08 

ರ್ೕ ಸುನಿಲ್ 
ಕುಮಾರ್ ಮಠದ್

ರ್ೕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಠದ್ ಇವರ 
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

9/14/2011 0:00 D

17443 EST4
45 

ಚಿ. .ನೇ.ಲೋಪ.01
6/08‐09

`ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಜನತಾ ದಶರ್ನ` ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/30/2008 0:00 C

17443 EST4
45 

ಚಿ. .ನೇ.ಲೋಪ.01
6/08‐09

`ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಜನತಾ ದಶರ್ನ` ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/30/2008 0:00 C

17528 EST4
47 

ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಸ.ಅ/2
2/07‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ 

ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ 
ಬಗೆಗ್.ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನು ೕದಿಸಲಪ್ಟಟ್ 

ಪರ್ಕರಣಗಳು

9/17/2011 0:00 C



2

17528 EST4
47 

ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಸ.ಅ/2
2/07‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ 

ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ 
ಬಗೆಗ್.ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನು ೕದಿಸಲಪ್ಟಟ್ 

ಪರ್ಕರಣಗಳು

9/17/2011 0:00 C

17556 EST4
45ವೃ. . .ಪ.ಜೇ.

ಸಂ.ತಿದುದ್.ಪ.20/08‐
09

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಷಯ 
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, 

ಸಾ. , ಇಲಾಖೆ, ಕಲಾ ಪಾಳಯ್ಂ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2008 0:00 C

17556 EST4
45ವೃ. . .ಪ.ಜೇ.

ಸಂ.ತಿದುದ್.ಪ.20/08‐
09

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಷಯ 
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, 

ಸಾ. , ಇಲಾಖೆ, ಕಲಾ ಪಾಳಯ್ಂ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2008 0:00 C

17570 EST4
45 ಅಸುಇ/03/0

8‐09

ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೇ ರುವ 

ಮಾ ತಿ
2/3/2009 0:00 A

17570 EST4
45 ಅಸುಇ/03/0

8‐09

ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣಾ
ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೇ ರುವ 

ಮಾ ತಿ
2/3/2009 0:00 A

17713 EST4
45ವೃ. .ಜೇ.ಪಾರ್.

ಪೌರ್.65285/07‐08

ಪೌಢಶಾಲೆಗೆ ಗೆ ೕಡ್ 2 ಕಷ್ಕರಾಗಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐   ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹಾ  
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

17713 EST4
45ವೃ. .ಜೇ.ಪಾರ್.

ಪೌರ್.65285/07‐08

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐2  ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹಾ  
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

17599 EST4
45ದೈ. ಹು.ಮಂ.
16/0809

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ ಅಜಜ್ಂಪುರ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/15/2009 0:00 B

17599 EST4
45ದೈ. ಹು.ಮಂ.
16/0809

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ ಅಜಜ್ಂಪುರ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/15/2009 0:00 B



45

18760 EST4
45 ಕೆಎಟಿ 4542‐
4547/08‐09

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ 

ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/26/2011 0:00 B

18760 EST4
45 ಕೆಎಟಿ 4542‐
4547/08‐09

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ 

ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/26/2011 0:00 B

18344 EST4
45 ತೋ. .ನೇ 
19550/08‐09

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ತರಬೇತಿದಾರರು ಮಾನಯ್ 
ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗ ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನ .

2/5/2009 0:00 B

18344 EST4
45 ತೋ. .ನೇ 
19550/08‐09

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ತರಬೇತಿದಾರರು ಮಾನಯ್ 
ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗ ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನ .

2/5/2009 0:00 B

18346 EST4
45 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.ಒ.08/
08‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ
2005ರಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಬೆಣೆಣ್ 

ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D

18346 EST4
45 

ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.ಒ.08/
08‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ
2005ರಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಬೆಣೆಣ್ 

ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D

18347 EST4
45ವೃ. .ನೇ 

ಬಡಗಿ.ಹು.ನೇ.8716
2/07‐08

ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ಬಡಗಿತನ ಪದ ೕಧರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 C

18347 EST4
45ವೃ. .ನೇ 

ಬಡಗಿ.ಹು.ನೇ.8716
2/07‐08

ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ಬಡಗಿತನ ಪದ ೕಧರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 C

18369 EST4
45 

ದೈ. .ಜೇ.ಪ.ತಿದುದ್ಪ
ಡಿ 02/07‐08

ರ್ೕ. ಕೆ.ಜಿ ಏಕಾಂಬರಪಪ್ ದೈ. .  ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇ.ಪ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/13/2009 0:00 B

18369 EST4
45 

ದೈ. .ಜೇ.ಪ.ತಿದುದ್ಪ
ಡಿ 02/07‐08

ರ್ೕ. ಕೆ.ಜಿ ಏಕಾಂಬರಪಪ್ ದೈ. .  ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇ.ಪ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/13/2009 0:00 B

18370 EST4
45 

ನೇ/ ಅಸುಇ/3
/08‐09

ರ್ೕ.  ವಕುಮಾರ್ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್
ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಮನ .
2/6/2010 0:00 C

18370 EST4
45 

ನೇ/ ಅಸುಇ/3
/08‐09

ರ್ೕ.  ವಕುಮಾರ್ ಬಬ್ಂದಿ ಮತುತ್
ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಮನ .
2/6/2010 0:00 C



2009

19589 EST4
45 ಚಿ.ಕ. .ನೇ 
31047/08‐09

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. 1/13/2009 0:00 C

19589 EST4
45 ಚಿ.ಕ. .ನೇ 
31047/08‐09

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. 1/13/2009 0:00 C

19604 EST4
4(5) .ಹು.ನೇ/
2008‐2009

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. 2/6/2010 0:00 C

19604 EST4
4(5) .ಹು.ನೇ/
2008‐2009

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. 2/6/2010 0:00 C

19607 EST4
45ಕೆಎಟಿ 4018‐

4019/2008‐2009

2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಸ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ದೀಪಾ 

ಕಾಮತ್ ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ 
ಬಗೆಗ್

7/26/2011 0:00 B

19607 EST4
45ಕೆಎಟಿ 4018‐

4019/2008‐2009

2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಸ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ದೀಪಾ 

ಕಾಮತ್ ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ 
ಬಗೆಗ್

7/26/2011 0:00 B

19609 EST4
45ವ ೕ.ಮಿತಿ.

ಚಿ.ಕ. ನೇ.30564/
08‐09

ವ ೕಮಿತಿ ಮೀರುತಿತ್ರುವ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಪಧ ೕಧರರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/13/2009 0:00 C

19609 EST4
45ವ ೕ.ಮಿತಿ.

ಚಿ.ಕ. ನೇ.30564/
08‐09

ವ ೕಮಿತಿ ಮೀರುತಿತ್ರುವ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಪಧ ೕಧರರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/13/2009 0:00 C

19611 EST4
45ದೈ. .ಕೆಎಟಿ.4
24‐425/2008‐

2009

ವಶಂಕರ್ ಮತುತ್ ವೈಬಿ ಬಡಿಗೇರ ಇವರ 
ಸೇವಾ ಪುಸತತ್ಕವನುನ್ 

ಉಪನಿ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/23/2008 0:00 B

19611 EST4
45ದೈ. .ಕೆಎಟಿ.4
24‐425/2008‐

2009

ವಶಂಕರ್ ಮತುತ್ ವೈಬಿ ಬಡಿಗೇರ ಇವರ 
ಸೇವಾ ಪುಸತತ್ಕವನುನ್ 

ಉಪನಿ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/23/2008 0:00 B

19615 EST4
$5ದೈ .ಕೆಎಟಿ24/
2000‐2001

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೈ 24/2000‐2002 1/13/2009 0:00 B

19615 EST4
$5ದೈ .ಕೆಎಟಿ24/
2000‐2001

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೈ 24/2000‐2002 1/13/2009 0:00 B

19633 EST4
45ನಾ. .ಬಡಿತ್. .

ಸ.ಸ.18577/08‐
09

ರಂಗ ಕಷ್ಣ ಪಡೆದ 1/13/2009 0:00 B

19633 EST4
45ನಾ. .ಬಡಿತ್. .

ಸ.ಸ.18577/08‐
09

ರಂಗ ಕಷ್ಣ ಪಡೆದ 1/13/2009 0:00 B

19662 EST4
45 ಅಸುಇ/08/2
008‐2009

ಬಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಇಲಾಖೆ
ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ ಇವರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗೆ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2010 0:00 C



19662 EST4
45 ಅಸುಇ/08/2
008‐2009

ಬಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಇಲಾಖೆ
ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ ಇವರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗೆ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2010 0:00 C

19734 EST4
45 ನಾ,  

ವೃ.ನೇ.ನಿ.ತಿದುದ್ಪಡಿ.
01/2008‐2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ದಿನಾಂಕ 21‐05‐
1998 ರ ಲ್ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ನಿಯಮ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಿ ಎಂ.ಎ ಇನ್ 
ಡರ್ಮಾ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

19734 EST4
45 ನಾ,  

ವೃ.ನೇ.ನಿ.ತಿದುದ್ಪಡಿ.
01/2008‐2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ದಿನಾಂಕ 21‐05‐
1998 ರ ಲ್ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ನಿಯಮ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಿ ಎಂ.ಎ ಇನ್ 
ಡರ್ಮಾ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

19879 EST4
45ವೃ.ಶ.ಬೇ.ಇತ
ರೆ.01/08‐09

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ 2/6/2010 0:00 C

19879 EST4
45ವೃ.ಶ.ಬೇ.ಇತ
ರೆ.01/08‐09

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ 2/6/2010 0:00 C

19881 EST4
45ವೃ . ಅದಾಲ

ತ್/15/2007‐2008
ರ್ೕ. ವ ಂಗಯಯ್ ಹೆಚ್. ಟಿ. ಇವರ 

ೕನಿಯಾರಿಟಿ ಬಗೆಗ್.
1/13/2009 0:00 C

19881 EST4
45ವೃ . ಅದಾಲ

ತ್/15/2007‐2008
ರ್ೕ. ವ ಂಗಯಯ್ ಹೆಚ್. ಟಿ. ಇವರ 

ೕನಿಯಾರಿಟಿ ಬಗೆಗ್.
1/13/2009 0:00 C

19882 EST4
45ನಾ. ಹು.ನೇ.ಪ

ರಿಗಣನೆ.ಇಡಿ.623/2
008‐2009

ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ 
2007‐08ರ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್  
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

1/12/2009 0:00 E

19882 EST4
45ನಾ. ಹು.ನೇ.ಪ

ರಿಗಣನೆ.ಇಡಿ.623/2
008‐2009

ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ 
2007‐08ರ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್  
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

1/12/2009 0:00 E

19887 EST4
45ಸಂ ಮಾ/ಇಡಿ

/136/2008‐2009
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೂಣರ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ 

ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1/15/2009 0:00 C

19887 EST4
45ಸಂ ಮಾ/ಇಡಿ

/136/2008‐2009
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೂಣರ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ 

ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1/15/2009 0:00 C



19889 EST4
45ದೈ. .ಸಂ ೕ
.ಬಡಿತ್.08/2008‐

2009

ವಾನಂದ ಬಡಶೆಟಿಟ್ ವೃತಿತ್ ಷಯ
ಪರ ೕಕಷ್ಕರನುನ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2010 0:00 C

19889 EST4
45ದೈ. .ಸಂ ೕ
.ಬಡಿತ್.08/2008‐

2009

ವಾನಂದ ಬಡಶೆಟಿಟ್ ವೃತಿತ್ ಷಯ
ಪರ ೕಕಷ್ಕರನುನ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2010 0:00 C

19827 EST4
45.ದೈ. ಬಡಿತ್.07/
2008‐2009

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ನಾಯಕ
ದೈ. .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಇಲಕಲ 
ಹುನಗುಂದ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ್ನ ವೇತನ 
ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

19827 EST4
45.ದೈ. ಬಡಿತ್.07/
2008‐2009

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ನಾಯಕ
ದೈ. .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಇಲಕಲ 
ಹುನಗುಂದ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ್ನ ವೇತನ 
ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

19939 EST4
45ನಾ. ನೇ.ನಿ.ತಿ

ದುದ್ಪಡಿ.ಇತರೆ.05/2
008‐2009

2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಶ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಎಂಇಎಸ್ ರಂಗ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದವರನುನ್ 

ಪರಿಗಣಿ ಲಲ್ವೆಂದು ಮನ  ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 B

19939 EST4
45ನಾ. ನೇ.ನಿ.ತಿ

ದುದ್ಪಡಿ.ಇತರೆ.05/2
008‐2009

2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಶ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಎಂಇಎಸ್ ರಂಗ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದವರನುನ್ 

ಪರಿಗಣಿ ಲಲ್ವೆಂದು ಮನ  ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 B

20060 EST4
45ವೃ. .ಕೆಎಟಿ.49
14/2008‐2009

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4914/2008‐2009 
ೕ ಪೂಂಚಭಾ  ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಇವರಿಗೆ 

ನಿಯಾರಿಟಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 D

20060 EST4
45ವೃ. .ಕೆಎಟಿ.49
14/2008‐2009

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4914/2008‐2009 
ೕ ಪೂಂಚಭಾ  ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಇವರಿಗೆ 

ನಿಯಾರಿಟಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 D

20249 EST4
4(5)ಸಂ. .ಮಾ

ತಿ.ಹಕುಕ್.ಅ.ನಿ.2005
/2007‐2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ
2005ರಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ ಇವರು 

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ಮಾ ತಿ 
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದುದ್ ಮಾ ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/29/2010 0:00 C

20249 EST4
4(5)ಸಂ. .ಮಾ

ತಿ.ಹಕುಕ್.ಅ.ನಿ.2005
/2007‐2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ
2005ರಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ ಇವರು 

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ಮಾ ತಿ 
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದುದ್ ಮಾ ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/29/2010 0:00 C

20835 EST4
4(5).ದೈ. .ಹುದೆದ್.
ಸಥ್ಳಾಂತರ/ 

11/2008‐2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಗುರುಪುರ ಇ ಲ್ಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ೕ 
ಶೆಟಿಟ್.ದೈ. ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ 

ಮಾಡುವಂತೆ. ಮನ .

8/8/2011 0:00 D
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20835 EST4
4(5).ದೈ. .ಹುದೆದ್.
ಸಥ್ಳಾಂತರ/ 

11/2008‐2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಗುರುಪುರ ಇ ಲ್ಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ೕ 
ಶೆಟಿಟ್.ದೈ. ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ 

ಮಾಡುವಂತೆ. ಮನ .

8/8/2011 0:00 D

20674 EST4
47ಸ.ಪೌ. ಸುತ್ಕರ್
ಮ./38/2008‐

2009

ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ರುದದ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುವ 
ಸುತ್ ಕರ್ಮ.

9/17/2011 0:00 C

20674 EST4
47ಸ.ಪೌ. ಸುತ್ಕರ್
ಮ./38/2008‐

2009

ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ರುದದ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುವ 
ಸುತ್ ಕರ್ಮ.

9/17/2011 0:00 C

21642 EST4
45ವೃ. .ಬಡಿತ್.ಇತ

ರೆ.03/2008‐2009
ರ್ೕ.ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ ವೃ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿಡ್ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 B

21642 EST4
45ವೃ. .ಬಡಿತ್.ಇತ

ರೆ.03/2008‐2009
ರ್ೕ.ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ ವೃ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿಡ್ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 B

21656 EST4
45ಚಿಕ .ವೇನಿಒ5.
ವೇ.ಆ.01/2007‐

2008

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ5ನೇ ವೇತನ 
ಆ ೕಗದ ಲ್ ಮಧಯ್ಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿ 
ನಿಗದಿಗೊಳ ದ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ 
ಪರಿಗಣಿ ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ಪರಿ ೕ  

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಕಾರ್ರ 
ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 A

21656 EST4
45ಚಿಕ ವೇನಿಒ5ಚಿಕ .ವೇನಿಒ .
ವೇ.ಆ.01/2007‐

2008

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ5ನೇ ವೇತನ 
ಆ ೕಗದ ಲ್ ಮಧಯ್ಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿಲ್
ನಿಗದಿಗೊಳ ದ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ 
ಪರಿಗಣಿ ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ಪರಿ ೕ  

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಕಾರ್ರ 
ಸೂಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 A

21657 EST4
45ಚಿ, ನೇರಾಜದ,
13877/2008‐

2009
ಜನತಾ ದಶರ್ನ 2/5/2009 0:00 B

21657 EST4
45ಚಿ, ನೇರಾಜದ,
13877/2008‐

2009
ಜನತಾ ದಶರ್ನ 2/5/2009 0:00 B

21658 EST4
45ಮಾನವ.ಹ.ಅ.

2552/2008‐2009
ಹೆಚ್ಆ ರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2552/2008 ಕೆಕ್ 
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

21658 EST4
45ಮಾನವ.ಹ.ಅ.

2552/2008‐2009
ಹೆಚ್ಆ ರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2552/2008 ಕೆಕ್ 
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

21659 EST4
45. . .ವಗಾರ್.1

8626/2008‐2009
ಅಜಿತಾ ಅ ಯಾಸ್ ಮಲಲ್ಮಮ್ ಹರವಾಳ 
ಇಂಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B



21659 EST4
45. . .ವಗಾರ್.1

8626/2008‐2009
ಅಜಿತಾ ಅ ಯಾಸ್ ಮಲಲ್ಮಮ್ ಹರವಾಳ 
ಇಂಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

21660 EST4
45ಚಿ.ಕ. ನೇಪಟಿಟ್ 
ಪರ್ಕಟ10/2008‐

2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಯೆಕ್ 
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವಂತೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಸಂಘದವರು ನೀಡಿರುವ ಮನ
2/5/2009 0:00 C

21660 EST4
45ಚಿ.ಕ. ನೇಪಟಿಟ್ 
ಪರ್ಕಟ10/2008‐

2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಯೆಕ್ 
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವಂತೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಸಂಘದವರು ನೀಡಿರುವ ಮನ
2/5/2009 0:00 C

21661 EST4
45ಇಡಿ.349ಎ ಬ್
ಪಿ/2008‐2009

ಮಾನಯ್ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಪತರ್ 2/5/2009 0:00 B

21661 EST4
45ಇಡಿ.349ಎ ಬ್
ಪಿ/2008‐2009

ಮಾನಯ್ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಪತರ್ 2/5/2009 0:00 B

21665 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ನೇ.84
409/2007‐2008

ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಜನತಾದಶರ್ನ. 2/5/2009 0:00 C

21665 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ನೇ.84
409/2007‐2008

ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಜನತಾದಶರ್ನ. 2/5/2009 0:00 C

21720 EST4
45ವೃ. ಮಾ.ಹ.0
4/2007‐2008

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್
ಷಯಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪ.ನಿ.ಕಚೇರಿ 

ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅದಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

21720 EST4
45ವೃ. ಮಾ.ಹ.0
4/2007‐2008

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್
ಷಯಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪ.ನಿ.ಕಚೇರಿ 

ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅದಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

21917 EST4
45ಚಿಕ ನೇಇತರೆ
/02/2008‐2009

ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಶಾಸಕರು
ನೀಡಿರುವ ಫಾರಸುಸ್ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 C

21917 EST4
45ಚಿಕ ನೇಇತರೆ
/02/2008‐2009

ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಶಾಸಕರು
ನೀಡಿರುವ ಫಾರಸುಸ್ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 C

21919 EST4
45 ನೇ.ಇತರೆ.
04/2008‐2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಗಾರ್ಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ಪರಿಗಣಿ ಲಲ್ವೆಂಬ 

ಬಗೆಗ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರು
2/5/2009 0:00 C

21919 EST4
45 ನೇ.ಇತರೆ.
04/2008‐2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಗಾರ್ಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ಪರಿಗಣಿ ಲಲ್ವೆಂಬ 

ಬಗೆಗ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರು
2/5/2009 0:00 C



45 / ದಾ ಬಿ ದಾ

21922 EST4
49%0ಚಿಕ ಬೇ.ಇ

ಡಿ11/2008‐2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ 
ಮಾನಯ್ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ 

ಈ ಬಗೆಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗಗ್ 
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21922 EST4
49%0ಚಿಕ ಬೇ.ಇ

ಡಿ11/2008‐2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ 
ಮಾನಯ್ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ 

ಈ ಬಗೆಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗಗ್ 
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21924 EST4
45 ನೇಇತರೆ/2
0/2008‐2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯೆಕ್
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಣ 

ಸಚಿವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 C

21924 EST4
45 ನೇಇತರೆ/2
0/2008‐2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯೆಕ್
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಣ 

ಸಚಿವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 C

21928 EST4
45ಚಿಕ ನೇಅನಾಯ್

ಯ.ದೂರು. .508/
2008‐2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರು

10/30/2010 0:00 C

21928 EST4
45ಚಿಕ ನೇಅನಾಯ್

ಯ.ದೂರು. .508/
2008‐2009

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರು

10/30/2010 0:00 C

21930 EST4
45ಚಿಕ / ದಾಯ್

ಹರ್ತೆ.ಇತರೆ/2008‐
2009

ಬಿ.ಎಫ್ಎ.  ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿದ
ಪಧ ೕದರರನುನ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 C

21930 EST4
45ಚಿಕ / ದಾಚಿಕ ಯ್

ಹರ್ತೆ.ಇತರೆ/2008‐
2009

ಬಿ ಎಫ್ಎ ದಾ ಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿದ.ಎಫ್ಎ.  ಯ್ಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿದ
ಪಧ ೕದರರನುನ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 C

21935 EST4
45 ನೇ/ಇತರೆ.
/08/2008‐2009

ರೂಪ ರಾಮಚಂದರ್ ಗರಗ ಇವರು ಶೇಷ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ನೇಮಕಾತಿಆಗಿಲಲ್ವೆಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರು
2/5/2009 0:00 B

21935 EST4
45 ನೇ/ಇತರೆ.
/08/2008‐2009

ರೂಪ ರಾಮಚಂದರ್ ಗರಗ ಇವರು ಶೇಷ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ನೇಮಕಾತಿಆಗಿಲಲ್ವೆಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರು
2/5/2009 0:00 B

21938 EST4
49%0ಇಡಿ.328.ಎ
ಬ್ಪರ.2008‐2009

ಇಡಿ 328ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ಮನ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21938 EST4
49%0ಇಡಿ.328.ಎ
ಬ್ಪರ.2008‐2009

ಇಡಿ 328ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ಮನ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21940 EST4
49%0ಇಡಿ/328/

ಎ ಬ್ಪಿ/2008‐2009
ರಾಜಕುಮಾರ ಕ.ಪಾಟೀಲ ಇವರು 

ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪತರ್
2/5/2009 0:00 C



ವ

21940 EST4
49%0ಇಡಿ/328/

ಎ ಬ್ಪಿ/2008‐2009
ರಾಜಕುಮಾರ ಕ.ಪಾಟೀಲ ಇವರು 

ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪತರ್
2/5/2009 0:00 C

21943 EST4
45ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
.20742/2008‐

2009

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C

21943 EST4
45ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
.20742/2008‐

2009

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2010 0:00 C

21946 EST4
45ಚಿಕ ವೇ.ನಿ.01
1/2008‐2009

ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇವರ 

ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗ ಗೆ್
2/5/2009 0:00 B

21946 EST4
45ಚಿಕ ವೇ.ನಿ.01
1/2008‐2009

ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇವರ 

ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗ ಗೆ್
2/5/2009 0:00 B

21967 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ/918/
2008‐2009

ರ್ೕಅಜಿತ್ ಹುಲೊಲ್ೕ ಇವರು ಶೇಷ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 

ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
12/2/2011 10:02 D

21967 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ/918/
2008‐2009

ರ್ೕಅಜಿತ್ ಹುಲೊಲ್ೕ ಇವರು ಶೇಷ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 

ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
12/2/2011 10:02 D

21968 EST4
45ಚಿಕ ಪರ. .ಹು
,ಮಂ389/2005‐

2006

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೊಂದು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 A

21968 EST4
45ಚಿಕ ಪರ. .ಹು
,ಮಂ389/2005‐

2006

ಚಿತಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ವ ಂದಕೆ ಜಿಲೆಗೊಂದುಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ೃಂದಕೆಕ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೊಂದು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 A

21969 EST4
45ಚಿಕ ವೇ.ನಿ.ಅ
ರೆಕಾ ಕ/2008‐

2009

ರ್ೕ ಶೇಷಾಚಾರ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಪುರವರ ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾ// ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶಕಷ್ಕರ 

ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

21969 EST4
45ಚಿಕ ವೇ.ನಿ.ಅ
ರೆಕಾ ಕ/2008‐

2009

ರ್ೕ ಶೇಷಾಚಾರ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಪುರವರ ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾ// ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶಕಷ್ಕರ 

ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

21984 EST4
45ಕೆಎಟಿ/3456/2
003‐2004‐2007‐

2008

ರ್ೕ ಸುಧೀರ್ ಕೃಷಣ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರ
ಕೆಎಟಿ ನೀಡಿರುವ ತೀಪುರ್ ಅನುಷಾಟ್ನ 

ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2009 0:00 B

21984 EST4
45ಕೆಎಟಿ/3456/2
003‐2004‐2007‐

2008

ರ್ೕ ಸುಧೀರ್ ಕೃಷಣ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರ
ಕೆಎಟಿ ನೀಡಿರುವ ತೀಪುರ್ ಅನುಷಾಟ್ನ 

ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2009 0:00 B



30/2003 2004
ಕಷ್

21988 EST4
45ವೃ, .ಸೇ.ಪರ್.
ಂ/25508/2007‐

2008

ರ್ೕ ಮಹಾ ಂಗಪಪ್ ವೃ. .ಇವರ ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2009 0:00 B

21988 EST4
45ವೃ, .ಸೇ.ಪರ್.
ಂ/25508/2007‐

2008

ರ್ೕ ಮಹಾ ಂಗಪಪ್ ವೃ. .ಇವರ ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2009 0:00 B

21990 EST4
45ವೃ. .ಮಾ/20
07‐2008

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು9ಆಡ ತ 
ಸಾ. .ಇ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿಯನನ್ 

ಕೇ ದುದ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C

21990 EST4
45ವೃ. .ಮಾ/20
07‐2008

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು9ಆಡ ತ 
ಸಾ. .ಇ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿಯನನ್ 

ಕೇ ದುದ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C

21995 EST4
45ದೈ. .ಪಾರ್.ಶಾ.
.ಬಡಿತ್.ಇಡಿ.96/200

7‐2008

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ 
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

21995 EST4
45ದೈ. .ಪಾರ್.ಶಾ.
.ಬಡಿತ್.ಇಡಿ.96/200

7‐2008

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ 
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

22004 EST4
45 ನೇ20‐

30/2003 2004‐
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.ಗ್ 2/6/2010 0:00 B

22004 EST4
45 ನೇ20‐

30/2003‐2004
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. 2/6/2010 0:00 B

22017 EST4
45 . .ನೇ.ಮ

ಳ.ಮೀ.5580/2008
‐2009

ನಯಿಮುನಿನ್ಸಾ ಎಂಬುವರಿಗೆ 2007‐2008 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊರಡಿ ದದ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಚಿತರ್ಕಲೆ ನಾಟಕ ನೃತಯ್ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ 

ಸ ಲ್ ದದ್ರೂ ಮ ಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ 
ನೀಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

2/6/2009 0:00 B

22017 EST4
45 . .ನೇ.ಮ

ಳ.ಮೀ.5580/2008
‐2009

ನಯಿಮುನಿನ್ಸಾ ಎಂಬುವರಿಗೆ 2007‐2008 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊರಡಿ ದದ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಚಿತರ್ಕಲೆ ನಾಟಕ ನೃತಯ್ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ 

ಸ ಲ್ ದದ್ರೂ ಮ ಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ 
ನೀಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

2/6/2009 0:00 B

22019 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.ಚಿ

ಕ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ06/
2008‐2009

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಯಮ
2005ರಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ 

ವಶರಣಪಪ್ ಬಿಲಗುಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B



ವ್

22019 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.ಚಿ

ಕ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ06/
2008‐2009

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಯಮ
2005ರಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ 

ವಶರಣಪಪ್ ಬಿಲಗುಂದಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

22022 EST4
si45siasui03/200

8‐2009

ರ್ೕ ೕಎಕಾಯ್ತಯಯ್ ಇವರು ಅಂಧರಿಗೆ
ಣೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಶೇಷ ಆದಯ್ತೆ 

ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ಅಸುಇ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

22022 EST4
si45siasui03/200

8‐2009

ರ್ೕ ೕಎಕಾಯ್ತಯಯ್ ಇವರು ಅಂಧರಿಗೆ
ಣೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಶೇಷ ಆದಯ್ತೆ 

ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ಅಸುಇ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

22029 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.0
5/2007‐2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಯಮದಡಿಯ ಲ್ 
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರ್ೕ ಅಕಬ್ರಸಾಬಾ 
ದಸತ್ಗೀರ ಸಾಬ ಮುಲಾಲ್ ನಂದಗಾಆಂವ 

ಬೆಳಗಾ  ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಮಾ ತಿ 
ಒದಗಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

22029 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.0
5/2007‐2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಯಮದಡಿಯ ಲ್ 
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರ್ೕ ಅಕಬ್ರಸಾಬಾ 
ದಸತ್ಗೀರ ಸಾಬ ಮುಲಾಲ್ ನಂದಗಾಆಂವ 

ಬೆಳಗಾ  ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಮಾ ತಿ 
ಒದಗಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

22032 EST4
45ಚಿಕ ತೋ ಸವ್

ಯಂಚಾ ತಬಡಿತ್05/
2007‐2008

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು
ಚಿತರ್ಕಲೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲು ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2009 0:00 C

22032 EST4
45ಚಿಕ ತೋ ಸವ್

ಯಂಚಾ ತಬಡಿತ್05/
2007‐2008

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು 
ಚಿತರ್ಕಲೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲು ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2009 0:00 C

22036 EST4
45ವೃ. ೕ.ನಿ ೕ.
80229/2007‐

2008

.ಲಕಮ್ಣ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ಕಾಡುಗೋಡಿ ಇ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ತೋಟಗಾರಿಕಾ 

ಶಕಷ್ಕರನುನ್ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸೆತ್ಗಳ 
ನಿವಾಸಗ ಗೆ ತರಭೇತಿ ನೀಡಲು 

ನಿ ೕಜಿಸದಿರಲು ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಮನ  
ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗ್ಎ

2/6/2009 0:00 C



22036 EST4
45ವೃ. ೕ.ನಿ ೕ.
80229/2007‐

2008

.ಲಕಮ್ಣ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ಕಾಡುಗೋಡಿ ಇ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ತೋಟಗಾರಿಕಾ 

ಶಕಷ್ಕರನುನ್ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸೆತ್ಗಳ 
ನಿವಾಸಗ ಗೆ ತರಭೇತಿ ನೀಡಲು 

ನಿ ೕಜಿಸದಿರಲು ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಮನ  
ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗ್ಎ

2/6/2009 0:00 C

22065 EST4
47ಅ.ಗೈ.ಹಾ.ದೂ
ರು/68/01‐02

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದರ್ಮಮ್, ಸ. . 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಐ.ಡಿ.ಹ ಳ್, ಇವರ 

ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 C

22065 EST4
47ಅ.ಗೈ.ಹಾ.ದೂ
ರು/68/01‐02

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದರ್ಮಮ್, ಸ. . 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಐ.ಡಿ.ಹ ಳ್, ಇವರ 

ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 C

22067 EST4
47ಸ. .ದೂರು/7/

2005‐06

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕೆಂಪಯಯ್ನ ಪಾಳಯ್, ಬಿಡದಿ ತಾ: 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 C

22067 EST4
47ಸ. .ದೂರು/7/

2005‐06

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕೆಂಪಯಯ್ನ ಪಾಳಯ್, ಬಿಡದಿ ತಾ: 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 C

22069 EST4
427ನಿಯುಕಿತ್/1/2

002‐03

ರ್ೕ ಚನನ್ ೕರಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇ ನ ತ್ನ 

ಕಮದ ಬಗೆಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
8/29/2011 0:00 C

22069 EST4
427ನಿಯುಕಿತ್/1/2

002‐03

ರ್ೕ ಚನನ್ ೕರಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 
ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇ ನ ತ್ನ 

ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
8/29/2011 0:00 C

22086 EST4
47ಪೌರ್. .ಸ. .

ದೂರು/89/2005‐
06

ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೇ ಲ್, ಹೊಸಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾ: ಇವರ 

ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 C

22086 EST4
47ಪೌರ್. .ಸ. .

ದೂರು/89/2005‐
06

ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್, ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೇ ಲ್, ಹೊಸಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾ: ಇವರ 

ಮೇ ನ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 C

22089 EST4
47ಪೌರ್. .ಸ. .

ದೂರು/62/2005‐
06

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಯಶೋದ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಚಕೊಪಪ್, 

ಹೊನಾನ್  ತಾ: ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ 
ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

22089 EST4
47ಪೌರ್. .ಸ. .

ದೂರು/62/2005‐
06

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಯಶೋದ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಚಕೊಪಪ್, 

ಹೊನಾನ್  ತಾ: ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ 
ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C



22092 EST4
45ವೃ. .ವೃಂ.ಪರಿ

ಷಕ್ರಣೆ.ತಿದುದ್ಪಡಿ/01
/2007‐2008

ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್.ಇಡಿ.06 2008 
ದಿನಾಂಕ13‐03‐2008ರ ಲ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ತಪಾಪ್ಗಿರುವುದನುನ್ 

ಸರಿಪಡಿ  ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

22092 EST4
45ವೃ. .ವೃಂ.ಪರಿ

ಷಕ್ರಣೆ.ತಿದುದ್ಪಡಿ/01
/2007‐2008

ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್.ಇಡಿ.06 2008 
ದಿನಾಂಕ13‐03‐2008ರ ಲ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ತಪಾಪ್ಗಿರುವುದನುನ್ 

ಸರಿಪಡಿ  ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

22093 EST4
47 .ಆ.ಸು.ಇ./ಚ
ದು/21/2003‐04

ರ್ೕ ಟಿ.ಮಂಜಪಪ್,  ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, 
ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 C

22093 EST4
47 .ಆ.ಸು.ಇ./ಚ
ದು/21/2003‐04

ರ್ೕ ಟಿ.ಮಂಜಪಪ್,  ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, 
ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 C

22095 EST4
47 84ಶಾ. .ಅ.

ಇತರೆ/34/2004‐
05

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ೕ ಇವರಿಗೆ ಇವರ
ಪತಿ ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, 

ಸ. .,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಇವರು ಅನಾಯ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

22095 EST4
47 84ಶಾ. .ಅ.

ಇತರೆ/34/2004‐
05

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ೕ ಇವರಿಗೆ ಇವರ
ಪತಿ ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, 

ಸ. .,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಇವರು ಅನಾ ಯ ಎಸಗಿರುವ ಬಗೆಇವರು ಅನಾಯ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

22097 EST4
47ದೂರು/57/1/
2000‐01

ರ್ೕರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್, ಸ. ., ಇವರು
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಲಕೂಕ್ರು, ಮಾಲೂರು ತಾ: ಇ ಲ್ನ ದೂರಿನ 
ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 D

22097 EST4
47ದೂರು/57/1/
2000‐01

ರ್ೕರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್, ಸ. ., ಇವರು
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಲಕೂಕ್ರು, ಮಾಲೂರು ತಾ: ಇ ಲ್ನ ದೂರಿನ 
ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 D

22098 EST4
45ದೈ. .ಬಡಿತ್.133
01/2008‐2009

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಂ. ಂಗದಹ ಲ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 2/6/2009 0:00 C

22098 EST4
45ದೈ. .ಬಡಿತ್.133
01/2008‐2009

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಂ. ಂಗದಹ ಲ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 2/6/2009 0:00 C

22100 EST4
47ಪೌರ್. .ಎಸ್.ಎ

ಸ್.ಎಲ್. .ದೂರು/
47/2005‐06

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬೈಲೂರು, ಕಾಕರ್ಳ 
ತಾ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ಾ 

ಫ ತಾಂಶದ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರಿನ 
ಆದೇಶ.

8/29/2011 0:00 D



22105 EST4
ರ್

ರ 8/29/2011 00 D

22100 EST4
47ಪೌರ್. .ಎಸ್.ಎ

ಸ್.ಎಲ್. .ದೂರು/
47/2005‐06

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬೈಲೂರು, ಕಾಕರ್ಳ 
ತಾ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ಾ 

ಫ ತಾಂಶದ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರಿನ 
ಆದೇಶ.

8/29/2011 0:00 D

22103 EST4
47ಪೌರ್. .ಸ. .

ದೂರು/76/2005‐
06

ರ್ೕ ಪಿ.ನಾಗರಾಜಭಟ್, ಸ. ., 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪಪ್, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ 
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

22103 EST4
47ಪೌರ್. .ಸ. .

ದೂರು/76/2005‐
06

ರ್ೕ ಪಿ.ನಾಗರಾಜಭಟ್, ಸ. ., 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪಪ್, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ 
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

22104 EST4
45ದೈ. .ಜೇ.ಸಂ.
856663/2007‐

2008

ಎಂ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಯಗಟಿ ಕಡೂರು ಇವರ ಜೇಷಟ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C

22104 EST4
45ದೈ. .ಜೇ.ಸಂ.
856663/2007‐

2008

ಎಂ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಯಗಟಿ ಕಡೂರು ಇವರ ಜೇಷಟ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C

22105 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
4/2005‐06

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಜಾರಿಯಾದ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 D

22105 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
4/2005‐06

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ
ಜಾರಿಯಾದ ಪರಸರ ವಗಾರ್ವಣೆಜಾರಿಯಾದ ಪರಸಪ್ ವಗಾರ್ವಣೆ

ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 0: D

22108 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
78/2005‐06

ರ್ೕ ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಟೆಟ್ೕರಿ, ಅರ ೕಕುಪೆಪ್, 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಇವರ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 D

22108 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
78/2005‐06

ರ್ೕ ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಟೆಟ್ೕರಿ, ಅರ ೕಕುಪೆಪ್, 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಇವರ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 D

22110 EST4
45ದೈ ನಿಟಿಟಿಐ/2
007‐2008

ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2009 0:00 A

22110 EST4
45ದೈ ನಿಟಿಟಿಐ/2
007‐2008

ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/6/2009 0:00 A

22115 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.2

005‐2006/2007‐
2008

ರ್ೕ ಎ.ಮೃತುಯ್ಂಜಯ ದೈ. . ಇವರ 
ಹೆಸರು ಜೇಷಟ್ತಾಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ 
ನಮೂದಿ ಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B

22115 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.2

005‐2006/2007‐
2008

ರ್ೕ ಎ.ಮೃತುಯ್ಂಜಯ ದೈ. . ಇವರ 
ಹೆಸರು ಜೇಷಟ್ತಾಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ 
ನಮೂದಿ ಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 B



22124 EST4 8943/2006
ಯ್ ಯ್ ರ್

2/6/2009 00 C

22116 EST4
47ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ. .

ವಗರ್/ಅಜಿರ್/1/200
4‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಜೆ.ಎದೆಬ್ನ್ 

ಸುಂದರ್, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರ 
ವಗರ್ದ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 D

22116 EST4
47ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ. .

ವಗರ್/ಅಜಿರ್/1/200
4‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಜೆ.ಎದೆಬ್ನ್ 

ಸುಂದರ್, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರ 
ವಗರ್ದ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 D

22117 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/

ದೂರು/2/2005‐06

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುದೇಶ್, ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹಲಸೂರು, ಕನಕಪುರ ತಾ: 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 C

22117 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/

ದೂರು/2/2005‐06

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುದೇಶ್, ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹಲಸೂರು, ಕನಕಪುರ ತಾ: 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 C

22120 EST4

45ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್.2 
ಗೆರ್ೕಡ್‐

1/3229/2008‐
2009

ಸಕಾರ್ರಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆತತ್ಪಪ್ನಹಟಿಟ್ ರಾ 
ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ  ಹುದೆದ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2009 0:00 C

22120 EST4

45ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್.2 
ಗೆರ್ೕಡ್‐

1/3229/2008‐
2009

ಸಕಾರ್ರಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆತತ್ಪಪ್ನಹಟಿಟ್ ರಾ 
ತಾ// ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ  ಹುದೆದ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2009 0:00 C

22124 EST4
45ಮು.ಮಂ.ಜ.ದ

ಶರ್ನ 8943/2006ಶರ್ನ. ‐
2007

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಜನತಾ
ದಶರ್ನ

2/6/2009 0:00 0: C

22124 EST4
45ಮು.ಮಂ.ಜ.ದ

ಶರ್ನ.8943/2006‐
2007

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಜನತಾ 
ದಶರ್ನ

2/6/2009 0:00 C

22125 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/

ದೂರು./63/2006‐
07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಪುತೂತ್ರು, 
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.
8/29/2011 0:00 C

22125 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/

ದೂರು./63/2006‐
07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಪುತೂತ್ರು, 
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.
8/29/2011 0:00 C

22127 EST4
45ವೃ. .ಸತ್ಳಾಂತ

ರ.ಅನುಮತಿ/2614
0/2006‐2007

ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು 
9ದ ಜಿಲೆಲ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಸತ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C

22127 EST4
45ವೃ. .ಸತ್ಳಾಂತ

ರ.ಅನುಮತಿ/2614
0/2006‐2007

ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ 
ಇಲಾಖೆಯ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು 
9ದ ಜಿಲೆಲ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಸತ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

2/6/2009 0:00 C



22130 EST4
45ವೃ .ಕಂ.ತರ

ಬೇತಿ/10/2006‐
2007

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಶೇಷ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕಷ್ಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2009 0:00 B

22130 EST4
45ವೃ .ಕಂ.ತರ

ಬೇತಿ/10/2006‐
2007

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಶೇಷ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕಷ್ಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2009 0:00 B

22133 EST4
45ವೃ. .ಬಡಿತ್.ಸ.
.22/2008‐2009

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 2/6/2009 0:00 B

22133 EST4
45ವೃ. .ಬಡಿತ್.ಸ.
.22/2008‐2009

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 2/6/2009 0:00 B

22141 EST4
45ವೃ. .ಹೆ.ಹು.ಸತ್

ಳಾಂತರ.ವೃಂ.ಬ.80
597/2007‐2008

ಕೇಡರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವಂತೆ 

ಉ.ನಿ.ಬಳಾಲ್ರಿ ಇವರ ಪತರ್.
2/7/2009 0:00 C

22141 EST4
45ವೃ. .ಹೆ.ಹು.ಸತ್

ಳಾಂತರ.ವೃಂ.ಬ.80
597/2007‐2008

ಕೇಡರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವಂತೆ 

ಉ.ನಿ.ಬಳಾಲ್ರಿ ಇವರ ಪತರ್.
2/7/2009 0:00 C

22142 EST4
45 ಅಸುಇ/301/
2006‐2007

ರ್ೕ.ಅಕಾರ್ಚಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಎಮಂ  
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ 

ಬಬಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನ ಗೆ ಉತತ್ರಿ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಂದಿರುಗಿ ದ ಬಗೆಗ್ತ್ ಗ್

2/7/2009 0:00 B

22142 EST4
45 ಅಸುಇ/301/
2006‐2007

ರ್ೕ.ಅಕಾರ್ಚಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಎಮಂ  
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ 

ಬಬಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನ ಗೆ ಉತತ್ರಿ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಂದಿರುಗಿ ದ ಬಗೆಗ್

2/7/2009 0:00 B

22143 EST4
45ಪೌರ್ಢ 

ಶಾ.ವೃ. .ವೇ.ನಿ.15
/2008‐2009

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಡಿ ಲ್ೕ
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 C

22143 EST4
45ಪೌರ್ಢ 

ಶಾ.ವೃ. .ವೇ.ನಿ.15
/2008‐2009

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಡಿ ಲ್ೕ
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/6/2010 0:00 C

22145 EST4
45ವೃ. .ಹು.ಬ.87
051/2007‐2008

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ಗಣಪತಿ ವೇಮದಿ ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಬಿಎಡಿ ಪಾಸಾದುದರಿಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದೆದ್ಗೆ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/7/2009 0:00 C



437 ೕ ಸ

22145 EST4
45ವೃ. .ಹು.ಬ.87
051/2007‐2008

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ಗಣಪತಿ ವೇಮದಿ ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಬಿಎಡಿ ಪಾಸಾದುದರಿಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದೆದ್ಗೆ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/7/2009 0:00 C

22147 EST4
45 ಅಸುಇ/04/2
008‐2009

ಭಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ
ಇಲಾಖೆಗೆ ರ್ೕ ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ 

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವುದರಿಂದ 

ಉತತ್ರಿ ದ ಬಗೆಗ್.

2/7/2009 0:00 C

22147 EST4
45 ಅಸುಇ/04/2
008‐2009

ಭಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ
ಇಲಾಖೆಗೆ ರ್ೕ ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ 

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವುದರಿಂದ 

ಉತತ್ರಿ ದ ಬಗೆಗ್.

2/7/2009 0:00 C

22150 EST4
45ತೋ. .ಹು.ಔ
ತಿರ್.08/2008‐

2009

ರ್ೕ ಉಂಏಶ್ ಕತಿತ್ ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರು
ಇವೆರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವೃಂದ ಮತುತ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ತಿದುದ್ಪಡಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಟಿಪಪ್ಣಿ

2/7/2009 0:00 C

22150 EST4
45ತೋ. .ಹು.ಔ
ತಿರ್.08/2008‐

2009

ರ್ೕ ಉಂಏಶ್ ಕತಿತ್ ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರು
ಇವೆರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವೃಂದ ಮತುತ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ತಿದುದ್ಪಡಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಟಿಪಪ್ಣಿ

2/7/2009 0:00 C

22151 EST4
437ಪೌ ಅಮಾಪೌರ್. .ಅಮಾ

ನತುತ್.ಅವಧಿ/78/20
06‐07

ೕ ಎಂ ಗುರುಶಾಂತಪ ಸರ್ ಎಂ.ಗುರುಶಾಂತಪಪ್,  . ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗತಿರ್, ಸಾಗರ ತಾ: 

ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 C

22151 EST4
437ಪೌರ್. .ಅಮಾ

ನತುತ್.ಅವಧಿ/78/20
06‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಗುರುಶಾಂತಪಪ್, ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗತಿರ್, ಸಾಗರ ತಾ: 

ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 C

22152 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
8/2006‐07

ರ್ೕ ರಾಮಪಪ್, ಇ. .ಓ, ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿ, 
ಗಾಂಧೀನಗರ ಇವರ ಮೇ ನ 

ಆರೋಪಗಳ ಬಗ ಗೆ್
8/29/2011 0:00 C

22152 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
8/2006‐07

ರ್ೕ ರಾಮಪಪ್, ಇ. .ಓ, ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿ, 
ಗಾಂಧೀನಗರ ಇವರ ಮೇ ನ 

ಆರೋಪಗಳ ಬಗ ಗೆ್
8/29/2011 0:00 C

22153 EST4
45ದೈ. ಜೇ.ಪಟಿಟ್.
02/2007‐2008

ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪಿಯು ಮಂಡ ಗೆ 
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00 A

22153 EST4
45ದೈ. ಜೇ.ಪಟಿಟ್.
02/2007‐2008

ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪಿಯು ಮಂಡ ಗೆ 
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00 A

22154 EST4
45ದೈ. .ಸಂ.ಹುಬ

ಡಿಡ್.07/2007‐2008
ಹಾಸನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ 

ದೈ.  ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
2/7/2009 0:00 C



ದ ಪತಿ

22154 EST4
45ದೈ. .ಸಂ.ಹುಬ

ಡಿಡ್.07/2007‐2008
ಹಾಸನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ 

ದೈ.  ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.
2/7/2009 0:00 C

22155 EST4
47 

ಪೌರ್. .ದೂರು.12/2
007‐08

ರ್ೕ ಪಹ ವಾನ್ ಉಹಮ್ದ್ ತಾಲೋದಿದ್ೕನ್ 
ಇವರಿಗೆ ಕತರ್ವಯ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗುವ 

ಬಗೆಗ್ಗೈರುಹಾಜರಿ
8/29/2011 0:00 D

22155 EST4
47 

ಪೌರ್. .ದೂರು.12/2
007‐08

ರ್ೕ ಪಹ ವಾನ್ ಉಹಮ್ದ್ ತಾಲೋದಿದ್ೕನ್ 
ಇವರಿಗೆ ಕತರ್ವಯ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗುವ 

ಬಗೆಗ್ಗೈರುಹಾಜರಿ
8/29/2011 0:00 D

22156 EST4
45ದೈ. . ಕಷ್ಣ.ಅ
ದಾಲತ್/2007‐

2008

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಯಯ್ ದೈ. . ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 ಇವರು ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ಬಗೆಗ್.

2/7/2009 0:00 C

22156 EST4
45ದೈ. . ಕಷ್ಣ.ಅ
ದಾಲತ್/2007‐

2008

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಯಯ್ ದೈ. . ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 ಇವರು ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ಬಗೆಗ್.

2/7/2009 0:00 C

22157 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ರ
ದುದ್/28/2007‐08

ರ್ೕ ಧಮೇರ್ಶ್, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

22157 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ರ
ದುದ್/28/2007‐08

ರ್ೕ ಧಮೇರ್ಶ್, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

22160 EST4
45ನೇ. .ಮಂ./2
8374/2006‐07

ರಾಜ ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪತಿರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ರ್
ವಷರ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾನಯ್ ದಾಯ್ಸಚಿವರ 
ಟಿಪಪ್ಣಿ

2/7/2009 0:00 C

22160 EST4
45ನೇ. .ಮಂ./2
8374/2006‐07

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪರ್ತಿ
ವಷರ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾನಯ್ ದಾಯ್ಸಚಿವರ 
ಟಿಪಪ್ಣಿ

2/7/2009 0:00 C

22161 EST4
45ದೈ. .ಜೆ.ಪಟಿಟ್/
5/2007/‐08

ದಿನಾಂಕ:2/6/2001ರ ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇ.ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರು 

ಬಿಟುಟ್ಹೋಗಿರುವುದನುನ್ ಸೇರಿ  ಜೇಷಙ್ತಾ 
ಸಂಖೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/7/2009 0:00 B

22161 EST4
45ದೈ. .ಜೆ.ಪಟಿಟ್/
5/2007/‐08

ದಿನಾಂಕ:2/6/2001ರ ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇ.ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರು 

ಬಿಟುಟ್ಹೋಗಿರುವುದನುನ್ ಸೇರಿ  ಜೇಷಙ್ತಾ 
ಸಂಖೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/7/2009 0:00 B

22162 EST4
45ದೈ. .ಸಂ.ಜೇ.

ತಿದುದ್ಪಡಿ/02/2007
‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ಏಕಾಂಬರಪಪ್, 
ದೈ. .ಸಂ ೕಜಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ, 

ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ 
ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಮನ

2/7/2009 0:00 C



ೖ ಕಷ್ ಕಷ್ ರ್

22162 EST4
45ದೈ. .ಸಂ.ಜೇ.

ತಿದುದ್ಪಡಿ/02/2007
‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ಏಕಾಂಬರಪಪ್, 
ದೈ. .ಸಂ ೕಜಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ, 

ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ 
ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಮನ

2/7/2009 0:00 C

22163 EST4
45ದೈ. . .ಜಾ.ತಿ

ದುದ್ಪಡಿ/3/2007‐08
ರ್ೕ ಪಿ. ಂಗರಾಜು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಇವರ ಜಾತಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.
2/7/2009 0:00 C

22163 EST4
45ದೈ. . .ಜಾ.ತಿ

ದುದ್ಪಡಿ/3/2007‐08
ರ್ೕ ಪಿ. ಂಗರಾಜು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಇವರ ಜಾತಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.
2/7/2009 0:00 C

22165 EST4
45ದೈ. . .ಗೆರ್ೕಡ್
‐2. ದಾಯ್ ಪಟಿಟ್ 
ನೂಯ್.2/2007‐08

ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ., ಪದ ಪಡೆದ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ದೈ. . .ರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ 

ನೂಯ್ನತೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಷ್ಕರು 
ನೀಡಿರುವ ಮನ

2/7/2009 0:00 C

22165 EST4
45ದೈ. . .ಗೆರ್ೕಡ್
‐2. ದಾಯ್ ಪಟಿಟ್ 
ನೂಯ್.2/2007‐08

ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ., ಪದ ಪಡೆದ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ದೈ. . .ರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ 

ನೂಯ್ನತೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಷ್ಕರು 
ನೀಡಿರುವ ಮನ

2/7/2009 0:00 C

22166 EST4
45ದೈ. .ಬಡಿತ್/02/

2007‐08

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು 
ನೀಡಿರುವ ಮನ

2/7/2009 0:00 C

22166 EST4
45ದೈ. .ಬಡಿತ್/02/

2007‐08

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು 
ನೀಡಿರುವ ಮನ

2/7/2009 0:00 C

22167 EST4
45ದೈ. .ಬೇಡಿಕೆ/

ಉ.ನಿ.ಸಪ್ ಟ್ೕ/2008‐
09

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ದೈ. .ರ ಟಿಪಪ್ಣಿ

2/7/2009 0:00 C

22167 EST4
45ದೈ. .ಬೇಡಿಕೆ/

ಉ.ನಿ.ಸಪ್ ಟ್ೕ/2008‐
09

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ದೈ. .ರ ಟಿಪಪ್ಣಿ

2/7/2009 0:00 C

22168 EST4
45ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

1.ಜೇ.ಸಂ./22/200
8‐09

ರ್ೕ ಸಣಣ್ದೇವಪಪ್ ಮಂಚಾ , ದೈ ಕ
ಕಷ್ಕರು,ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾಸಂಖೆಯ್ 

ಪರಿ ೕ ಸಲು ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರು 
ನೀಡಿರುವ ಪತರ್.

2/7/2009 0:00 C

22168 EST4
45ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

1.ಜೇ.ಸಂ./22/200
8‐09

ರ್ೕ ಸಣಣ್ದೇವಪಪ್ ಮಂಚಾ , ದೈ ಕ
ಕಷ್ಕರು,ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾಸಂಖೆಯ್ 

ಪರಿ ೕ ಸಲು ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರು 
ನೀಡಿರುವ ಪತರ್.

2/7/2009 0:00 C

22169 EST4
45ದೈ. . .ಕೆ.ಎ.

ಟಿ.7618/2007‐08

ರ್ೕ ಕೂಸಪಪ್,ದೈ. . ಇವರಿಗೆ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜೇಷಟ್ತೆ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/11/2009 0:00 B
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22169 EST4
45ದೈ. . .ಕೆ.ಎ.

ಟಿ.7618/2007‐08

ರ್ೕ ಕೂಸಪಪ್,ದೈ. . ಇವರಿಗೆ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜೇಷಟ್ತೆ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/11/2009 0:00 B

22170 EST4
45ದೈ. . ಸಂ.ಹು
.ವಗಾರ್.01/2007‐

2008

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ 
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಶಾಸಕರು ನೀಡಿರುವ 

ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/7/2009 0:00 C

22170 EST4
45ದೈ. . ಸಂ.ಹು
.ವಗಾರ್.01/2007‐

2008

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ 
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಶಾಸಕರು ನೀಡಿರುವ 

ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/7/2009 0:00 C

22172 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
33/2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಲುಘಟಟ್, ಗುಬಿಬ್
ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿ: ಇ ಲ್ನ 

ಕಷ್ಕರುಗಳ/ಗಾರ್ಮಸತ್ರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ 
ಬಗ ಗೆ್

8/29/2011 0:00 C

22172 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
33/2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಲುಘಟಟ್, ಗುಬಿಬ್
ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿ: ಇ ಲ್ನ 

ಕಷ್ಕರುಗಳ/ಗಾರ್ಮಸತ್ರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ 
ಬಗ ಗೆ್

8/29/2011 0:00 C

22174 EST4
47ಪೌರ್. .ಹೆ. .ಸಥ್.
/87/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಗುತಿರ್  ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 C

22174 EST4
47ಪೌರ್. .ಹೆ. .ಸಥ್.
/87/2006 07‐

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಕಷ್ಕರುಗಳನು ಗುತಿರ್ ಸಳಾಂತರಿಸುವಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಗುತಿರ್ ಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 C

22175 EST4
47ಪೌರ್. .ಹೆ. .ಸಥ್/
20/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 C

22175 EST4
47ಪೌರ್. .ಹೆ. .ಸಥ್/
20/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 C

22176 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/

ಕ.ವ./1/2005‐06

ಈ ಭಾಗ ದೂರಿನ ಕಡತಗಳನುನ್ ಸುತ್ 
ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಪನಿದೇಶಕರುಗ ಗೆ 

ಕ ದ ಪರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಧಾರವಾಡ/ಗುಲಬ್ಗಾರ್ 

ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಕ ದ ಕಡತಗಳು.

8/29/2011 0:00 C



22176 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/

ಕ.ವ./1/2005‐06

ಈ ಭಾಗ ದೂರಿನ ಕಡತಗಳನುನ್ ಸುತ್ 
ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಪನಿದೇಶಕರುಗ ಗೆ 

ಕ ದ ಪರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಧಾರವಾಡ/ಗುಲಬ್ಗಾರ್ 

ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಕ ದ ಕಡತಗಳು.

8/29/2011 0:00 C

22181 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಗ

ಣಯ್ವಯ್ಕಿತ್/ಟಿ./18/200
7‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಗಣಯ್ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ 

ಬಂದ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
9/17/2011 0:00 C

22181 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಗ

ಣಯ್ವಯ್ಕಿತ್/ಟಿ./18/200
7‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಗಣಯ್ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ 

ಬಂದ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
9/17/2011 0:00 C

22182 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಸ
.ಅನು./16/2007‐

08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 

ಸ.ಅನು ೕದಿತ ಪರ್ಕರಣಗಳು
9/17/2011 0:00 C

22182 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಸ
.ಅನು./16/2007‐

08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 

ಸ.ಅನು ೕದಿತ ಪರ್ಕರಣಗಳು
9/17/2011 0:00 C

22183 EST4
47ಪೌರ್. .ಟಿ.ಟಿ.ಐ.

ವೃ. ./ದೂರು/41/2
007‐08

ರ್ೕ ಆರ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ವೃ. ಕಷ್ಕರು, 
ಸ. .ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.
8/29/2011 0:00 C

22183 EST4
47ಪೌರ್. .ಟಿ.ಟಿ.ಐ.

ವೃ. ./ದೂರು/41/2
007‐08

ರ್ೕ ಆರ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್, ವೃ. ಕಷ್ಕರು, 
ಸ. .ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.
8/29/2011 0:00 C

22184 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
39/2007‐08

ರ್ೕ ವರಾಮು, ಪರ್ಭಾರಿ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕುಶಾಲನಗರ, ಇವರ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 C

22184 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು/
39/2007‐08

ರ್ೕ ವರಾಮು, ಪರ್ಭಾರಿ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕುಶಾಲನಗರ, ಇವರ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 C

22185 EST4
45ಕೆಎಟಿಅಸ590
0/2003‐2004

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ಪರಿವತಿರ್  
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನಾನ್ಗಿ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವರೆಂದು 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

22185 EST4
45ಕೆಎಟಿಅಸ590
0/2003‐2004

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ಪರಿವತಿರ್  
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನಾನ್ಗಿ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವರೆಂದು 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

22186 EST4
45ಚಿಕ ನೇಕೆಎಟಿ/

7724/2002‐2003

ಕೆಎಟಿ7724/2002‐2003  ೕಮತಿ
ಜಯಲಕಿ  ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ.
2/7/2009 0:00 B



ೕ ವ ಸ

22186 EST4
45ಚಿಕ ನೇಕೆಎಟಿ/

7724/2002‐2003

ಕೆಎಟಿ7724/2002‐2003  ೕಮತಿ
ಜಯಲಕಿ  ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ.
2/7/2009 0:00 B

22189 EST4

45ಕೆಎಟಿ6041/2
006‐

2007ಇಡಿ394/200
6‐2007

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್6041/2006‐2007 
ಪರ್ಕಾಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು‐ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

2/7/2009 0:00 B

22189 EST4

45ಕೆಎಟಿ6041/2
006‐

2007ಇಡಿ394/200
6‐2007

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್6041/2006‐2007 
ಪರ್ಕಾಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು‐ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

2/7/2009 0:00 B

22190 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು.

ವಗರ್/31/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಗಣೇಶಾಚಾರಿ, ದೈ. ., 
ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಾಗಡಿ 
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಹಾಗೂ ವಗರ್ದ 

ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

22190 EST4
47ಪೌರ್. .ದೂರು.

ವಗರ್/31/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಗಣೇಶಾಚಾರಿ, ದೈ. ., 
ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಾಗಡಿ 
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಹಾಗೂ ವಗರ್ದ 

ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

22193 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಜ.
ದ./24/2007‐08

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ
ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ನೀಡಿದ 
.ಎಂ.ಮನ ಗಳುಅಜಿರ್ಗಳು.

9/17/2011 0:00 C

22193 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಜ.
ದ./24/2007‐08

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ
ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ನೀಡಿದ 
.ಎಂ.ಮನ ಗಳುಅಜಿರ್ಗಳು.

9/17/2011 0:00 C

22195 EST4
47ಪೌರ್. .ವೃ. ./

ಅಮಾನತುತ್/1/200
7‐08

ೕ ಚಿಕ ದೇವೆಗೌಡ ವ ಸ ಪೌ ಶಾಲೆರ್  ಚಿಕಕ್ದೇವೆಗೌಡ,  ೃ. .,  .ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಅಬಿಬ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 
ವಲಯ‐2, ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ 

ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

22195 EST4
47ಪೌರ್. .ವೃ. ./

ಅಮಾನತುತ್/1/200
7‐08

ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ದೇವೆಗೌಡ, ವೃ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಅಬಿಬ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 
ವಲಯ‐2, ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ 

ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

22196 EST4
45ಕೆಎಟಿ/7717/2
005‐2006

ಎನ್ ಆರ್ ರೋಳ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ಬದಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದುದ್ 
ಸಂಖೆಯ್7717/2005‐2006

2/7/2009 0:00 B

22196 EST4
45ಕೆಎಟಿ/7717/2
005‐2006

ಎನ್ ಆರ್ ರೋಳ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ಬದಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದುದ್ 
ಸಂಖೆಯ್7717/2005‐2006

2/7/2009 0:00 B

22197 EST4
47ಪೌರ್. .ಸ. .ಅ.

ಗೈ.ಹಾ.ದೂರು/32/
2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹಬೀಬುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಿ:1/6/2004 ರಿಂಧ 
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

22197 EST4
47ಪೌರ್. .ಸ. .ಅ.

ಗೈ.ಹಾ.ದೂರು/32/
2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹಬೀಬುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಿ:1/6/2004 ರಿಂಧ 
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C



22225 EST4
ಯ್ ವ್

2/7/2009 00 C

22206 EST4
45ಕೆಎಟಿ/9079‐

9080/2002‐2003
ಕೆಎಟಿ.9079‐9080  ರ್ೕಮತಿ ಲ ಲ್ ಮತುತ್ 

ಬೀಬಿ ಮನೂಸ್ರ್
2/7/2009 0:00 B

22206 EST4
45ಕೆಎಟಿ/9079‐

9080/2002‐2003
ಕೆಎಟಿ.9079‐9080  ರ್ೕಮತಿ ಲ ಲ್ ಮತುತ್ 

ಬೀಬಿ ಮನೂಸ್ರ್
2/7/2009 0:00 B

22210 EST4
45ವೃ. .ಕೆಎಟಿ/2

951/2006‐2007
ಕೆಎಟಿ 2951/2006‐2007  ರ್ೕನಿವಾಸ 
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಎವರು ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

2/7/2009 0:00 C

22210 EST4
45ವೃ. .ಕೆಎಟಿ/2

951/2006‐2007
ಕೆಎಟಿ 2951/2006‐2007  ರ್ೕನಿವಾಸ 
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಎವರು ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

2/7/2009 0:00 C

22217 EST4
45ಇಡಿ/618 

ಕೆಎಟಿ/10915/200
2‐2003

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ನಸಂಖೆಯ್ 10915/2002  ರ್ೕ 
ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ

2/7/2009 0:00 C

22217 EST4
45ಇಡಿ/618 

ಕೆಎಟಿ/10915/200
2‐2003

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ನಸಂಖೆಯ್ 10915/2002  ರ್ೕ 
ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ

2/7/2009 0:00 C

22225 EST4
45 ನೇ.ಇತರೆ.
10/2008‐2009

ರ್ೕರಾಮುಲು ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ 
ಕಲಾಯ್ಣ ಸಚಿವರು ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂಬ 
ಅಬಯ್ಥಿರ್ಯನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ 

ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/7/2009 0:00 C

22225 EST4
45 ನೇ.ಇತರೆ.
10/2008‐2009

ರ್ೕರಾಮುಲು ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ 
ಕಲಾಯ್ಣ ಸಚಿವರು ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಎಂಬದ್
ಅಬಯ್ಥಿರ್ಯನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ 

ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/7/2009 0:00 0: C

21800 EST4
45ನೃತಯ್. .ಟಾಯ್

ನ್ಸ್. ದಾಯ್.ಸಪ್ ಟ್.30/
2008‐2009

2007‐2008ನೇ ಸಾ ನ ನೃತಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21800 EST4
45ನೃತಯ್. .ಟಾಯ್

ನ್ಸ್. ದಾಯ್.ಸಪ್ ಟ್.30/
2008‐2009

2007‐2008ನೇ ಸಾ ನ ನೃತಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21804 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.0
2/2006‐2007

ರ್ೕ ಪಂಡಿತ್ ನಾಟೀಕಾರ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇ ರುವ 

ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 B

21804 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.0
2/2006‐2007

ರ್ೕ ಪಂಡಿತ್ ನಾಟೀಕಾರ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇ ರುವ 

ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 B

21805 EST4
45ಸಂ. .ವೇ.ಶೆರ್ೕ.

ಜನತಾದಶರ್ನ.064
/01/2008‐2009

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 C



21818 EST4 481/13/2008
ರ್ ಕಷ್

2/5/2009 00 B

21805 EST4
45ಸಂ. .ವೇ.ಶೆರ್ೕ.

ಜನತಾದಶರ್ನ.064
/01/2008‐2009

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 C

21814 EST4
45ಸಂ ಹು.ಸಥ್

ಳಾಂತರ.01/2007‐
2008

ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ.ಜಿ.ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕಿ
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ರುವ 
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21814 EST4
45ಸಂ ಹು.ಸಥ್

ಳಾಂತರ.01/2007‐
2008

ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ.ಜಿ.ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕಿ
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ರುವ 
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21815 EST4
45ಸಂ. .ನಾ. .

ಮಾ.ಹ.ಅ..07/200
8‐2009

ರ್ೕ.ಜ.ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ವೃಂದ ಮತುತ್
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ 

ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 C

21815 EST4
45ಸಂ. .ನಾ. .

ಮಾ.ಹ.ಅ..07/200
8‐2009

ರ್ೕ.ಜ.ಎಸ್ ಹರೀಶ್ ವೃಂದ ಮತುತ್
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ 

ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
2/5/2009 0:00 C

21816 EST4
45ಮಾ.ಹ.03/20

07‐2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್ ಇವರ 

ಮನ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/5/2009 0:00 D

21816 EST4
45ಮಾ.ಹ.03/20

07‐2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್ ಇವರ 

ಮನ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/5/2009 0:00 D

21818 EST4
45ನಾ. .ವೇ.ನ.1
481/13/2008‐

2009

ರ್ೕ. .ಆರ್. ಶ ಧೆ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರು
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 0: B

21818 EST4
45ನಾ. .ವೇ.ನ.1
481/13/2008‐

2009

ರ್ೕ. .ಆರ್. ಶ ಧೆ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರು 
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 B

21819 EST4
45ಸಂ. ಹುದೆದ್.

ಮೀಸಲು/3718/20
08‐2009

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೀಸ ಡುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 B

21819 EST4
45ಸಂ. ಹುದೆದ್.

ಮೀಸಲು/3718/20
08‐2009

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮೀಸ ಡುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 B

21821 EST4
45ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸಂ.
ಹು.ಭ.49619/20

07‐2008

ಬನೂನ್ರು ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ಲ್ರುವ
ಬನೂನ್ರು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 C

21821 EST4
45ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸಂ.
ಹು.ಭ.49619/20

07‐2008

ಬನೂನ್ರು ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ಲ್ರುವ
ಬನೂನ್ರು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 C



ಯ್

21822 EST4

45 
ಸಂನೃನಾ/ .ಅ.
ದಾಯ್.ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ/ಇ
ತರೆ/2008‐2009

ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂನೃನಾ ಬಡಿತ್ಗೆ 
ಸರಿಸಮಾನವಾದ ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗೆ 

ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/5/2009 0:00 B

21822 EST4

45 
ಸಂನೃನಾ/ .ಅ.
ದಾಯ್.ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ/ಇ
ತರೆ/2008‐2009

ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂನೃನಾ ಬಡಿತ್ಗೆ 
ಸರಿಸಮಾನವಾದ ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗೆ 

ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/5/2009 0:00 B

21824 EST4
45ನಾ. .ಹು.ಮಂ.
35150/2006‐

2007

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ರಂಗ ಕ್ ಷಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

21824 EST4
45ನಾ. .ಹು.ಮಂ.
35150/2006‐

2007

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ರಂಗ ಕ್ ಷಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

21841 EST4
45ಸಂ .ಜೇ.ಸಂ.
01/2007‐2008

ರ್ೕ ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು
ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ 

ತಿದುದ್ಪಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
10/30/2010 0:00 C

21841 EST4
45ಸಂ .ಜೇ.ಸಂ.
01/2007‐2008

ರ್ೕ ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು
ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ 

ತಿದುದ್ಪಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
10/30/2010 0:00 C

21884 EST4
45ಚಿಕ ದೂರು.12
644/2008‐2009

ಭಾಗ ಮಟಟ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಚಿತರ್ಕಲೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ತಾರತಮಯ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

2/5/2009 0:00 B

21884 EST4
45ಚಿಕ ದೂರು.12
644/2008‐2009

ಭಾಗ ಮಟಟ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಚಿತರ್ಕಲೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ತಾರತಮಯ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

21887 EST4
45ಚಿ. .ವೇ.ನಿ.86
023/2007‐2008

ರ್ೕ. ಹಮಮ್ದ್ ರಿಜಾನ್ ಚಿಕ  ವೇತನ 
ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21887 EST4
45ಚಿ. .ವೇ.ನಿ.86
023/2007‐2008

ರ್ೕ. ಹಮಮ್ದ್ ರಿಜಾನ್ ಚಿಕ  ವೇತನ 
ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 C

21912 EST4
45ಮಾ. .ಅ.ನಿ.0
7/2008‐2009

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಗುಲಬಗಾರ್ 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ 

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನ  
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 C

21912 EST4
45ಮಾ. .ಅ.ನಿ.0
7/2008‐2009

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ರಾಜಶೇಖರ್ ಗುಲಬಗಾರ್ 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ 

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನ  
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 C



08 09 ಟಿ ಜಿ ಟಿ

22079 EST4
45ಮಾ ತಿ.ಹ.ಅ.

ನಿ.05/2007‐2008

ರ್ೕಮಧುಕೇಶವ್ರ ಎಸ್ ದೇವರಭಾ  
ಧೈ. .ಸ.ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು ಅಗಸೂರ 

ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೇ ದುದ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2009 0:00 B

22079 EST4
45ಮಾ ತಿ.ಹ.ಅ.

ನಿ.05/2007‐2008

ರ್ೕಮಧುಕೇಶವ್ರ ಎಸ್ ದೇವರಭಾ  
ಧೈ. .ಸ.ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು ಅಗಸೂರ 

ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೇ ದುದ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/6/2009 0:00 B

22268 EST4
47ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ.
/41/2008‐09

ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ
ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

22268 EST4
47ಖಾ.ಪೂ.ಸೇ.ಅ.
/41/2008‐09

ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ
ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

22272 EST4
47ಅ.ಸೇ. .32/2

008‐09
ಎ.ಆರ್.ರಾಮಸಾವ್ಮಿಕ ಅ.ನೇ.ನಿ.ಮೇರೆಗೆ

ನಿ ೕಜನೆ.
9/17/2011 0:00 C

22272 EST4
47ಅ.ಸೇ. .32/2

008‐09
ಎ.ಆರ್.ರಾಮಸಾವ್ಮಿಕ ಅ.ನೇ.ನಿ.ಮೇರೆಗೆ

ನಿ ೕಜನೆ.
9/17/2011 0:00 C

22360 EST4
47ಅ. .ಬ.ಜ./10
/2008‐09

ಗಿರಿಶಾಚಾರ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 
ಅಂಗ ಕಲ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

22360 EST4
47ಅ. .ಬ.ಜ./10
/2008‐09

ಗಿರಿಶಾಚಾರ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 
ಅಂಗ ಕಲ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

22361 EST4
47ಮಾ.ಹ.43/20

08‐09
ಪುಟಟ್ ದದ್ಪಪ್, ಅಂತರಸನ ಹ ಳ್, 

ಟಿ.ಜಿ.ಟಿ.ವಗರ್ದ ಬಗ ಗೆ್.
9/17/2011 0:00 C

22361 EST4
47ಮಾ.ಹ.43/20

08 09‐
ಪುಟಟ್ ದದ್ಪಪ್, ಅಂತರಸನ ಹ ಳ್, 

ಟಿ ಜಿ ಟಿ ವಗರ್ದ ಬಗೆ. . .ವಗರ್ದ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 C

22365 EST4
47ಮಾಹ.ನಿ.1/20

08‐09
ಕೆ.ಗಾಯತಿರ್ ಅಡೊವ್ಕೇಟ್,  ರಾಜಿರ್

ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 C

22365 EST4
47ಮಾಹ.ನಿ.1/20

08‐09
ಕೆ.ಗಾಯತಿರ್ ಅಡೊವ್ಕೇಟ್,  ರಾಜಿರ್

ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 C

22371 EST4
47ದೂರು.34/20

08‐09
ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ,  ಕಷ್ಣ ಸಂ., ದೂರು. 9/17/2011 0:00 C

22371 EST4
47ದೂರು.34/20

08‐09
ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ,  ಕಷ್ಣ ಸಂ., ದೂರು. 9/17/2011 0:00 C

22372 EST4

47ನೇಮಕಾತಿ 
ಅ ಂದು 

ದೂರು/17/2008‐
09

ದದ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅ ಂಧು ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

22372 EST4

47ನೇಮಕಾತಿ 
ಅ ಂದು 

ದೂರು/17/2008‐
09

ದದ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅ ಂಧು ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

22373 EST4
47ಅ.ಕಾ. .ಹ.ವೇ.
ಬಾ./29/2008‐09

ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಹೊಸವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D



22373 EST4
47ಅ.ಕಾ. .ಹ.ವೇ.
ಬಾ./29/2008‐09

ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಹೊಸವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

22399 EST4
43 ವೇ.ನಿ.66/20

06‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ರಾವ್, ನಿ. . 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕುಕುಕ್ಜಿ, ಉಡುಪಿ 
1998ರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ 

ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

22399 EST4
43 ವೇ.ನಿ.66/20

06‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ರಾವ್, ನಿ. . 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕುಕುಕ್ಜಿ, ಉಡುಪಿ 
1998ರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ 

ನಿಗದಿ ಬಗ ಗೆ್.

6/24/2011 0:00 D

22410 EST4
43ಅ.ವಾ./31/20

06‐07
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಕರಿಗೆ 

ಅನಯ್ಕಾಯರ್ನಿಮಿತತ್ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D

22410 EST4
43ಅ.ವಾ./31/20

06‐07
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಕರಿಗೆ 

ಅನಯ್ಕಾಯರ್ನಿಮಿತತ್ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D

22429 EST4
43 ಶೇಷ 

ರಜೆ/1/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಬರ್ ಸ್ ಪಿಂಟೋ, ಸ. .ರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಭಾಯ್  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಂಗಳೂರು ಶೇಷ ರಜೆ ಮಂಜರಾತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

7/13/2009 0:00 D

22429 EST4
43 ಶೇಷ 

ರಜೆ/1/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಬರ್ ಸ್ ಪಿಂಟೋ, ಸ. .ರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಅಭಾಯ್  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಂಗಳೂರು ಶೇಷ ರಜೆ ಮಂಜರಾತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

7/13/2009 0:00 D

22430 EST4
43ಅ.ರಾ .1/20

06‐07

ಆಳಾವ್ಸ್ ನುಡಿಪರಿ 2006 ಕನನ್ಡ 
ಮನಸುಸ್/ಪರ್ಚ ತ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳು ಎಂಬ 

ಚಾರಗೋ ಠ್ ನಡೆಸ ದುದ್, ಈ 
ಕಾಯರ್ದ ಲ್ರುವಾಗ ವ ಸುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಅನಯ್ ಕಾಯರ್ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/13/2009 0:00 D

22430 EST4
43ಅ.ರಾ .1/20

06‐07

ಆಳಾವ್ಸ್ ನುಡಿಪರಿ 2006 ಕನನ್ಡ 
ಮನಸುಸ್/ಪರ್ಚ ತ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳು ಎಂಬ 

ಚಾರಗೋ ಠ್ ನಡೆಸ ದುದ್, ಈ 
ಕಾಯರ್ದ ಲ್ರುವಾಗ ವ ಸುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಅನಯ್ ಕಾಯರ್ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/13/2009 0:00 D

22432 EST4

45ದೈ. .ಪದನಾ
ಮ.ಬದಲಾವಣೆ.ಸಪ್
ಟ್ೕಕರಣ.08/2008‐

2009

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಎಂಬ 
ಪದನಾಮವನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಎಂದು ಬದ ಸಲು ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ 
ಸಕಾರ್ರ ಸೂಚಿ ದುದ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

22432 EST4

45ದೈ. .ಪದನಾ
ಮ.ಬದಲಾವಣೆ.ಸಪ್
ಟ್ೕಕರಣ.08/2008‐

2009

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಎಂಬ 
ಪದನಾಮವನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಎಂದು ಬದ ಸಲು ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ 
ಸಕಾರ್ರ ಸೂಚಿ ದುದ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C
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22434 EST4
ಕೆಎಟಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್/25
11/2002‐2003

ರ್ೕ.ಹೊರಪಾಯ್ಟಿ ದೈ. . ಕಷ್ಕರು ಕೆಎಟಿ 
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.2511/2002‐2003

10/29/2010 0:00 C

22434 EST4
ಕೆಎಟಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್/25
11/2002‐2003

ರ್ೕ.ಹೊರಪಾಯ್ಟಿ ದೈ. . ಕಷ್ಕರು ಕೆಎಟಿ 
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.2511/2002‐2003

10/29/2010 0:00 C

22465 EST4
45ಪೌರ್.ಶ.ಅಂ.

ಭಾ.ಬಡಿತ್.09/2008‐
2009

ಅಂತರ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಪೌರ್ಧಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

22465 EST4
45ಪೌರ್.ಶ.ಅಂ.

ಭಾ.ಬಡಿತ್.09/2008‐
2009

ಅಂತರ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಪೌರ್ಧಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

22787 EST4
47ಪೈ. .ಅ./22/
2008‐09

ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಶಾ , ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ಬಗ ಗೆ್.

9/17/2011 0:00 D

22787 EST4
47ಪೈ. .ಅ./22/
2008‐09

ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಶಾ , ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
ಬಗ ಗೆ್.

9/17/2011 0:00 D

22789 EST4
47ದೂರು.25/20

08‐09
ರ್ೕಮತಿ ಜೈ ೕಲಾ, ಮು. ., ಇವರ ದೂರು. 9/17/2011 0:00 D

22789 EST4
47ದೂರು.25/20

08‐09
ರ್ೕಮತಿ ಜೈ ೕಲಾ, ಮು. ., ಇವರ ದೂರು. 9/17/2011 0:00 D

22793 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್.

ಮು.ಮಂ. ಫಾರಸುಸ್
/16/2008‐09

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರಿಂದ ಬಂದ 

ಫಾರಸುಸ್.
9/17/2011 0:00 C

22793 EST4
47ಪೌರ್. .ವಗರ್.

ಮು.ಮಂ. ಫಾರಸುಸ್
/16/2008 09‐

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರಿಂದ ಬಂದ 

ಫಾರಸುಫಾರಸುಸ್.
9/17/2011 0:00 C

22796 EST4
47ನಿ ೕಜನೆ/1/

2008‐09
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಕರ ದೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ .

9/17/2011 0:00 C

22796 EST4
47ನಿ ೕಜನೆ/1/

2008‐09
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ
ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಕರ ದೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ .

9/17/2011 0:00 C

22810 EST4
47ಗು.ಆ.ಸೇ.ಅಗ
.ನ./05/2008‐09

ಎಂ.ಆರ್.ದಾ ೕದರ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 
ಇವರಿಗೆ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಲ್ದದ್ ಸೇವೆಯ 

ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 D

22810 EST4
47ಗು.ಆ.ಸೇ.ಅಗ
.ನ./05/2008‐09

ಎಂ.ಆರ್.ದಾ ೕದರ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 
ಇವರಿಗೆ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಲ್ದದ್ ಸೇವೆಯ 

ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 D

22815 EST4
47ಮಾ.ಹ.ನಿ./1/
2008‐09

ಬಸವರಾಜ್ ನಹ ಳ್, ಇವರು ಕೇ ದ
ಮಾ ತಿ.

9/17/2011 0:00 C

22815 EST4
47ಮಾ.ಹ.ನಿ./1/
2008‐09

ಬಸವರಾಜ್ ನಹ ಳ್, ಇವರು ಕೇ ದ
ಮಾ ತಿ.

9/17/2011 0:00 C

22819 EST4
47ದೂರು.52.200

7‐08
ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ್, ಇ.ಓ. ಇವರ ದೂರು. 8/29/2011 0:00 C

22819 EST4
47ದೂರು.52.200

7‐08
ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ್, ಇ.ಓ. ಇವರ ದೂರು. 8/29/2011 0:00 C



ಳ್

22820 EST4
47ದೂರು.51/20

07‐08
ಬಿ.ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ, ದೈ. ., ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿ 

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಇವರ ದೂರು.
8/29/2011 0:00 C

22820 EST4
47ದೂರು.51/20

07‐08
ಬಿ.ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ, ದೈ. ., ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿ 

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಇವರ ದೂರು.
8/29/2011 0:00 C

22821 EST4
45ದೈ. . .ಸಮ

ಸಯ್.16/2008‐2009

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸಯ್ಗಳನುನ್ 

ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ 
ದೈ. . .ಸಂಘ(ರಿ )ಇವರು ನೀಡಿರುವ 

ಮನ .

2/6/2010 0:00 C

22821 EST4
45ದೈ. . .ಸಮ

ಸಯ್.16/2008‐2009

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸಯ್ಗಳನುನ್ 

ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ 
ದೈ. . .ಸಂಘ(ರಿ )ಇವರು ನೀಡಿರುವ 

ಮನ .

2/6/2010 0:00 C

22824 EST4
47ಅ.ಕಾ. .ವೇ.ಬಿ.
/54/2007‐08

ಅಶವ್ತತ್ಪಪ್, ಅ.ಕಾ. . ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ. 8/29/2011 0:00 C

22824 EST4
47ಅ.ಕಾ. .ವೇ.ಬಿ.
/54/2007‐08

ಅಶವ್ತತ್ಪಪ್, ಅ.ಕಾ. . ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ. 8/29/2011 0:00 C

22825 EST4
47ಮ.ಪಾಠ.ದೂ
ರು.8/2008‐09

ವೆಂಕಟ ವರೆಡಿಡ್, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ 
ದದ್ನಹ ಳ್ ಇವರು ಮನೆ ಪಾಠದ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

22825 EST4
47ಮ.ಪಾಠ.ದೂ
ರು.8/2008‐09

ವೆಂಕಟ ವರೆಡಿಡ್, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ 
ದದ್ನಹ ಳ್ ಇವರು ಮನೆ ಪಾಠದ ಬಗೆಗ್.ದ್ ಗ್

8/29/2011 0:00 C

22827 EST4
47ದೂರು.3/200

8‐09
ಅಖತ್ರ್ ಜಾಫರ್ ಸೈಯದ್,  .ಆರ್.ಪಿ. 

ಇವರ ದೂರು.
8/29/2011 0:00 C

22827 EST4
47ದೂರು.3/200

8‐09
ಅಖತ್ರ್ ಜಾಫರ್ ಸೈಯದ್,  .ಆರ್.ಪಿ. 

ಇವರ ದೂರು.
8/29/2011 0:00 C

22953 EST4
43ವಾ ರ್ಕಬಡಿತ್ 

ಮಂ.01/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಮನೋಹರ, ಸ. ., ಸಕಾರ್ರಿ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೂದೂರು, 

ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ:  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22953 EST4
43ವಾ ರ್ಕಬಡಿತ್ 

ಮಂ.01/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಮನೋಹರ, ಸ. ., ಸಕಾರ್ರಿ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೂದೂರು, 

ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ:  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22954 EST4
43ನಿ.ವೆ.ಮಂ./01
/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್.ಎನ್.,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಬಾಲಕಿ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್
7/2/2009 0:00 D



22954 EST4
43ನಿ.ವೆ.ಮಂ./01
/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್.ಎನ್.,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಬಾಲಕಿ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್
7/2/2009 0:00 D

22955 EST4
43ಜನತಾ 

ದಶರ್ನ/1/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ, ಕೋಂ. 
ದಿ:ಆರ್.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, 

ಲೋಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ: 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕನನ್ಡ ಬಾಷಾ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22955 EST4
43ಜನತಾ 

ದಶರ್ನ/1/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ, ಕೋಂ. 
ದಿ:ಆರ್.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, 

ಲೋಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ: 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕನನ್ಡ ಬಾಷಾ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22960 EST4
43ಮಾ.ಹ.4/200

7‐08

ನಾಗೇಶ್ ಎಂ.ನಾಯಕ್, ರೈತ ಸೇವಾ
ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ್ಂಕ್, ಬಾಸಗುಂಡ 

ಅಂಕೋಲಾ ತಾ: ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ 
ರವರು ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿ 

ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22960 EST4
43ಮಾ.ಹ.4/200

7‐08

ನಾಗೇಶ್ ಎಂ.ನಾಯಕ್, ರೈತ ಸೇವಾ
ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯ್ಂಕ್, ಬಾಸಗುಂಡ 

ಅಂಕೋಲಾ ತಾ: ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ 
ರವರು ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22964 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/
1/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಗುತಿತ್ಗೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಹಾ  ನೀಡುತಿತ್ರುವ ವೇತನ ವರ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/2/2009 0:00 D

22964 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/
1/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಗುತಿತ್ಗೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಹಾ  ನೀಡುತಿತ್ರುವ ವೇತನ ವರ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/2/2009 0:00 D

22965 EST4
43ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್/3/2007‐08

ರ್ೕ ಪಿ.ಹರಿಕೃಷಣ್ಭಟ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/2/2009 0:00 D

22965 EST4
43ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್/3/2007‐08

ರ್ೕ ಪಿ.ಹರಿಕೃಷಣ್ಭಟ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/2/2009 0:00 D



ಅನುಮತಿ

22966 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/
3/2007‐08

ರ್ೕರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸಲು 

ಏಪಿರ್ಲ್/ಮೇ‐2007 ರ ಲ್ 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಬಾಲಕರ ಕೋಟೆ 

ಶಾಲೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐18 
ಮೈದಾನವನುನ್ ಹೊಂದಿದ ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22966 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/
3/2007‐08

ರ್ೕರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸಲು 

ಏಪಿರ್ಲ್/ಮೇ‐2007 ರ ಲ್ 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಬಾಲಕರ ಕೋಟೆ 

ಶಾಲೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐18 
ಮೈದಾನವನುನ್ ಹೊಂದಿದ ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22971 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/
4/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಶಾಲಾ
ಗರ್ಂಥಾಲಯಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕತ್ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಕೆ ಸತ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತೆರ್ 

ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22971 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/
4/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಶಾಲಾ
ಗರ್ಂಥಾಲಯಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕತ್ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಕೆ ಸತ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತೆರ್ 

ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22972 EST4
43ರಜೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ/1/20
07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜಾನೇಟ್ ವ್ೕ , ಮಾಂತೆರೋ, 
ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಲಾಲ್ರು, ಇವರಿಗೆ 

ಪರ್ಸೂತಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
7/2/2009 0:00 D

22972 EST4
43ರಜೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ/1/20
07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜಾನೇಟ್ ವ್ೕ , ಮಾಂತೆರೋ, 
ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಲಾಲ್ರು, ಇವರಿಗೆ 

ಪರ್ಸೂತಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
7/2/2009 0:00 D

22974 EST4
43ಲೋಕಾಯುಕತ್/
1/2008‐09

ರ್ೕ ಭುಜಂಗರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ 
ಶಾಲಾ ಕೃ  ನಿರೀಕಷ್ಕರು, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ 
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನನ್ಡ 
ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 

ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22974 EST4
43ಲೋಕಾಯುಕತ್/
1/2008‐09

ರ್ೕ ಭುಜಂಗರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ 
ಶಾಲಾ ಕೃ  ನಿರೀಕಷ್ಕರು, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ 
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನನ್ಡ 
ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 

ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D



1/2008 09
ಕಷ್

22975 EST4
43ಬಿ.ಇ.ಡಿ., 
ವೇತನ 

ನಿಗದಿ/1/2008‐09

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೀವಾಜಿ 
ಕುಲಕಣಿರ್,ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,  ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ 
ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ 
ಬಿ.ಇಡಿ., ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22975 EST4
43ಬಿ.ಇ.ಡಿ., 
ವೇತನ 

ನಿಗದಿ/1/2008‐09

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೀವಾಜಿ 
ಕುಲಕಣಿರ್,ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,  ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ 
ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ 
ಬಿ.ಇಡಿ., ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22978 EST4

43ವೇತನ 
ಪಾವತಿ 

ಳಂಬ/1/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಬೃಂದಾ, ಸ. ., 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 18ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 

ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ 
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/2/2009 0:00 D

22978 EST4

43ವೇತನ 
ಪಾವತಿ 

ಳಂಬ/1/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಬೃಂದಾ, ಸ. ., 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 18ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 

ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ 
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/2/2009 0:00 D

22979 EST4
43ವೇತನ 

ಬಿಡುಗಡೆ/1/2008‐
09

ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2000 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 
2000 ವರೆಗಿನ ವೇತನ ಬಿಡಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22979 EST4
43ವೇತನ 

ಬಿಡುಗಡೆ/1/2008‐
09

ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2000 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 
2000 ವರೆಗಿನ ವೇತನ ಬಿಡಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22980 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್, 
1/2008 09‐

ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.ಗ್ 7/2/2009 0:00 D

22980 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್, 
1/2008‐09

ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್. 7/2/2009 0:00 D

22985 EST4
43 ಂದಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್ 

ಲೆಟರ್/1/2008‐09

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ಜೂನಿಯರ್ 
ೕನಿಯರ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ 

ರವಾನಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
7/2/2009 0:00 D

22985 EST4
43 ಂದಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್ 

ಲೆಟರ್/1/2008‐09

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ಜೂನಿಯರ್ 
ೕನಿಯರ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಜಿರ್ 

ರವಾನಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
7/2/2009 0:00 D

22986 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/
1/2008‐09

ರ್ೕ ೕಹನ್ ಶಮರ್ ನಿವೃತತ್ 
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮನ .

7/2/2009 0:00 D

22986 EST4
43ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/
1/2008‐09

ರ್ೕ ೕಹನ್ ಶಮರ್ ನಿವೃತತ್ 
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮನ .

7/2/2009 0:00 D



45ಚಿ ಬ ಇ
ರ್ ವ್ ಕಷ್

22987 EST4
43ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ/1
/2008‐09

ರ್ೕ ಅಮೃತರಾವ್, ಸ. .ರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಬಿಬ್ಚಿನನ್ದಗಣಿ, 
ಂಗಸುಗೂರು ತಾ: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ಸೆವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22987 EST4
43ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ/1
/2008‐09

ರ್ೕ ಅಮೃತರಾವ್, ಸ. .ರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಬಿಬ್ಚಿನನ್ದಗಣಿ, 
ಂಗಸುಗೂರು ತಾ: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ಸೆವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22997 EST4
43ಪಿಂಚನಿ/1/20

08‐09

.ಜಲಜಾ , ಸ. .ರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಮತಿತ್ಘಟಟ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.
7/2/2009 0:00 D

22997 EST4
43ಪಿಂಚನಿ/1/20

08‐09

.ಜಲಜಾ , ಸ. .ರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಮತಿತ್ಘಟಟ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.
7/2/2009 0:00 D

22998 EST4
45ದೈ. .ಪರೀ.ಹು.

ಪರ್ಭಾರಿ.ನೇ.18/20
08‐2009

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಸಂಡೂರು ಇ ಲ್ ತೆರವಾದ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ 
ಪರ್ಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಂತೆ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

22998 EST4
45ದೈ. .ಪರೀ.ಹು.

ಪರ್ಭಾರಿ.ನೇ.18/20
08‐2009

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಸಂಡೂರು ಇ ಲ್ ತೆರವಾದ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ 
ಪರ್ಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಂತೆ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

23103 EST4
45ಚಿ ವೇ ಬ ಇ. .ವೇ. . ..

2008‐09

ರ್ೕ.ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಚಿ.ಕ. ಕಷ್ಕರ
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ತಸಂದರ್ ತುಮಕೂರು 

ಇವರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಬಗೆಗ್.
12/2/2011 10:00 D

23103 EST4
45ಚಿ. .ವೇ.ಬ.ಇ..

2008‐09

ರ್ೕ.ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಚಿ.ಕ. ಕಷ್ಕರ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ತಸಂದರ್ ತುಮಕೂರು 

ಇವರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಬಗೆಗ್.
12/2/2011 10:00 D

22855 EST4
43ಸವ್ಯಂ 

ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ 
ನಿಗದಿ/1/2007‐08

ರ್ೕ ಎ.ಪಿ.ಆನಂದಮೂತಿರ್ 
ನಿ.ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಕಾ. ಬಳಾಳ್  ತುಮಕೂರು 

ಜಿಲೆಲ್
7/13/2009 0:00 D

22855 EST4
43ಸವ್ಯಂ 

ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ 
ನಿಗದಿ/1/2007‐08

ರ್ೕ ಎ.ಪಿ.ಆನಂದಮೂತಿರ್ 
ನಿ.ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಕಾ. ಬಳಾಳ್  ತುಮಕೂರು 

ಜಿಲೆಲ್
7/13/2009 0:00 D

22877 EST4
43ಬಾಕಿ 

ವೇತನ/1/2007‐
08

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ, ನಿ. .ರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನರ ಂಹರಾಜಪುರ, 
ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಲುಲ್ ನಗದೀಕರಣ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D



45 1275/2

22877 EST4
43ಬಾಕಿ 

ವೇತನ/1/2007‐
08

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ, ನಿ. .ರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನರ ಂಹರಾಜಪುರ, 
ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಲುಲ್ ನಗದೀಕರಣ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22889 EST4
43ವೇ.ನಿ.2/2007

‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಸು ೕಲಾ, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಟೈಂಬಾಂಡ್ /ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ 
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22889 EST4
43ವೇ.ನಿ.2/2007

‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಸು ೕಲಾ, ನಿವೃತತ್
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಟೈಂಬಾಂಡ್ /ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ 
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/2/2009 0:00 D

22731 EST4
45ಕೆಎಟಿ.1275/2
008‐2009

ರ್ೕ. ಹ ೕನಾಸ್ಬ್ ಅಲಂಪೂರಪೇಟ್ 
ಇಲಕಲ್ ಹುನಗುಂದ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್  ಅ.ಸಂ.1275/2008‐

2009ರ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:00 D

22731 EST4
45ಕೆಎಟಿ 1275/2ಕೆಎಟಿ.
008‐2009

ರ್ೕ. ಹ ೕನಾಸ್ಬ್ ಅಲಂಪೂರಪೇಟ್ 
ಇಲಕಲ್ ಹುನಗುಂದ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್  ಅ.ಸಂ.1275/2008‐

2009ರ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:00 D

22832 EST4
43ಸೇ.ಸೇ.1/200

7‐08

ಎಂ.ರ ೕದ್, ನಿ.ಸ. .ರು, ನಿವೃತಿತ್ 
ವೇತನಕೆಕ್ ಮಿತ ವೇತನದ ಅಹರ್ದಾಯಕ 

ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/13/2009 0:00 D

22832 EST4
43ಸೇ.ಸೇ.1/200

7‐08

ಎಂ.ರ ೕದ್, ನಿ.ಸ. .ರು, ನಿವೃತಿತ್ 
ವೇತನಕೆಕ್ ಮಿತ ವೇತನದ ಅಹರ್ದಾಯಕ 

ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/13/2009 0:00 D

22836 EST4
43 .ತ./1/2007

‐08
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ 

ನಡೆಸಬಾರದೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/13/2009 0:00 D

22836 EST4
43 .ತ./1/2007

‐08
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಲ್ ತರಬೇತಿ 

ನಡೆಸಬಾರದೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/13/2009 0:00 D



23298 EST4
ಕ್

9/19/2009 00 D

23254 EST4
47ಉ.ಭಾ.ನಿ.ಖಾ
.ಹು.ಭತಿರ್.52/20
08‐2009

ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ಶಾಂತಲಾ,ವೃಷಬೇಂದಾರ್ಚಾರ್
, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕಿ ಇವರನರನು ಖಾ  

ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 D

23254 EST4
47ಉ.ಭಾ.ನಿ.ಖಾ
.ಹು.ಭತಿರ್.52/20
08‐2009

ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ಶಾಂತಲಾ,ವೃಷಬೇಂದಾರ್ಚಾರ್
, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕಿ ಇವರನರನು ಖಾ  

ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 D

23295 EST4
47ದೂರು/51/20

08‐2009

ರ್ೕ.ಕೆ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥಮ್ಕುಮಾರ್
ಸ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಕುಶಾಲನಗರ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

23295 EST4
47ದೂರು/51/20

08‐2009

ರ್ೕ.ಕೆ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥಮ್ಕುಮಾರ್
ಸ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಕುಶಾಲನಗರ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

23297 EST4
42.ಮಾ.ಹ‐

01/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಹನುಮಂತಪಪ್ ರಾಥೋಡ್, 
ಬಸವಣಣ್, ಕಾಗಲವಾಡಿ, ಎಂ ವೇಣುಗೋಪಲ

5/6/2010 0:00 E

23297 EST4
42.ಮಾ.ಹ‐

01/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಹನುಮಂತಪಪ್ ರಾಥೋಡ್, 
ಬಸವಣಣ್, ಕಾಗಲವಾಡಿ, ಎಂ ವೇಣುಗೋಪಲ

5/6/2010 0:00 E

23298 EST4
42. ಮಾ,ಹ‐

06/2008‐09
ಮಾ ತಿ ಹಕಕ್ ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್, ಕ.ರಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ.ಸಂಘ

9/19/2009 0:00 0: D

23298 EST4
42. ಮಾ,ಹ‐

06/2008‐09
ಮಾ ತಿ ಹಕಕ್ ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್, ಕ.ರಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ.ಸಂಘ

9/19/2009 0:00 D

22842 EST4

43ಪೌರ್.ಶಾ.ಗಳ ಲ್ 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 

ದಿನಾಚರಣೆ/1/200
7‐08

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಜನಮ್ ದಿನವಾದ 
ಏಪಿರ್ಲ್ 14 ಜನಮ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನುನ್ 

ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/13/2009 0:00 D

22842 EST4

43ಪೌರ್.ಶಾ.ಗಳ ಲ್ 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 

ದಿನಾಚರಣೆ/1/200
7‐08

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಜನಮ್ ದಿನವಾದ 
ಏಪಿರ್ಲ್ 14 ಜನಮ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನುನ್ 

ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/13/2009 0:00 D

22850 EST4
43 . .ಆರ್.ಟಿ.

ಸಪ್ಧೆರ್/13/2007‐
08

ಏ ಯಾ/ಪೆ ಫಿಕ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಕೇಂದರ್
ಟೋಕಿ ೕ ಜಪಾನ್ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಸುವ ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಫೆಂಟೋ ಮಾಡೇಜ್ 
ಸಪ್ದೆರ್ ಕುರಿತು.

7/13/2009 0:00 D

22850 EST4
43 . .ಆರ್.ಟಿ.

ಸಪ್ಧೆರ್/13/2007‐
08

ಏ ಯಾ/ಪೆ ಫಿಕ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಕೇಂದರ್
ಟೋಕಿ ೕ ಜಪಾನ್ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಸುವ ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಫೆಂಟೋ ಮಾಡೇಜ್ 
ಸಪ್ದೆರ್ ಕುರಿತು.

7/13/2009 0:00 D



ಯ್

23312 EST4
si41 prou shi 

dhave 209/08‐09
KAT application no:‐ 1443/03 Smt. 
Kanthi acharya vs. state others

4/13/2010 0:00 B

23312 EST4
si41 prou shi 

dhave 209/08‐09
KAT application no:‐ 1443/03 Smt. 
Kanthi acharya vs. state others

4/13/2010 0:00 B

23514 EST4
si41prou shi 

rti84/06‐07part‐
1

Right to information act‐ 
information to applicant

9/17/2011 0:00 D

23514 EST4
si41prou shi 

rti84/06‐07part‐
1

Right to information act‐ 
information to applicant

9/17/2011 0:00 D

23494 EST4
si4!prou shi 

dhave 169/08‐09
KAT aPPLICATION NO:‐3104/99 SRI. 

ARVIND VS. STATE
4/12/2010 0:00 B

23494 EST4
si4!prou shi 

dhave 169/08‐09
KAT aPPLICATION NO:‐3104/99 SRI. 

ARVIND VS. STATE
4/12/2010 0:00 B

23501 EST4
42.ಬಡಿತ್.ಪರ್.ಭ.ಸಪ್‐
01/2008‐09

ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದಾಗ 
ಸೇರಿಕೆ ಅವಧಿ ನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ 
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ

9/19/2009 0:00 D

23501 EST4
42.ಬಡಿತ್.ಪರ್.ಭ.ಸಪ್‐
01/2008‐09

ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದಾಗ 
ಸೇರಿಕೆ ಅವಧಿ ನಿಯಮದ ಪರ್ಕಾರ 
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣಗ್ ಪ್ ಟ್

9/19/2009 0:00 D

23715 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ.ನಸರ್
ರಿ . ಬಡಿತ್ 

19/2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲಾ
ಮಾತೆಯರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಂತೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು.

8/10/2011 0:00 D

23715 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ.ನಸರ್
ರಿ . ಬಡಿತ್ 

19/2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲಾ
ಮಾತೆಯರು ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಂತೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು.

8/10/2011 0:00 D

23707 EST4
42ಪೌರ್. .ಬ.13/2

008‐09
ರ್ೕ.ಎನ್.ಎನ್.ದೈವಜಞ್ರವರವ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 9/19/2009 0:00 D

23707 EST4
42ಪೌರ್. .ಬ.13/2

008‐09
ರ್ೕ.ಎನ್.ಎನ್.ದೈವಜಞ್ರವರವ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 9/19/2009 0:00 D

23710 EST4
¹42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್ 

01/2006‐07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ

ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

23710 EST4
¹42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್ 

01/2006‐07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ

ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

23723 EST4
42 . .ಬಡಿತ್ 
40/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ರಿಹನಾ ಪ ರ್ನ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ
ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 B

23723 EST4
42 . .ಬಡಿತ್ 
40/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ರಿಹನಾ ಪ ರ್ನ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ
ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 B



12/2007 08

23727 EST4
42ಉ.ಬಡಿತ್ ರದುದ್ 
17/2007‐08

ಉಪನಾಯ್ಸಕ ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ರದುದ್ಪಡಿ  ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ 

ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 B

23727 EST4
42ಉ.ಬಡಿತ್ ರದುದ್ 
17/2007‐08

ಉಪನಾಯ್ಸಕ ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ಯನುನ್
ರದುದ್ಪಡಿ  ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ 

ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 B

23731 EST4
42 ಪಾರ್.ಶಾ.,ಬಡಿತ್ 
80990/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವೃಂದದಿಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಒಂದೇ 

ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ ಠ್ೕಕರಣ

8/10/2011 0:00 D

23731 EST4
42 ಪಾರ್.ಶಾ.,ಬಡಿತ್ 
80990/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವೃಂದದಿಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಒಂದೇ 

ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ ಠ್ೕಕರಣ

8/10/2011 0:00 D

23738 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. ಂದಿ 

ಬಡಿತ್ 24/2007‐08
ರ್ೕಮತಿ ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

23738 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. ಂದಿ 

ಬಡಿತ್ 24/2007‐08
ರ್ೕಮತಿ ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಹೆಗಡೆ ಇವರ ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

23745 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
12/2007 08  ‐

ರ್ೕ ನಾಜೀರ್ ಹುಸೇನ್ ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ್
ಇವರ ಬಡಿ ಬಗೆಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

8/16/2011 0:00 D

23745 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
 12/2007‐08

ರ್ೕ ನಾಜೀರ್ ಹುಸೇನ್ ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ್
ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

8/16/2011 0:00 D

23748 EST4
42ಪಾರ್.ಪ. 
ತರಬೇತಿ 

04/2007‐08

ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 C

23748 EST4
42ಪಾರ್.ಪ. 
ತರಬೇತಿ 

04/2007‐08

ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 C

23753 EST4
42ಪಾರ್. .ಬಡಿತ್ 
18/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ಕರಿಬಸವಪಪ್ ಮತುತ್ ಟಿ.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ
ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 D

23753 EST4
42ಪಾರ್. .ಬಡಿತ್ 
18/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ಕರಿಬಸವಪಪ್ ಮತುತ್ ಟಿ.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ
ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 D

23758 EST4
42ಪದ. .ಬಡಿತ್ 

ನೂಯ್.36/2007‐08

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ 
ವೃಂದ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ 

ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ನೂಯ್ನತೆಗಳ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 C



23758 EST4
42ಪದ. .ಬಡಿತ್ 

ನೂಯ್.36/2007‐08

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ 
ವೃಂದ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ 

ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ನೂಯ್ನತೆಗಳ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 C

23761 EST4
42ಗೆರ್ೕಡ್‐2 

ಬಡಿತ್ಗೆ ಅನಾಯ್ಯ 
51/2006‐07

ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್ ಭಯಾಯ್ರ ರವರ ಬಡಿತ್ 
ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 B

23761 EST4
42ಗೆರ್ೕಡ್‐2 

ಬಡಿತ್ಗೆ ಅನಾಯ್ಯ 
51/2006‐07

ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್ ಭಯಾಯ್ರ ರವರ ಬಡಿತ್ 
ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 B

23768 EST4
42ಪೌರ್.ಶಾ. .ಜೇ.
ಪಟಿಟ್ ಗಣಕೀರಣ 
01/2006‐07

ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಮತುತ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1  ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ರ್ೕ 

ಎಂ.ಜಯ ಂಹರಾವ್ ರವರನುನ್ 
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 E

23768 EST4
42ಪೌರ್.ಶಾ. .ಜೇ.
ಪಟಿಟ್ ಗಣಕೀರಣ 
01/2006‐07

ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಮತುತ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1  ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ರ್ೕ 

ಎಂ.ಜಯ ಂಹರಾವ್ ರವರನುನ್ 
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 E

23772 EST4
42 ಉ.ಬ.ಕ.ನಿ. 

ವರದಿ 01/2008‐09

ಸಾನ್ತಕೋತತ್ರ ಪದ  ಪಡೆದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ 
ವರದಿಯನುನ್ ಪ.ಪೂ. .ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯಾ 
ಜಿಲಾಲ್ ಉ.ನಿ.ಮುಖಾಂತರ ಕಳು ಸಲು 

ತಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

23772 EST4
42 ಉ.ಬ.ಕ.ನಿ. 

ವರದಿ 01/2008‐09

ಸಾನ್ತಕೋತತ್ರ ಪದ  ಪಡೆದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ 
ವರದಿಯನುನ್ ಪ.ಪೂ. .ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯಾ 
ಜಿಲಾಲ್ ಉ.ನಿ.ಮುಖಾಂತರ ಕಳು ಸಲು 

ತಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

23773 EST4
42 .ಕಿ. .ವೇ.ಸ

ಮ 35/2007‐08
ಕಿರಿಯರ ವೇತನಕೆಕ್ ರಿಯರ ವೇತನ 

ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 D

23773 EST4
42 .ಕಿ. .ವೇ.ಸ

ಮ 35/2007‐08
ಕಿರಿಯರ ವೇತನಕೆಕ್ ರಿಯರ ವೇತನ 

ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 D

23776 EST4
42ಜೇ.ಪ.01/200

7‐08

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಬಿಟುಟ್ಹೋದ 
ಪರ್ಕರಣಗಳ ಉಪಸಂಖೆಯ್ ಜೇಷಠ್ತಾ 

ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಮಾಡಲು ಬಬ್ಂದಿ 
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 D

23776 EST4
42ಜೇ.ಪ.01/200

7‐08

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಬಿಟುಟ್ಹೋದ 
ಪರ್ಕರಣಗಳ ಉಪಸಂಖೆಯ್ ಜೇಷಠ್ತಾ 

ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಬೆರಳಚುಚ್ ಮಾಡಲು ಬಬ್ಂದಿ 
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 D
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23782 EST4
42ಪಾರ್. ಂದಿ.ಬಡಿತ್
 49/2006‐07

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತುತ್ ಮಂಬೈ ಂದಿ 
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಪಡೆದ 

ದಾಯ್ಹರ್ತೆಯನುನ್ ಬಡಿತ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8/10/2011 0:00 E

23782 EST4
42ಪಾರ್. ಂದಿ.ಬಡಿತ್
 49/2006‐07

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತುತ್ ಮಂಬೈ ಂದಿ 
ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಪಡೆದ 

ದಾಯ್ಹರ್ತೆಯನುನ್ ಬಡಿತ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8/10/2011 0:00 E

23789 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. ಂ.ಬ
ಡಿತ್ 02/2008‐09

ಅಲಹಾಬಾದ್ ನ ಂದಿ ಸಾ ತಯ್
ಸಮೆ ಳದಿಂದ ಪಡೆದ ದಾಯ್ಹರ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್ 

ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣ
8/10/2011 0:00 E

23789 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. ಂ.ಬ
ಡಿತ್ 02/2008‐09

ಅಲಹಾಬಾದ್ ನ ಂದಿ ಸಾ ತಯ್
ಸಮೆ ಳದಿಂದ ಪಡೆದ ದಾಯ್ಹರ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್ 

ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣ
8/10/2011 0:00 E

23797 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
 15/2007‐08

ರ್ೕ ಸಂಗಪಪ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/19/2009 0:00 D

23797 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
 15/2007‐08

ರ್ೕ ಸಂಗಪಪ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/19/2009 0:00 D

23818 EST4
42ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಪಟಿಟ್ 
ಳಂಬ 05/2007‐

08
ಮಾ ತಿ ಳಂಬದ ಬಗೆಗ್ 9/19/2009 0:00 C

23818 EST4
42ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಪಟಿಟ್ 
ಳಂಬ 05/2007‐

08
ಮಾ ತಿ ಳಂಬದ ಬಗೆಗ್ 9/19/2009 0:00 C

23819 EST4
42ದೈ. .ಬಡಿತ್ 
31/2007 08‐

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ
ಸ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಸವ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 D

23819 EST4
42ದೈ. .ಬಡಿತ್ 
31/2007‐08

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ
ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 D

23820 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
 11/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಇವರ ಬಡಿತ್
ಆದೇಶದ ಸಥ್ಳದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 C

23820 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
 11/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಇವರ ಬಡಿತ್
ಆದೇಶದ ಸಥ್ಳದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 C

23822 EST4
42ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ಜೇಷಠ್ತೆ 14/2006‐
07

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಠ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್ 9/19/2009 0:00 C

23822 EST4
42ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ಜೇಷಠ್ತೆ 14/2006‐
07

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಠ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್ 9/19/2009 0:00 C

23823 EST4
42 ಗೆರ್ೕಡ್‐1ಜೇಷಟ್ 

ನೂಯ್ನಯ್ತೆ‐
01/2004‐05

ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ರುವ ನೂಯ್ನಯ್ತೆ 
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 A

23823 EST4
42 ಗೆರ್ೕಡ್‐1ಜೇಷಟ್ 

ನೂಯ್ನಯ್ತೆ‐
01/2004‐05

ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ರುವ ನೂಯ್ನಯ್ತೆ 
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 A
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23824 EST4
42 ಜೇಷಟ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐
1/2005‐06

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು 
2005‐06

9/19/2009 0:00 A

23824 EST4
42 ಜೇಷಟ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐
1/2005‐06

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು 
2005‐06

9/19/2009 0:00 A

23826 EST4
42 42 ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಸ. .ಜೇ ಪಟಿಟ್‐
14/2004‐05

01.01.99ರಿಂದ 31.12.2004ರ ವರೆಗೆ
ನೇಮಕ/ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿ 

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 C

23826 EST4
42 42 ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಸ. .ಜೇ ಪಟಿಟ್‐
14/2004‐05

01.01.99ರಿಂದ 31.12.2004ರ ವರೆಗೆ
ನೇಮಕ/ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿ 

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 C

23804 EST4
42 ಂದಿ ಹುದೆದ್ 

ಬಡಿತ್ 11/2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 D

23804 EST4
42 ಂದಿ ಹುದೆದ್ 

ಬಡಿತ್ 11/2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 D

23807 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಜೇ.
22/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

23807 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಜೇ.
22/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

23800 EST4
42  ಂದಿ ಾ 
ಬಡಿ/2007 08ಬಡಿತ್ ‐

ರ್ೕ ಕೆ.ಬಸಪಪ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.ತ್ ಗ್ 9/19/2009 0:00 D

23800 EST4
42  ಂದಿ ಾ 
ಬಡಿತ್/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಬಸಪಪ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 9/19/2009 0:00 D

23838 EST4
42ವೇ.ನಿ.01/200

8‐09

ಹೆಚ್. .ಮುನಿರಾಜು 
ಮು. .ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮುತೂತ್ರು 

ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಹ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ಅವಧಿಗೆ 

ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 E

23838 EST4
42ವೇ.ನಿ.01/200

8‐09

ಹೆಚ್. .ಮುನಿರಾಜು 
ಮು. .ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮುತೂತ್ರು 

ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಹ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ಅವಧಿಗೆ 

ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 E

23841 EST4
42ಪೌರ್.ಶಾ. .ಉ.

ಬಡಿತ್ 01/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಾನ್ತಕೋತತ್ರ 
ಪದ  ಪಡೆದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 B
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23841 EST4
42ಪೌರ್.ಶಾ. .ಉ.

ಬಡಿತ್ 01/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಾನ್ತಕೋತತ್ರ 
ಪದ  ಪಡೆದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 B

23851 EST4
42ಡೀಮ್ಡ್ ಡೇಟ್ 
ನಿ.01/2008‐09

ರ್ೕ ರಹಮತ್ ಉಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು ಇವರಿಗೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಡೇಟ್ 

ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 B

23851 EST4
42ಡೀಮ್ಡ್ ಡೇಟ್ 
ನಿ.01/2008‐09

ರ್ೕ ರಹಮತ್ ಉಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು ಇವರಿಗೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಡೇಟ್ 

ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 B

23868 EST4
42ಬಡಿತ್ ದೂರು 
25/2008‐09

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ವೃಂದದಿಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವಾಗ ತಾರತಮಯ್ವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗಿನ 
ದೂರು

9/19/2009 0:00 D

23868 EST4
42ಬಡಿತ್ ದೂರು 
25/2008‐09

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ವೃಂದದಿಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವಾಗ ತಾರತಮಯ್ವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗಿನ 
ದೂರು

9/19/2009 0:00 D

23874 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1746/

2007‐08
ಹೆಚ್. .ಜಯಣಣ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1746/2008 9/24/2009 0:00 B

23874 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1746/

2007‐08
ಹೆಚ್. .ಜಯಣಣ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1746/2008 9/24/2009 0:00 B

23866 EST4
42ಪಾ ಶಾ ಬಡಿಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
 01/2007‐08

ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿ ನೀಡುವಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 B

23866 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್
 01/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 B

23887 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3755/

2007‐08
ಬಸಪಪ್ ದೇವರಮನಿ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ3755/2007 9/19/2009 0:00 B

23887 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3755/

2007‐08
ಬಸಪಪ್ ದೇವರಮನಿ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ3755/2007 9/19/2009 0:00 B

23888 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
2789/2007‐08

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಮಾ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2789/2007 9/24/2009 0:00 B

23888 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
2789/2007‐08

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಮಾ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2789/2007 9/24/2009 0:00 B

23903 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4843/

2007

ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4843/2007 
ಮತುತ್ ಕೆ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲಪಪ್ 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5051/2007  .ಟಿ.ಎ.107/2008
9/19/2009 0:00 B

23903 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4843/

2007

ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4843/2007 
ಮತುತ್ ಕೆ.ಆರ್.ಗೋಪಾಲಪಪ್ 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5051/2007  .ಟಿ.ಎ.107/2008
9/19/2009 0:00 B



13/2008 ಎ ಟಿ 4857 4912 4913/2007

23890 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.958/2

008
ಪಿ.ತಿಲೆಲ್ೖವಾಣಿ , ಕೆ.ಎ.ಟಿ.958/2008 9/19/2009 0:00 B

23890 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.958/2

008
ಪಿ.ತಿಲೆಲ್ೖವಾಣಿ , ಕೆ.ಎ.ಟಿ.958/2008 9/19/2009 0:00 B

23891 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5173/

2007‐08
ವ ಂಗಪಪ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5173/2007 9/19/2009 0:00 B

23891 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5173/

2007‐08
ವ ಂಗಪಪ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5173/2007 9/19/2009 0:00 B

23893 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
957/2008

ಜಿ.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ , ಕೆ.ಎ.ಟಿ.957/2008 9/19/2009 0:00 B

23893 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
957/2008

ಜಿ.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ , ಕೆ.ಎ.ಟಿ.957/2008 9/19/2009 0:00 B

23895 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
09/2008‐09

ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಂಗ್, 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.558/2000

9/19/2009 0:00 B

23895 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
09/2008‐09

ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಂಗ್, 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.558/2000

9/19/2009 0:00 B

23897 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5171/

2008‐09
ನಾಗಪಪ್ ಹೊಸಮನಿ,. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5171/2007 9/19/2009 0:00 B

23897 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5171/

2008‐09
ನಾಗಪಪ್ ಹೊಸಮನಿ,. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5171/2007 9/19/2009 0:00 B

23899 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5174/

2007
ಮೇಳವಂಕಿ ನೀಲವವ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5174/2007 9/19/2009 0:00 B

23899 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5174/

2007
ಮೇಳವಂಕಿ ನೀಲವವ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5174/2007 9/19/2009 0:00 B

23901 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4912‐
13/2008

ಸುನಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಕೆ ಎ ಟಿ 4857 4912 4913/2007ಕೆ. . . ‐ ‐

9/19/2009 0:00 B

23901 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4912‐
13/2008

ಸುನಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4857‐4912‐4913/2007

9/19/2009 0:00 B

23935 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
1/2008‐09

ಪವದೆಪಪ್ ಮಾಯ್ಗೇರಿ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.126/2008 9/19/2009 0:00 B

23935 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
1/2008‐09

ಪವದೆಪಪ್ ಮಾಯ್ಗೇರಿ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.126/2008 9/19/2009 0:00 B

23938 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
2/2008‐09

ಈಶನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ , 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1242/08 ಮತುತ್ ಕೆ.ಪಿ.ಶೈಲಾ 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1612/2008
9/19/2009 0:00 B

23938 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
2/2008‐09

ಈಶನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ , 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1242/08 ಮತುತ್ ಕೆ.ಪಿ.ಶೈಲಾ 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1612/2008
9/19/2009 0:00 B

23962 EST4
42 ಲೋಕಾಯುಕತ್ 
ದೂರು‐02/2008‐

09

ಮಾಜಿ ಪುಸಬೆ,ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೋಡ್ರ್, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಘಟಕಗಳ ಕಷ್ಕರು 

ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 C

23962 EST4
42 ಲೋಕಾಯುಕತ್ 
ದೂರು‐02/2008‐

09

ಮಾಜಿ ಪುಸಬೆ,ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೋಡ್ರ್, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಘಟಕಗಳ ಕಷ್ಕರು 

ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 C



08/2008 09

23963 EST4
42.ಮಾ.ಹ‐

03/2008‐09

ಪವದೆಪಪ್ ಮಾಯ್ಗೇರಿ,  ದಾರ್ಮಪಪ್ 
ನಂದೂರ್, ಎಂ.ವೇದ, ಕೆ.ಆರ್.ಸುಮಿತರ್, 

ಚಿಕಕ್ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, 
ಕೆಂಪಯಯ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ 

ಇವರುಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E

23963 EST4
42.ಮಾ.ಹ‐

03/2008‐09

ಪವದೆಪಪ್ ಮಾಯ್ಗೇರಿ,  ದಾರ್ಮಪಪ್ 
ನಂದೂರ್, ಎಂ.ವೇದ, ಕೆ.ಆರ್.ಸುಮಿತರ್, 

ಚಿಕಕ್ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, 
ಕೆಂಪಯಯ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ 

ಇವರುಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E

23964 EST4
42.ಲೋಕಾಯುಕತ್ 
ದೂರು‐01/2008‐

09

ರಘುರಾಮ ಆಳವ್ರವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ 
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E

23964 EST4
42.ಲೋಕಾಯುಕತ್ 
ದೂರು‐01/2008‐

09

ರಘುರಾಮ ಆಳವ್ರವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ 
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E

23965 EST4
42.ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ 

ದೂರು‐01/2008‐
09

ದಯಾನಂದ ಬಾಬು ಇವರು ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 D

23965 EST4
42.ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ 

ದೂರು‐01/2008‐
09

ದಯಾನಂದ ಬಾಬು ಇವರು ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 D

23966 EST4
42.ಮಾ.ಹ‐

08/2008 09‐
ಹೆಚ್.ಗೋ ಂದೇಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/5/2010 0:00 E

23966 EST4
42.ಮಾ.ಹ‐

08/2008‐09
ಹೆಚ್.ಗೋ ಂದೇಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/5/2010 0:00 E

23967 EST4
42 ಮಾ.ಹ‐

07/2008‐09
ಬಿ.ಜಿ.ಹರೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ

ಬಗೆಗ್.
5/6/2010 0:00 E

23967 EST4
42 ಮಾ.ಹ‐

07/2008‐09
ಬಿ.ಜಿ.ಹರೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ

ಬಗೆಗ್.
5/6/2010 0:00 E

23942 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
03/2008‐09

ಎಂ.ಎಂ.ತಾರಾಮಣಿ ,ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1220/2008 9/19/2009 0:00 B

23942 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
03/2008‐09

ಎಂ.ಎಂ.ತಾರಾಮಣಿ ,ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1220/2008 9/19/2009 0:00 B

23947 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
4/2008‐09

ಚಂದರ್ ಶೇಟಿಟ್ ಬಿ.ಡಿ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1222/08 9/19/2009 0:00 B

23947 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
4/2008‐09

ಚಂದರ್ ಶೇಟಿಟ್ ಬಿ.ಡಿ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1222/08 9/19/2009 0:00 B

23949 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
05/2008‐09

ಶ ಧರ್ ಬಿ. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1191/2008 9/19/2009 0:00 B

23949 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
05/2008‐09

ಶ ಧರ್ ಬಿ. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1191/2008 9/19/2009 0:00 B

23958 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
07/2008‐.09

ಸುಬಬ್ಣಣ್ ,ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1221/08 9/19/2009 0:00 B
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23958 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
07/2008‐.09

ಸುಬಬ್ಣಣ್ ,ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1221/08 9/19/2009 0:00 B

23954 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
06/2008‐09

ಶವ್ನಾಥ ಪಿ. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1190/08 ಮತುತ್ 
ರ್ೕಶೈಲಸನದಿ , ಶಾಂತಪಪ್, ಹಾವ ಬಿಲಲ್ವ 

, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3381‐3383/2008
9/19/2009 0:00 B

23954 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 
06/2008‐09

ಶವ್ನಾಥ ಪಿ. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1190/08 ಮತುತ್ 
ರ್ೕಶೈಲಸನದಿ , ಶಾಂತಪಪ್, ಹಾವ ಬಿಲಲ್ವ 

, ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3381‐3383/2008
9/19/2009 0:00 B

23999 EST4
42 

ಮಾ.ಹ/2007‐08

ಹನುಮಂತಪಪ್.ಎಲ್ ರಾಥೋಡ್, 
ಪರಮಾನಂದ ಗಲಗ  ಮತುತ್ 

ೕರಯಯ್,ಎಸ್. ರೇಮಠ್ ಇವರುಗ ಗೆ 
ಮಾ ತಿ ಣಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E

23999 EST4
42 

ಮಾ.ಹ/2007‐08

ಹನುಮಂತಪಪ್.ಎಲ್ ರಾಥೋಡ್, 
ಪರಮಾನಂದ ಗಲಗ  ಮತುತ್ 

ೕರಯಯ್,ಎಸ್. ರೇಮಠ್ ಇವರುಗ ಗೆ 
ಮಾ ತಿ ಣಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E

24019 EST4
42  .ಅದಾಲತ್‐
22/2007‐08

ನೀಲಪಪ್.ಹ.ಗಾವ್ಗೇರಿ ಮತುತ್
ಕೃಷಣ್ಪಪ್.ಹ.ಕಬಿಬ್ಣದ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 

ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್
9/19/2009 0:00 D

24019 EST4
42  .ಅದಾಲತ್‐
22/2007‐08

ನೀಲಪಪ್.ಹ.ಗಾವ್ಗೇರಿ ಮತುತ್
ಕೃಷಣ್ಪಪ್.ಹ.ಕಬಿಬ್ಣದ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 

ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್
9/19/2009 0:00 D

24068 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

9270/2007 08‐
ೕರಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

9270/2001
9/24/2009 0:00 B

24068 EST4
42ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

9270/2007‐08
ೕರಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

9270/2001
9/24/2009 0:00 B

24069 EST4
42 ಗೆರ್ೕಡ್‐

1/2006‐07

ಎಸ್.ಡಿ.ಮಲಾಲ್ಪುರ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್
ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ಘಟಕದ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಗೆ 

ಸೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ
9/19/2009 0:00 B

24069 EST4
42 ಗೆರ್ೕಡ್‐

1/2006‐07

ಎಸ್.ಡಿ.ಮಲಾಲ್ಪುರ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್
ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ಘಟಕದ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಗೆ 

ಸೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ
9/19/2009 0:00 B

24070 EST4
42 ಬಡಿತ್‐

01/2005‐06
ದಾನಪಪ್ ಗೌಡ ಇವರ ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ

ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

24070 EST4
42 ಬಡಿತ್‐

01/2005‐06
ದಾನಪಪ್ ಗೌಡ ಇವರ ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ

ಬಗೆಗ್
9/19/2009 0:00 B

24072 EST4
42 ದೈ ಕ. 

.ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್‐
16/2006‐07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐4902‐

4913/2006, .ಟಿ.ಎ‐102‐105/2007, 
122/2007

9/24/2009 0:00 B

24072 EST4
42 ದೈ ಕ. 

.ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್‐
16/2006‐07

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬಡತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐4902‐

4913/2006, .ಟಿ.ಎ‐102‐105/2007, 
122/2007

9/24/2009 0:00 B



24003 EST4
42ಮಾ.ಹ/2007‐

08
ೕಕಷ್ರಾಜು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ

ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24003 EST4
42ಮಾ.ಹ/2007‐

08
ೕಕಷ್ರಾಜು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ

ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24005 EST4
42 ಮಾ.ಹ.ಗೆರ್ೕಡ್‐
2‐10/2007‐08

ಜಯಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗರ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 D

24005 EST4
42 ಮಾ.ಹ.ಗೆರ್ೕಡ್‐
2‐10/2007‐08

ಜಯಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗರ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2009 0:00 D

24007 EST4
42 ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್/2007‐08
ಜಿ.ಎನ.ದೇವರೆಡಿಡ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24007 EST4
42 ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್/2007‐08
ಜಿ.ಎನ.ದೇವರೆಡಿಡ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24013 EST4
42 ಗೆರ್ೕಡ್‐2 

ಜೇಷಟ್ತೆ‐01/2005‐
06

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೇ ರುವ ಕೇಲವು ಪತರ್ಗಳನುನ್ 

ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24013 EST4
42 ಗೆರ್ೕಡ್‐2 

ಜೇಷಟ್ತೆ‐01/2005‐
06

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೇ ರುವ ಕೇಲವು ಪತರ್ಗಳನುನ್ 

ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24014 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ.ದಯ.

ಬಡಿತ್‐11/2007‐08
ಬಿ.ಕಾಂತರಾಜು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.  ಕಷ್ಣ 

ಅದಾಲತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
9/19/2009 0:00 D

24014 EST4
42ಪಾರ್.ಶಾ.ದಯ.

ಬಡಿತ್‐11/2007‐08ತ್
ಬಿ.ಕಾಂತರಾಜು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.  ಕಷ್ಣ 

ಅದಾಲತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
9/19/2009 0:00 D

24015 EST4
42.ಜ.ದ.ಮುಂ.ಸಥ್‐
01/2008‐09

ಅನನ್ಪೂಣರ್. .ಅ ಕ್ ಇವರು
ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ 

ನೀಡಿರುವ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24015 EST4
42.ಜ.ದ.ಮುಂ.ಸಥ್‐
01/2008‐09

ಅನನ್ಪೂಣರ್. .ಅ ಕ್ ಇವರು
ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ 

ನೀಡಿರುವ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24016 EST4
42 ಮಾ.ಹ‐

11/2007‐08
ಕೆ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24016 EST4
42 ಮಾ.ಹ‐

11/2007‐08
ಕೆ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24010 EST4
42.ಅದಾಲತ್/20

05‐06
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಲ್ ನಡೆದ ಕಷ್ಣ 

ಅದಾಲತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D

24010 EST4
42.ಅದಾಲತ್/20

05‐06
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಲ್ ನಡೆದ ಕಷ್ಣ 

ಅದಾಲತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 D



24054 EST4
ಪ್

9/19/2009 00 B

24048 EST4

42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ರಿ.ಅ‐
10/01‐02, 
4691/02, 

4143/04,3988/0
2 ,  42ಬಡಿತ್‐
02/2002‐03

ಶಂಕರ ಂಗಯಯ್, ಎಂ.ಎ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, 
.ಡಿ.ನಾಯಕ್, ಎಮ.ಡಿ.ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ 

ಇವರುಗಳ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 B

24048 EST4

42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ರಿ.ಅ‐
10/01‐02, 
4691/02, 

4143/04,3988/0
2 ,  42ಬಡಿತ್‐
02/2002‐03

ಶಂಕರ ಂಗಯಯ್, ಎಂ.ಎ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, 
.ಡಿ.ನಾಯಕ್, ಎಮ.ಡಿ.ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ 

ಇವರುಗಳ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 B

24049 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಇ‐431‐
516/2007‐08

ರಾಘವೇಂದರ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರ ಬಡತ್ ಬಗೆಗ್, 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ 431‐516/2007

9/19/2009 0:00 B

24049 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಇ‐431‐
516/2007‐08

ರಾಘವೇಂದರ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರ ಬಡತ್ ಬಗೆಗ್, 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ 431‐516/2007

9/19/2009 0:00 B

24051 EST4
423 ವೇತನ 

ನಿಗಧಿ‐121/2004‐
05

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ 
ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 B

24051 EST4
423 ವೇತನ 

ನಿಗಧಿ‐121/2004‐
05

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ 
ಬಗೆಗ್.

9/19/2009 0:00 B

24054 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3470‐
74/2007‐08

ರಾಜಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐3470‐ತ್
3474/2007

9/19/2009 0:00 0: B

24054 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3470‐
74/2007‐08

ರಾಜಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐3470‐
3474/2007

9/19/2009 0:00 B

24057 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

4925/2006‐07
ಕೆ.ರತಾನ್ಕರ ಶೆಟಿಟ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐4925/2006 9/19/2009 0:00 B

24057 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

4925/2006‐07
ಕೆ.ರತಾನ್ಕರ ಶೆಟಿಟ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐4925/2006 9/19/2009 0:00 B

24059 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

5027/2006‐07
ಎ್.ಡಿ.ಈಶವ್ರಪಪ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐5027/2006 9/19/2009 0:00 B

24059 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

5027/2006‐07
ಎ್.ಡಿ.ಈಶವ್ರಪಪ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐5027/2006 9/19/2009 0:00 B

24063 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

5994/2006‐07
ವರಾಜ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐5994/2006 9/24/2009 0:00 B

24063 EST4
42 ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

5994/2006‐07
ವರಾಜ್, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐5994/2006 9/24/2009 0:00 B

24066 EST4
42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐1670‐
1718/2007‐08

ಭೈರನಾಯಕ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
1670‐1718/2007

9/24/2009 0:00 B



ರ್

24066 EST4
42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐1670‐
1718/2007‐08

ಭೈರನಾಯಕ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐
1670‐1718/2007

9/24/2009 0:00 B

24137 EST4
456719.ಕೆಎಟಿ.1
841/2004‐2005

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1841/2003. ರ್ೕ
ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್ ದೈ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರೇಹ ಳ್ ರೋಣ ಇವರ ಹೆಚಿಚ್ನ ವೇತನ 

ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24137 EST4
456719.ಕೆಎಟಿ.1
841/2004‐2005

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1841/2003. ರ್ೕ
ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್ ದೈ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರೇಹ ಳ್ ರೋಣ ಇವರ ಹೆಚಿಚ್ನ ವೇತನ 

ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24140 EST4
459390/ಕೆಎಟಿ/1
63/2000‐

180/2004‐2005

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಬೆಓಮಗಳೂರು ಇವರು ಕೆಎಟಿ 

ಅ.ಪ.163/2000ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನ 
ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24140 EST4
459390/ಕೆಎಟಿ/1
63/2000‐

180/2004‐2005

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಬೆಓಮಗಳೂರು ಇವರು ಕೆಎಟಿ 

ಅ.ಪ.163/2000ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನ 
ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24144 EST4
4(5)ರಿ.ಅ.21807‐

21808/200474/2
004‐2005

ಶಾಂತಮಲುಲ್ಮತುತ್ ಇತರರು ಗುಲಬರಗ್ರ್
ಭಾಗದ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ದಾವೆ 
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24144 EST4
4(5)ರಿ.ಅ.21807‐

21808/200474/2
004‐2005

ಶಾಂತಮಲುಮತು ಇತರರು ಗುಲಬರರ್ಶಾಂತಮಲುಲ್ಮತುತ್ ಇತರರು ಗುಲಬರಗ್
ಭಾಗದ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ದಾವೆ 
ಹೂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 C

24142 EST4
453726.ಕೆಎಟಿ.ಅ
.ಸ.4127‐

4128/2004‐2005

ರ್ೕ ದಿ ೕಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಳ  ೆಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 

ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24142 EST4
453726.ಕೆಎಟಿ.ಅ
.ಸ.4127‐

4128/2004‐2005

ರ್ೕ ದಿ ೕಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಳ  ೆಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 

ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24152 EST4
456640/ಅ.ಸಂ.5
061/2004 78‐

2004‐05

ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 

ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24152 EST4
456640/ಅ.ಸಂ.5
061/2004 78‐

2004‐05

ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 

ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C



24154 EST4
42 

ಇ17ಎ.ಜಿ.ಡಿ.ಎನ್‐
01/1991‐92

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 A

24154 EST4
42 

ಇ17ಎ.ಜಿ.ಡಿ.ಎನ್‐
01/1991‐92

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 A

24158 EST4
452145‐ಕೆಎಟಿ‐

ಅ.ಸ.3238/2004/
2004‐05

ರ್ೕ.ಎಸ್. ದಾದ್ರೆಡಿಡ್ ದೈ .ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ 
ಕಾಲೇಜು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರು ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 
ಅ.ಸಂ.3237‐3238/04 ನ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24158 EST4
452145‐ಕೆಎಟಿ‐

ಅ.ಸ.3238/2004/
2004‐05

ರ್ೕ.ಎಸ್. ದಾದ್ರೆಡಿಡ್ ದೈ .ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ 
ಕಾಲೇಜು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರು ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 
ಅ.ಸಂ.3237‐3238/04 ನ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24161 EST4
45ಕೆಎಟಿ/2089‐

2091/2004‐2005

ಅನಂತಮೂತಿರ್ ದೈ. .ನಿವೃತತ್ ವೇತನ 
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24161 EST4
45ಕೆಎಟಿ/2089‐

2091/2004‐2005

ಅನಂತಮೂತಿರ್ ದೈ. .ನಿವೃತತ್ ವೇತನ 
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್
3/21/2009 0:00 C

24163 EST4
45ಕೆಎಟಿ/4451/2
004‐2005

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಇವರನುನ್
ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಬಗೆಗ್ 
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುತಾತ್ರೆ.

3/21/2009 0:00 C

24163 EST4
45ಕೆಎಟಿ/4451/2
004‐2005

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಇವರನುನ್
ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಬಗೆಗ್ 
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುತಾತ್ರೆ.

3/21/2009 0:00 C

24164 EST4
452595‐

ಸಂಗೀತ. .ವೇತನ.
111/2004‐2005

ರ್ೕ ೕರಪಪ್ ಹೆಚ್ ದಾಯ್ಮಣಣ್ನವರ ಸಂಗೀತ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24164 EST4
452595‐

ಸಂಗೀತ. .ವೇತನ.
111/2004‐2005

ರ್ೕ ೕರಪಪ್ ಹೆಚ್ ದಾಯ್ಮಣಣ್ನವರ ಸಂಗೀತ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24166 EST4
45ಕೆಎಟಿ/9076/2
002‐2003

ರ್ೕ ಸೈಬಣಣ್ ತಂದೆ ಧೂಳಪಪ್ ಇವರು 2002‐
2003ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ 
ಅ,ಸ.9076/2002 ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C



24166 EST4
45ಕೆಎಟಿ/9076/2
002‐2003

ರ್ೕ ಸೈಬಣಣ್ ತಂದೆ ಧೂಳಪಪ್ ಇವರು 2002‐
2003ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ 
ಅ,ಸ.9076/2002 ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24168 EST4
454231‐

ರಿಅ.20166/2002/
‐14/2002‐03

ರ್ೕ ಬಿ.ಪಿ.ಪರ್ಶಾಂತ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ 
ಹೂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 E

24168 EST4
454231‐

ರಿಅ.20166/2002/
‐14/2002‐03

ರ್ೕ ಬಿ.ಪಿ.ಪರ್ಶಾಂತ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ 
ಹೂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 E

24174 EST4

42ಇ17ಎ 
ಜಿ.ಡಿ.ಎನ್‐

03/1984‐85, 
ಜಿ.ಡಿ.ಎನ‐

160/1982‐83, 6 
ಪ.ಪೂ. ‐8.ಜೇಷಟ್ತೆ‐

1/1991‐92

ಸಕಾರ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಪುಸಭೆ, ಮಾಜಿ 
ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ಘಟಕಗ ಗೆ ಸೇರಿದ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್
3/21/2009 0:00 A

24174 EST4

42ಇ17ಎ 
ಜಿ.ಡಿ.ಎನ್‐

03/1984‐85, 
ಜಿ.ಡಿ.ಎನ‐

160/1982‐83, 6 
ಪ.ಪೂ. ‐8.ಜೇಷಟ್ತೆ‐

1/1991‐92

ಸಕಾರ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಪುಸಭೆ, ಮಾಜಿ
ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ಘಟಕಗ ಗೆ ಸೇರಿದ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್
3/21/2009 0:00 A

24176 EST4

452723‐
ಕೆಎಟಿ/ಅ.ಸ.4691/
200220/2002‐

2003

ರ್ೕಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ರಿಗೇನಹ ಳ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ಬಗೆಗ್ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24176 EST4

452723‐
ಕೆಎಟಿ/ಅ.ಸ.4691/
200220/2002‐

2003

ರ್ೕಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ರಿಗೇನಹ ಳ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ಬಗೆಗ್ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24178 EST4
42.ಎ17ಎ.ಜಿ.ಡಿ.

ಎನ್‐01/1983‐84
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ 

ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 A



452759

24178 EST4
42.ಎ17ಎ.ಜಿ.ಡಿ.

ಎನ್‐01/1983‐84
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ 

ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 A

24180 EST4
45ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್/6839/2002‐
2003

ಮಮತಾ ಎನ್ ಇವರು ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ 

ಸಂಖೆಯ್.6839‐402002‐03 ದಾಖ ರುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24180 EST4
45ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್/6839/2002‐
2003

ಮಮತಾ ಎನ್ ಇವರು ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ 

ಸಂಖೆಯ್.6839‐402002‐03 ದಾಖ ರುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24184 EST4
42.ಇತರೆ‐

23/1987‐88

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗದ ಪದ ೕಧರ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 A

24184 EST4
42.ಇತರೆ‐

23/1987‐88

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗದ ಪದ ೕಧರ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 A

24185 EST4
45ಕೆಎಟಿ.5058/2
002‐2003

ರ್ೕ ಎಂ ಚೌಡಯಯ್ ದೈ. .ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ 
ಂಗಾನಲೂಲ್ರು ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ ಇವರ 

ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24185 EST4
45ಕೆಎಟಿ.5058/2
002‐2003

ರ್ೕ ಎಂ ಚೌಡಯಯ್ ದೈ. .ಸ.ಪೌ.ಶಾಲೆ 
ಂಗಾನಲೂಲ್ರು ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ ಇವರ 

ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24194 EST4

452759 ಕೆಎಟಿ‐ಕೆಎಟಿ‐
6907‐

6911/02/51/200
2‐2003

ಆನಂದ ಮತುತ್ ಇತರರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 

ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24194 EST4

452759‐ಕೆಎಟಿ‐
6907‐

6911/02/51/200
2‐2003

ಆನಂದ ಮತುತ್ ಇತರರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 

ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24195 EST4
42.ಜೇಷಟ್ತೆ.ವಯ್

ತಾಯ್ಸ‐232/1996‐
97

ಟಿ.ಹೆಚ್. ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಜೇಷಟ್ತೆಯಲಾಲ್ದ ವಯ್ತಾಯ್ಸದ 

ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 A

24195 EST4
42.ಜೇಷಟ್ತೆ.ವಯ್

ತಾಯ್ಸ‐232/1996‐
97

ಟಿ.ಹೆಚ್. ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಜೇಷಟ್ತೆಯಲಾಲ್ದ ವಯ್ತಾಯ್ಸದ 

ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 A

24196 EST4
45ಡಿಪಿಎಸ್‐

469.ಚಿ.ಕಾ. .ಹುಗೆರ್ೕ
ಡ್‐1/2004‐2005

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24196 EST4
45ಡಿಪಿಎಸ್‐

469.ಚಿ.ಕಾ. .ಹುಗೆರ್ೕ
ಡ್‐1/2004‐2005

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E



2005

24187 EST4
45ಕೆಎಟಿ.3266/2
002‐2003

ನಾಗರಾಜು ಎಂಎಸ್. ಇವರು 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು 

ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24187 EST4
45ಕೆಎಟಿ.3266/2
002‐2003

ನಾಗರಾಜು ಎಂಎಸ್. ಇವರು 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅನಾಯ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು 

ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24190 EST4
42.ಇ17ಎ.ಜಿ.ಡಿ.

ಎನ್‐01/1991‐92
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 A

24190 EST4
42.ಇ17ಎ.ಜಿ.ಡಿ.

ಎನ್‐01/1991‐92
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 A

24191 EST4
4514‐ಕೆಎಟಿ‐

5442/5443/2002
‐19/2002‐2003

ಎಸ್.ಬಿ ಬಸವರಾಜು ಉ.ಪ.ನಿ.ಕಚೇರಿ 
ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24191 EST4
4514‐ಕೆಎಟಿ‐

5442/5443/2002
‐19/2002‐2003

ಎಸ್.ಬಿ ಬಸವರಾಜು ಉ.ಪ.ನಿ.ಕಚೇರಿ 
ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24203 EST4
45 ಶೇಷ. ಕಷ್ಕ.
ನೇಮಕ/2004‐

2005

2004‐2005ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24203 EST4
45 ಶೇಷ. ಕಷ್ಕ.
ನೇಮಕ/2004‐

2005

2004‐2005ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗೆಗ್.ಗ್

3/21/2009 0:00 E

24206 EST4
459080.ವೃ. .

ಜೇ.ಪಟಿಟ್.1411/200
4‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೋಳ ಆಳಂದ 
ತಾ. ಇ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 
ಜಗದೇವಪಪ್ ಮತುತ್ ಎಂ.ಎ.ಖಾ ಖ್ 

ಇವರು ಸೇವಾ ಜೇಷಟ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24206 EST4
459080.ವೃ. .

ಜೇ.ಪಟಿಟ್.1411/200
4‐05

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೋಳ ಆಳಂದ 
ತಾ. ಇ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 
ಜಗದೇವಪಪ್ ಮತುತ್ ಎಂ.ಎ.ಖಾ ಖ್ 

ಇವರು ಸೇವಾ ಜೇಷಟ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24209 EST4
451535‐

ಚಿ.ಕ. .ಸೇ.66/200
3‐2004

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂಬ 
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24209 EST4
451535‐

ಚಿ.ಕ. .ಸೇ.66/200
3‐2004

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂಬ 
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C



45 2362
ಯ್

24211 EST4
4504656‐

ಕೆಎಟಿ/ಅ.ಸ.9126/
2003‐2004

ರ್ೕಮತಿ ನೋದಾಬಾಯಿ ಇವರು 
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24211 EST4
4504656‐

ಕೆಎಟಿ/ಅ.ಸ.9126/
2003‐2004

ರ್ೕಮತಿ ನೋದಾಬಾಯಿ ಇವರು 
ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24213 EST4
45 ನೇಮಕ/2
003‐2004

2003‐2004 ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾಯ್ಟಿರ್ಕಷ್ ವರಗಳು

3/21/2009 0:00 E

24213 EST4
45 ನೇಮಕ/2
003‐2004

2003‐2004 ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾಯ್ಟಿರ್ಕಷ್ ವರಗಳು

3/21/2009 0:00 E

24215 EST4
45ವೃ. .ವೇತನ.

ನಿ.05/2003‐2004

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ 
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೃಂದ 
ಮತುತ್ ನಿಯಮಾವ  ಪರ್ಕಾರ 3300‐
6300ರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24215 EST4
45ವೃ. .ವೇತನ.

ನಿ.05/2003‐2004

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ 
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೃಂದ 
ಮತುತ್ ನಿಯಮಾವ  ಪರ್ಕಾರ 3300‐
6300ರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24218 EST4
45ಪಿಎಸ್ 2362ಪಿಎಸ್. ‐

ಚಿತರ್.ಕ. .ಬೇ.74/2
003‐2004

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘರ್ ಕಷ್
ಇವರು ಜಿಲೆಲ್ಗೊಂದು ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ 

ಮನ ಗೆಉತತ್ರಿ ದ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24218 EST4
45ಪಿಎಸ್.2362‐

ಚಿತರ್.ಕ. .ಬೇ.74/2
003‐2004

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ 
ಇವರು ಜಿಲೆಲ್ಗೊಂದು ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ 

ಮನ ಗೆಉತತ್ರಿ ದ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24221 EST4
451386.ಚಿ.ಕಾ.
. ಬಡಿತ್.23/2003‐

2004

ರ್ೕ ರಾದಾಕೃಷಣ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ 

ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24221 EST4
451386.ಚಿ.ಕಾ.
. ಬಡಿತ್.23/2003‐

2004

ರ್ೕ ರಾದಾಕೃಷಣ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ 

ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24224 EST4
45509/ಕೆಎಟಿ/70
13/2002‐2003

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಗಂಗಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ 

ಆಗಿಲಲ್ವೆಂದು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ 
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C



24224 EST4
45509/ಕೆಎಟಿ/70
13/2002‐2003

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಗಂಗಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ 

ಆಗಿಲಲ್ವೆಂದು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ 
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24237 EST4
42 

ಂಬರಹ/2005‐06
ಂಬರಹ ನೀಡಿದ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 3/21/2009 0:00 B

24237 EST4
42 

ಂಬರಹ/2005‐06
ಂಬರಹ ನೀಡಿದ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 3/21/2009 0:00 B

24238 EST4
45ಕೆಎಟಿ.7617/2
003‐2004

ಗೋ ಂದಪಪ್ ದೈ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಚೆಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24238 EST4
45ಕೆಎಟಿ.7617/2
003‐2004

ಗೋ ಂದಪಪ್ ದೈ. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಚೆಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿ ಬಗ ಗೆ್.
3/21/2009 0:00 C

24239 EST4
4514089 

ಶೇ. .ನೇಮಕಾತಿ 
39/2002‐03

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರ ಹಾಗೂ ಧ 

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 548 ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಂಗೀತ 
ಚಿತರ್ಕಲೆ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ರುವ 
ಆದೇಶವನುನ್ ಮಾಪರ್ಡಿ  ವೃಂದ 
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರ್ಕಾರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24239 EST4
4514089 

ಶೇ. .ನೇಮಕಾತಿ 
39/2002‐03

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರ ಹಾಗೂ ಧ 

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 548 ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಂಗೀತ 
ಚಿತರ್ಕಲೆ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ ರುವ 
ಆದೇಶವನುನ್ ಮಾಪರ್ಡಿ  ವೃಂದ 
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರ್ಕಾರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24242 EST4
45514‐

ಕೆಎಟಿ.ಅಸ926‐
927/2003‐2004

ರ್ೕ ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ ದೈ. . ಇವರ 20 ವಷರ್ದ 
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24242 EST4
45514‐

ಕೆಎಟಿ.ಅಸ926‐
927/2003‐2004

ರ್ೕ ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ ದೈ. . ಇವರ 20 ವಷರ್ದ 
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24243 EST4
42 ಬಡಿತ್.ಸಪ್‐

03/2008‐09
ಸುಮಯಯ್ ತರನಂ ಇವರ ಬಡಿತ್ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 C

24243 EST4
42 ಬಡಿತ್.ಸಪ್‐

03/2008‐09
ಸುಮಯಯ್ ತರನಂ ಇವರ ಬಡಿತ್ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2009 0:00 C



24247 EST4 3/21/2009 00 C

24232 EST4
45ಕೆಎಟಿ/3228/2
002.68/2003‐

2004

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ 
ಅ.ಸ.1528‐1530/3228/2002 ಪರ್ಕಾಶ 

ಬಿ.ಪಿ.ಮತುತ್ ಇತರರು ನೇಮಕ 
ಆಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ.

3/21/2009 0:00 C

24232 EST4
45ಕೆಎಟಿ/3228/2
002.68/2003‐

2004

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ 
ಅ.ಸ.1528‐1530/3228/2002 ಪರ್ಕಾಶ 

ಬಿ.ಪಿ.ಮತುತ್ ಇತರರು ನೇಮಕ 
ಆಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ.

3/21/2009 0:00 C

24229 EST4
451384.ಕೆಎಟಿ.ಅ
ಸ/14498/2002‐

2003

ಪಿ.ಪಿ.ಗಾಯಿತಿರ್ ಕಾರ್ಷಟ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿಪೂಪ್ರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24229 EST4
451384.ಕೆಎಟಿ.ಅ
ಸ/14498/2002‐

2003

ಪಿ.ಪಿ.ಗಾಯಿತಿರ್ ಕಾರ್ಷಟ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿಪೂಪ್ರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24247 EST4
45/93/ಕೆ.ಎ.ಟಿ./
2002‐03

ರ್ೕ ಬಾಲಪಪ್ ವೈ. ಭಜಂತಿರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ನಾಗುಂದ ಗದಗ ಇವರ 
ಹೆಸರು ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸ.11660/2002

3/21/2009 0:00 C

24247 EST4
45/93/ಕೆ.ಎ.ಟಿ./
2002‐03

ರ್ೕ ಬಾಲಪಪ್ ವೈ. ಭಜಂತಿರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ನಾಗುಂದ ಗದಗ ಇವರ
ಹೆಸರು ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸ.11660/2002

3/21/2009 0:00 0: C

24255 EST4

42.ಸಥ್.ಅ‐03/07‐
08, ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
10/02‐03, 
ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬ‐

16/06‐07, 02/06‐
07, 03/07‐08, 
ಗೆರ್ೕಡ್‐1/04‐05, 
ಪಾರ್.ಶಾ. . ಂ.ಬ‐

02/06‐07

ಬಡಿತ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತಗಳು 3/21/2009 0:00 B



ಕಷ್

24255 EST4

42.ಸಥ್.ಅ‐03/07‐
08, ಸಾಥ್.ಪ.ಬ‐
10/02‐03, 
ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬ‐

16/06‐07, 02/06‐
07, 03/07‐08, 
ಗೆರ್ೕಡ್‐1/04‐05, 
ಪಾರ್.ಶಾ. . ಂ.ಬ‐

02/06‐07

ಬಡಿತ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತಗಳು 3/21/2009 0:00 B

24256 EST4
45ದೈ. .ಸಂ,ಹು.

ಭ.41971/2007‐
08

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 

ಸಂ ೕಜಕರನಾನ್ಗಿ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ 
ಬಗೆಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ 

ಸಂಘರಿದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್

3/21/2009 0:00 C

24256 EST4
45ದೈ. .ಸಂ,ಹು.

ಭ.41971/2007‐
08

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 

ಸಂ ೕಜಕರನಾನ್ಗಿ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ 
ಬಗೆಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ 

ಸಂಘರಿದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್

3/21/2009 0:00 C

24259 EST4
45 ಖಾ .ಹು.
ಮಾ.20/2006‐

2007

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮತುತ್ 
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ದಿ.31‐07‐
2006 ರ ಲ್ದಂತೆ ಖಾ  ಇರುವ ಶೇಷ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.ದ್ ಲ್ ಗ್

3/21/2009 0:00 C

24259 EST4
45 ಖಾ .ಹು.
ಮಾ.20/2006‐

2007

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮತುತ್ 
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ದಿ.31‐07‐
2006 ರ ಲ್ದಂತೆ ಖಾ  ಇರುವ ಶೇಷ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24250 EST4
42 

ಪಾರ್.ಜೇ.ಪ.ಬಡಿತ್‐
12/2007‐08

ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 3/21/2009 0:00 B

24250 EST4
42 

ಪಾರ್.ಜೇ.ಪ.ಬಡಿತ್‐
12/2007‐08

ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 3/21/2009 0:00 B

24262 EST4
45ವೃ. .ಜೇಷಟ್/.0

6‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಗೌರಮಮ್ ವೃತಿತ್ ಡಯಟ್
ಹಾಸನ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ಜೇಷಟ್ತಾಪಟಿಟ್ಗೆ 

ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24262 EST4
45ವೃ. .ಜೇಷಟ್/.0

6‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಗೌರಮಮ್ ವೃತಿತ್ ಡಯಟ್
ಹಾಸನ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ಜೇಷಟ್ತಾಪಟಿಟ್ಗೆ 

ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24265 EST4
45ಸಂ. .ನೇ. .ಪ

.ಸ.ಪ.ಪಿ.ಎಸ್.3562
6/2007‐08

ರ್ೕ ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ,ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಕನಾರ್ಟಕ 
.ಪ.ಸ.ಇವರು ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಪತರ್
3/21/2009 0:00 C



15/05 06

24265 EST4
45ಸಂ. .ನೇ. .ಪ

.ಸ.ಪ.ಪಿ.ಎಸ್.3562
6/2007‐08

ರ್ೕ ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ,ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಕನಾರ್ಟಕ 
.ಪ.ಸ.ಇವರು ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಪತರ್
3/21/2009 0:00 C

24266 EST4
45ವೃ. .ವೇ.ನಿ.35
20/06‐07

ರ್ೕ ವಾನಂದ ಬಸಪಪ್ ಹಂಪಿಹೊ  
ವೃ. .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಹನುಮಸಾಗರ 

ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ 
ನಿಗದಿಪಡಿ ವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24266 EST4
45ವೃ. .ವೇ.ನಿ.35
20/06‐07

ರ್ೕ ವಾನಂದ ಬಸಪಪ್ ಹಂಪಿಹೊ  
ವೃ. .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಹನುಮಸಾಗರ 

ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ 
ನಿಗದಿಪಡಿ ವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24270 EST4

42.ಸಥ್.ಅ.ನೇ.ಸಕರ್‐
46/06‐07, 
ಉ.ಹು.ರದುದ್‐
14/06‐07, 

ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್‐
24/06‐07, ಬಿಇಡಿ 

ಗೆರ್ೕಡ್‐1.ಬಡಿತ್‐
18/06‐07, 

ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್‐
12/06‐07 ಬಡಿತ್‐
15/05 06‐ , 

ಜೇ.ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟ/06‐
07, 

ಸಥ್ ೕಯ.ಸೇವಾ 
.ಸಕರ್ಮ‐37/06‐07

ಬಡಿತ್, ಸಥ್ ೕಯ ಸೇವಾ ಸಕರ್ಮ ಮತುತ್ 
ಇತರೆ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಡತಗಳು

3/21/2009 0:00 B



7 08
ಯ್

24270 EST4

42.ಸಥ್.ಅ.ನೇ.ಸಕರ್‐
46/06‐07, 
ಉ.ಹು.ರದುದ್‐
14/06‐07, 

ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್‐
24/06‐07, ಬಿಇಡಿ 

ಗೆರ್ೕಡ್‐1.ಬಡಿತ್‐
18/06‐07, 

ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್‐
12/06‐07 ಬಡಿತ್‐
15/05‐06, 

ಜೇ.ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟ/06‐
07, 

ಸಥ್ ೕಯ.ಸೇವಾ 
.ಸಕರ್ಮ‐37/06‐07

ಬಡಿತ್, ಸಥ್ ೕಯ ಸೇವಾ ಸಕರ್ಮ ಮತುತ್ 
ಇತರೆ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಡತಗಳು

3/21/2009 0:00 B

24272 EST4
45ಮು.ಮಣ.ಸಂ.
.ನೇ,52849/200

7‐08

ರ್ೕ ವೈಜನಾಥ ಬಿನ್ ಶವಶರಣ ಇವರು 
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ 
ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24272 EST4
45ಮು.ಮಣ.ಸಂ.
.ನೇ,52849/200

7 08‐

ರ್ೕ ವೈಜನಾಥ ಬಿನ್ ಶವಶರಣ ಇವರು 
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳಯ್ ರ್
ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24280 EST4
45ದೈ. .ಸಂ.ಹು.

ಭತಿರ್ 387/2007‐
08

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ದೈ. .ಸಂ.ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24280 EST4
45ದೈ. .ಸಂ.ಹು.

ಭತಿರ್ 387/2007‐
08

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ದೈ. .ಸಂ.ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24281 EST4
45ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

1.ಉ/2006‐2007

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ 

ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24281 EST4
45ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

1.ಉ/2006‐2007

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ 

ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24287 EST4
45 ನೇ. ಎಂಐ
/4213/06‐07

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಮನ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24287 EST4
45 ನೇ. ಎಂಐ
/4213/06‐07

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಮನ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E



24289 EST4
45ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.

ದೈ.ಹೊ. .ಭತಿರ್ 
476/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಸಾಣೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು 
ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24289 EST4
45ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.

ದೈ.ಹೊ. .ಭತಿರ್ 
476/2006‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಸಾಣೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು 
ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24276 EST4
45ಪಾರ್.ಶಾ.ಸ. .

ಸಂ. .ಹು.ಬಡಿತ್.245
19/06‐07

ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರು ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್,
3/21/2009 0:00 C

24276 EST4
45ಪಾರ್.ಶಾ.ಸ. .

ಸಂ. .ಹು.ಬಡಿತ್.245
19/06‐07

ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರು ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್,
3/21/2009 0:00 C

24296 EST4
45 ನೇ.ಗ.ಯಂ

.ಸಂಭಾವನೆ.4005/
2006‐2007

2005ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಜಿರ್ 

ಕಂಪೂಯ್ಟರೀಕರಣಗೊ ಸಲು ಢಾಟಾ 
ಎಂಟಿರ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ 

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24296 EST4
45 ನೇ.ಗ.ಯಂ

.ಸಂಭಾವನೆ.4005/
2006‐2007

2005ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಜಿರ್ 

ಕಂಪೂಯ್ಟರೀಕರಣಗೊ ಸಲು ಢಾಟಾ 
ಎಂಟಿರ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ 

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24301 EST4
45ವೃ.ಸ. 

.ಸಥ್.ಬ.ಪ.ಮ./200
6‐07

ವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಬಾರದೆಂದು ಬಂದಿರುವ 

ಪತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಮನ ಗಳು
3/21/2009 0:00 E

24301 EST4
45ವೃ.ಸ. 

.ಸಥ್.ಬ.ಪ.ಮ./200
6‐07

ವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಬಾರದೆಂದು ಬಂದಿರುವ 

ಪತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಮನ ಗಳು
3/21/2009 0:00 E

24302 EST4
45 

ದೈ. .ನೇರ.01/05‐
06

ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಶೇಕಢಾ 20% ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ರದುರ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24302 EST4
45 

ದೈ. .ನೇರ.01/05‐
06

ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಶೇಕಢಾ 20% ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ರದುರ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24307 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ತಪಾ.
ತಡ.10/2005‐

2006

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೃತಿತ್ ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ತಪಾಸಣೆ 

ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24307 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ತಪಾ.
ತಡ.10/2005‐

2006

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೃತಿತ್ ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ತಪಾಸಣೆ 

ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E



2006
ಕಷ್

24308 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ನೇ.ಮು
.ಮಂ.ಆಕಾ/2006‐

07

ಕುಮಾರಿ ಸುನೀತಾ ಮಾನಯ್ 
ಮಂತಿತ್ಯವರಿಗೆ ಮನ  ಸ ಲ್  ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24308 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ನೇ.ಮು
.ಮಂ.ಆಕಾ/2006‐

07

ಕುಮಾರಿ ಸುನೀತಾ ಮಾನಯ್ 
ಮಂತಿತ್ಯವರಿಗೆ ಮನ  ಸ ಲ್  ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24312 EST4
45ವೃ. .ಹು.ಬಡಿತ್ 
06/2006‐07

ಎ.ಬಿ.ಮಾಂಜರೇ ಸಹ . ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುರುಕರ ಂಗಹ ಳ್ 

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾ  ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 E

24312 EST4
45ವೃ. .ಹು.ಬಡಿತ್ 
06/2006‐07

ಎ.ಬಿ.ಮಾಂಜರೇ ಸಹ . ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುರುಕರ ಂಗಹ ಳ್ 

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾ  ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 E

24313 EST4
45ಸ.ಶಾ.ವೃ. .ಬ
ಡಿತ್.4063/2005‐

2006

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24313 EST4
45ಸ.ಶಾ.ವೃ. .ಬ
ಡಿತ್.4063/2005‐

2006

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ತ್ ಗ್

3/21/2009 0:00 E

24317 EST4
45ಇತರೆ.ಹೊ .

ಮಾ.6704/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಕೊರಟಗೆರೆ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24317 EST4
45ಇತರೆ.ಹೊ .

ಮಾ.6704/05‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಕೊರಟಗೆರೆ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24319 EST4
45ತೊ. .ವಗರ್ 
98/2005‐06

ರ್ೕ .ಲಕಷ್ಮ್ಣ ತೋ. .ಹುದೆದ್ಸ ತ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 E

24319 EST4
45ತೊ. .ವಗರ್ 
98/2005‐06

ರ್ೕ .ಲಕಷ್ಮ್ಣ ತೋ. .ಹುದೆದ್ಸ ತ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 E

24327 EST4
4517107.ದೈ. .

ಕೇ.ಬ.168/2005‐
2006

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಸವರಾಜು ದೈ. . 
ಚಿಕಕ್ರಿ ನ ಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಇವರ 

ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24327 EST4
4517107.ದೈ. .

ಕೇ.ಬ.168/2005‐
2006

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಸವರಾಜು ದೈ. . 
ಚಿಕಕ್ರಿ ನ ಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಇವರ 

ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C



/01/2005 2006
ಕಷ್

24329 EST4
45ವೃ. .ವ .ತಿ
.10/2005‐06

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವ ೕಮಿತಿ 
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24329 EST4
45ವೃ. .ವ .ತಿ
.10/2005‐06

ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವ ೕಮಿತಿ 
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24331 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ಡಿಎಂ

.ವೇ.ನಿ.5868/2005
‐2006

ರ್ೕ ಕರಿಹೊ ಮಠ್ ಚಿ. . ಜಿ.ಜಿ.ಜೆ. . 
ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಡಿಎಂ  ಪದ ಗೆ 

ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/21/2009 0:00 E

24331 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ಡಿಎಂ

.ವೇ.ನಿ.5868/2005
‐2006

ರ್ೕ ಕರಿಹೊ ಮಠ್ ಚಿ. . ಜಿ.ಜಿ.ಜೆ. . 
ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಡಿಎಂ  ಪದ ಗೆ 

ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/21/2009 0:00 E

24332 EST4
45ವೃ.ನೇ.02/20

05‐06

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲ್ 
ವೃಂದಗಳ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ನಿಯಮಗಳ ಸಮಗರ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಕುರಿತು.
3/21/2009 0:00 E

24332 EST4
45ವೃ.ನೇ.02/20

05‐06

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲ್ 
ವೃಂದಗಳ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ನಿಯಮಗಳ ಸಮಗರ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಕುರಿತು.
3/21/2009 0:00 E

24336 EST4
45ಸಂ. .ಬೊಧ.ಅ
/01/2005 2006. ‐

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಂಗೀತ 

ಕಷ್ಕರು ಭೋಧನೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ
ಕಾಲೇಜು ಬಾಗದ ಲ್ ಬೋದಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24336 EST4
45ಸಂ. .ಬೊಧ.ಅ
./01/2005‐2006

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಂಗೀತ 

ಕಷ್ಕರು ಭೋಧನೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ 
ಕಾಲೇಜು ಬಾಗದ ಲ್ ಬೋದಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24337 EST4
45 .ವ.ತಿದುದ್ಪಡಿ 

ಅಧಿ.ಸೂ.20/2005‐
06

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಹೊರಡಿ ರುವ ಕರಡು 
ಮಸೂದೆಗಳನುನ್ 

ಸ.ನಿ.ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು 
ಬೆಳಗಾಂ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗಗ ಗೆ 
ಕಳು  ಆ ೇಪಣೆಗ ದದ್ರೆ ತಿದುದ್ಪಡಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E



24337 EST4
45 .ವ.ತಿದುದ್ಪಡಿ 

ಅಧಿ.ಸೂ.20/2005‐
06

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಹೊರಡಿ ರುವ ಕರಡು 
ಮಸೂದೆಗಳನುನ್ 

ಸ.ನಿ.ಸಾ. .ಇ.ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು 
ಬೆಳಗಾಂ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗಗ ಗೆ 
ಕಳು  ಆ ೇಪಣೆಗ ದದ್ರೆ ತಿದುದ್ಪಡಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24340 EST4
45ವೃ. .ಬಡಿತ್.635
6/2005‐2006

ಪರಿ ಷಟ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಾಗ 
ೕನಿಯಾರಿಟಿ ಪಾ ಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

3/21/2009 0:00 E

24340 EST4
45ವೃ. .ಬಡಿತ್.635
6/2005‐2006

ಪರಿ ಷಟ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಾಗ 
ೕನಿಯಾರಿಟಿ ಪಾ ಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

3/21/2009 0:00 E

24341 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ನೇ.20

05‐06

18‐04‐2005ರಂದು ಹೊರಡಿ ದದ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ 
ಅಜಿರ್ದಾರರಿಂದ ಬಂದ ಮನ

3/20/2009 0:00 C

24341 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ನೇ.20

05‐06

18‐04‐2005ರಂದು ಹೊರಡಿ ದದ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂಬ ಬಗೆಗ್ 
ಅಜಿರ್ದಾರರಿಂದ ಬಂದ ಮನ

3/20/2009 0:00 C

24346 EST4

42.ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬ.
ಪರಿ ‐34/06‐07, 
ಜೇ.ತಿದುದ್‐29/06‐
07, ಡೀಮ್ಡ್.ದೇಟ್‐

19/06‐07, 
ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್‐

42/06‐07, ಗೆರ್ೕಡ್‐
1.ವೇ.ನಿ‐28/06‐
07, ಜೇ.ದಿ.ನಿಗಧಿ‐
30/06‐07ವೇತನ 
ಸಕರ್ಮ‐27/06‐07, 
ಅಹರ್. .ಬ‐45/06‐
07, ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬ‐
15/06‐07, 21/06‐
07, 06/07‐08, 
ಮಾ.ಹ.ಜೇ.ಸಂ‐
10/07‐08

ಬಡಿತ್, ವೇತನ ಸಕರ್ಮ, ಜೇಷಟ್ತೆ ತಿದದ್ಪಡಿ, 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಷಗ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತಗಳು.
3/21/2009 0:00 B



05 2006
ರ್ ೃ

24346 EST4

42.ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬ.
ಪರಿ ‐34/06‐07, 
ಜೇ.ತಿದುದ್‐29/06‐
07, ಡೀಮ್ಡ್.ದೇಟ್‐

19/06‐07, 
ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್‐

42/06‐07, ಗೆರ್ೕಡ್‐
1.ವೇ.ನಿ‐28/06‐
07, ಜೇ.ದಿ.ನಿಗಧಿ‐
30/06‐07ವೇತನ 
ಸಕರ್ಮ‐27/06‐07, 
ಅಹರ್. .ಬ‐45/06‐
07, ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬ‐
15/06‐07, 21/06‐
07, 06/07‐08, 
ಮಾ.ಹ.ಜೇ.ಸಂ‐
10/07‐08

ಬಡಿತ್, ವೇತನ ಸಕರ್ಮ, ಜೇಷಟ್ತೆ ತಿದದ್ಪಡಿ, 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಷಗ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತಗಳು.
3/21/2009 0:00 B

24322 EST4
45ಸ.ಪೌರ್ಢ.ಶಾ.
.ಸೃ.ಇಡಿ.388/20

05 2006‐

02‐02‐2000ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಜಾರಿಯ ಲ್ದದ್ 
ಬಬಬ್ಂಧಿ ಪರ್ಕಾರ ಸಕಾರ್ರಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೃಜಿಸಬೇಕಾದ ಶೇಷಲ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24322 EST4
45ಸ.ಪೌರ್ಢ.ಶಾ.
.ಸೃ.ಇಡಿ.388/20

05‐2006

02‐02‐2000ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಜಾರಿಯ ಲ್ದದ್ 
ಬಬಬ್ಂಧಿ ಪರ್ಕಾರ ಸಕಾರ್ರಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೃಜಿಸಬೇಕಾದ ಶೇಷ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24323 EST4
45ನಾ. .ಸಥ್.ರ.ಬ.
08/2005‐06

ನಾಟಕ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ 
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 E

24323 EST4
45ನಾ. .ಸಥ್.ರ.ಬ.
08/2005‐06

ನಾಟಕ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ 
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 E

24348 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ಹು.ಸತ್ಳ
.22/05‐06

ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/20/2009 0:00 C

24348 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ಹು.ಸತ್ಳ
.22/05‐06

ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/20/2009 0:00 C



ಟ್

24351 EST4
45ವೃ. .ಹು.ಸಥ್

ಳಾಂ 06/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ 
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಒಂದಕಿಕ್ಂತ 

ಹೆಚಾಚ್ಗಿರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಮೀಪದ 
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24351 EST4
45ವೃ. .ಹು.ಸಥ್

ಳಾಂ 06/2005‐06

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ 
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಒಂದಕಿಕ್ಂತ 

ಹೆಚಾಚ್ಗಿರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಮೀಪದ 
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24354 EST4

458932.ದೈ. .
ಗೆರ್ೕಡ್‐1ವೇತನ 
ನ.136/2005‐

2006

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24354 EST4

458932.ದೈ. .
ಗೆರ್ೕಡ್‐1ವೇತನ 
ನ.136/2005‐

2006

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24392 EST4
45ಜೇಷಟ್ತೆ.ದೈ. .

13/99‐2000/01‐
02

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ 
ಗೆರ್ೕಢ್‐1 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24392 EST4
45ಜೇಷಟ್ತೆ.ದೈ. .

13/99‐2000/01‐
02

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ 
ಗೆರ್ೕಢ್‐1 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.ಲ್ ಗ್

3/21/2009 0:00 E

24393 EST4
45ಜೇಷಟ್ತಾ/ದೈ.
.13/199‐2000

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24393 EST4
45ಜೇಷಟ್ತಾ/ದೈ.
.13/199‐2000

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 E

24379 EST4
45ಇತರೆ.01/98‐

99.03
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ

ನೇಮಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/21/2009 0:00 C

24379 EST4
45ಇತರೆ.01/98‐

99.03
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ

ನೇಮಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/21/2009 0:00 C

24380 EST4
45ರಿ.ಅ.09/96‐

97
ಅ.ಸಂ.3660 ಯಿಂದ 3661/1996  ರ್ೕ

ಎಂ.ಆರ್.ಬೈರಶೆಟಿಟ್ ಮತಿತ್ರರು.
3/21/2009 0:00 C

24380 EST4
45ರಿ.ಅ.09/96‐

97
ಅ.ಸಂ.3660 ಯಿಂದ 3661/1996  ರ್ೕ

ಎಂ.ಆರ್.ಬೈರಶೆಟಿಟ್ ಮತಿತ್ರರು.
3/21/2009 0:00 C

24381 EST4
45ರಿ.ಅ.19/96‐

97
ಎಸ್.ಡಿ.ಗೊಂಬಿಗುಡ್ ಅ.ಸಂ.7681/1996 3/21/2009 0:00 C

24381 EST4
45ರಿ.ಅ.19/96‐

97
ಎಸ್.ಡಿ.ಗೊಂಬಿಗುಡ್ ಅ.ಸಂ.7681/1996 3/21/2009 0:00 C

24382 EST4
45ರ.ಅ.20/1996

‐1997
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್.7293/1996‐1997  ರ್ೕಎಸ್

ದಮಟಿಟ್ಯವರ್
3/21/2009 0:00 C

24382 EST4
45ರ.ಅ.20/1996

‐1997
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್.7293/1996‐1997  ರ್ೕಎಸ್

ದಮಟಿಟ್ಯವರ್
3/21/2009 0:00 C



0 2001

24383 EST4 45ರಿಅ.10/96‐97 .ನಿತಾಯ್ನಂದ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 3/21/2009 0:00 C

24383 EST4 45ರಿಅ.10/96‐97 .ನಿತಾಯ್ನಂದ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 3/21/2009 0:00 C

24384 EST4 45ರಿಅ.03/96‐97
ಅ.ಸಂಖೆತ್.1797‐1798/96 

ರ್ೕವೃಷಬೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಹಾಗು ಮತಿತ್ತರರು
3/21/2009 0:00 D

24384 EST4 45ರಿಅ.03/96‐97
ಅ.ಸಂಖೆತ್.1797‐1798/96 

ರ್ೕವೃಷಬೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಹಾಗು ಮತಿತ್ತರರು
3/21/2009 0:00 D

24385 EST4
45ರಿ.ಅ.349/96‐

97
ವೆಂಕಟರಮಣ ಅ.ಸಂ.3019/96‐97 3/21/2009 0:00 E

24385 EST4
45ರಿ.ಅ.349/96‐

97
ವೆಂಕಟರಮಣ ಅ.ಸಂ.3019/96‐97 3/21/2009 0:00 E

24387 EST4
45ವೇ.ನಿ.04/199

4‐1995
ಕೆ.ಬೃಂದಾ ನೃತಯ್ ಕಷ್ಕಿ ಇವರ ವೇತನ

ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24387 EST4
45ವೇ.ನಿ.04/199

4‐1995
ಕೆ.ಬೃಂದಾ ನೃತಯ್ ಕಷ್ಕಿ ಇವರ ವೇತನ

ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 E

24388 EST4
45ತಮಮ್ಯಯ್/ಅ

ಜಿರ್01/2001‐02
ರ್ೕಮತಿ ಂಗಮಮ್ ಎಂ. ಇವರ ವೇತನ

ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
3/21/2009 0:00 E

24388 EST4
45ತಮಮ್ಯಯ್/ಅ

ಜಿರ್01/2001‐02
ರ್ೕಮತಿ ಂಗಮಮ್ ಎಂ. ಇವರ ವೇತನ

ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
3/21/2009 0:00 E

24389 EST4
45ವೇ.ನಿ.01/200

0‐2001
ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು ಇವರ

ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24389 EST4
45ವೇ.ನಿ.01/200

0 2001‐
ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು ಇವರ

ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

24362 EST4
45ಇತರೆ.ವೃ. .ನಿ
/2005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಪದಾನ್ವತಿ ಎಲ್
ವೃ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಜೊಯ್ೕತಿಪುರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24362 EST4
45ಇತರೆ.ವೃ. .ನಿ
/2005‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಪದಾನ್ವತಿ ಎಲ್
ವೃ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಜೊಯ್ೕತಿಪುರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24364 EST4
45ವೃ. .ಜೇ.09/2
005‐2006

ರ್ೕ.ಎ.ಜಿ.ಖಾಜಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇಂಗಳಕೇರಿ ಬಿಜಾಪುರ 
ಇವರ ಹೆಸರು ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ 

ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24364 EST4
45ವೃ. .ಜೇ.09/2
005‐2006

ರ್ೕ.ಎ.ಜಿ.ಖಾಜಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇಂಗಳಕೇರಿ ಬಿಜಾಪುರ 
ಇವರ ಹೆಸರು ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ 

ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24366 EST4
45ಕೆಎಟಿ/4902/0

5

ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ
ರುದದ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/20/2009 0:00 C

24366 EST4
45ಕೆಎಟಿ/4902/0

5

ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ
ರುದದ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/20/2009 0:00 C



26315 EST4
ಟ್

8/29/2011 00 C

24359 EST4
45ದೈ. .ಸಂ.ವ

ಗಾರ್.865/2005‐
2006

ಖ ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಹೊನಾನ್  ತಾ.  ರ್ೕ 

ರ ಯವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24359 EST4
45ದೈ. .ಸಂ.ವ

ಗಾರ್.865/2005‐
2006

ಖ ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಹೊನಾನ್  ತಾ.  ರ್ೕ 

ರ ಯವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 C

24360 EST4
45ಜೇ.ಪ.15/200

5‐06

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಚಿತರ್ಕಲೆ 
ಇವರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ 

ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ./ಮುನಿ ಸ್ಫಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಎಂದು 
ಭಾಗಿ  ತಯಾರಿ ದ ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 E

24360 EST4
45ಜೇ.ಪ.15/200

5‐06

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಚಿತರ್ಕಲೆ 
ಇವರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ 

ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ./ಮುನಿ ಸ್ಫಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಎಂದು 
ಭಾಗಿ  ತಯಾರಿ ದ ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 E

26315 EST4
47ಕ.ನಿ.ಅ.55/20

08‐09

ಎಂ. .ಶಂಕರಮೂತಿರ್ 
ಸ. .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಇವರ 
ರಜಾ ಅವಧಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ 

ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

26315 EST4
47ಕ.ನಿ.ಅ.55/20

08‐09

ಎಂ. .ಶಂಕರಮೂತಿರ್ 
ಸ. .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಇವರ
ರಜಾ ಅವಧಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ 

ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 0: C

26286 EST4
47ಮಾ.ಹ.58/20

08‐09
ರ್ೕ. ವಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಇವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

26286 EST4
47ಮಾ.ಹ.58/20

08‐09
ರ್ೕ. ವಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಇವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

26291 EST4
47ವಗಾರ್ ದೂರು 
52/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ 
ಜುಬೇದಾಬಾನು.ಸ. ,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ನಲೂಲ್
ರು ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ದೂರು

8/29/2011 0:00 C

26291 EST4
47ವಗಾರ್ ದೂರು 
52/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ 
ಜುಬೇದಾಬಾನು.ಸ. ,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ನಲೂಲ್
ರು ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ದೂರು

8/29/2011 0:00 C

26304 EST4
47ವಗರ್ 

ವೇ.ಬಿ.54/2008‐09

ಮಹಮದ್ ನಾ ರ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಬಾಲಕರ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ 
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

8/29/2011 0:00 C



26304 EST4
47ವಗರ್ 

ವೇ.ಬಿ.54/2008‐09

ಮಹಮದ್ ನಾ ರ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಬಾಲಕರ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ 
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

8/29/2011 0:00 C

27548 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/6
7/2006‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5425‐27/2006 
ರಾಘವೇಂದರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

27548 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/6
7/2006‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5425‐27/2006 
ರಾಘವೇಂದರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

27624 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/8
6/2006‐07

ರಿ.ಅ.ಸಂ.11922/2006 ಜಂಪಾ
ಬಿ.ಕಬಾಡೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

4/12/2010 0:00 B

27624 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/8
6/2006‐07

ರಿ.ಅ.ಸಂ.11922/2006 ಜಂಪಾ
ಬಿ.ಕಬಾಡೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

4/12/2010 0:00 B

27927 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.6
3/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2518‐17/2007 
ಪರ್ಕಾಶ್ ಗುಂಡ ಳ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ 

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.
4/12/2010 0:00 B

27927 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.6
3/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2518‐17/2007 
ಪರ್ಕಾಶ್ ಗುಂಡ ಳ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ 

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.
4/12/2010 0:00 B

27804 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/2
2/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.160/04 ಶಕೀಲ್ ಅಹಮ್ದ್
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/12/2010 0:00 B

27804 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/2
2/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.160/04 ಶಕೀಲ್ ಅಹಮ್ದ್
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/12/2010 0:00 B

27695 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
17/2006‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:8806/03  ರ್ೕಮತಿ 
ದೇವಕಕ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/13/2010 0:00 B

27695 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
17/2006‐07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:8806/03  ರ್ೕಮತಿ 
ದೇವಕಕ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/13/2010 0:00 B

27898 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.4
4/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ:284/2004 
ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ರಾಜಪಪ್ ಬಡಿಗೇರ ರುದಧ್ 

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.
4/12/2010 0:00 B

27898 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.4
4/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ:284/2004 
ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ರಾಜಪಪ್ ಬಡಿಗೇರ ರುದಧ್ 

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.
4/12/2010 0:00 B

28167 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
30/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಜಿರ್ ಸಂ.4705/07  ರ್ೕ
ಎಂ. .ಜಡೇಶಂಕರಸಾವ್ಮಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

28167 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
30/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಜಿರ್ ಸಂ.4705/07  ರ್ೕ
ಎಂ. .ಜಡೇಶಂಕರಸಾವ್ಮಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

28194 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/1
40/2006‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:696/2006  ರ್ೕ
ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/12/2010 0:00 B



:17399/2005

28194 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ/1
40/2006‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:696/2006  ರ್ೕ
ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/12/2010 0:00 B

28251 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
62/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2982/2008 
ಎಂ.ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

28251 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
62/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2982/2008 
ಎಂ.ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

27791 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
8/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5058/02 ಚೌಡಯಯ್
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/13/2010 0:00 D

27791 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
8/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5058/02 ಚೌಡಯಯ್
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/13/2010 0:00 D

28289 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
72/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:8021‐23/2003 
ರ ಶಂಕರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/12/2010 0:00 B

28289 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
72/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:8021‐23/2003 
ರ ಶಂಕರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/12/2010 0:00 B

28304 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
78/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:500/2004 
ಅಜೀಜಾ ಅಸ್ ಗರಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/12/2010 0:00 B

28304 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
78/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:500/2004 
ಅಜೀಜಾ ಅಸ್ ಗರಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/12/2010 0:00 B

28324 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
85/2008‐09

ರಿವೂ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ :17399/2005ರಿವೂಯ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್  
ಆರ್.ಕುಮಾರ್ ಸಾವ್ಮಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

28324 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
85/2008‐09

ರಿವೂಯ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:17399/2005 
ಆರ್.ಕುಮಾರ್ ಸಾವ್ಮಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

28389 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
94/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2995/2008 
ಪಿ.ಶೇಖರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/12/2010 0:00 B

28389 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
94/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2995/2008 
ಪಿ.ಶೇಖರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/12/2010 0:00 B

28811 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ.913//

2009

ಪರ್ಭು ಕಂಡಗೋಲ ಬೀದರ ಇವರು
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
913/09ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:02 D

28811 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ.913//

2009

ಪರ್ಭು ಕಂಡಗೋಲ ಬೀದರ ಇವರು
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
913/09ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:02 D



ಕ್

28815 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ//2009

ರುದರ್ಪಪ್ ಗೌರವ ಶಹಪುರ ಬೆಳಗಾ  
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

915/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:08 D

28815 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ//2009

ರುದರ್ಪಪ್ ಗೌರವ ಶಹಪುರ ಬೆಳಗಾ  
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

915/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:08 D

28816 EST4
4(5) ಕೆಎಟಿ 

917/2009/2008‐
2009

ರ ಂದರ್ ಗೌಡರ್ ನೂಲಗಿರಿ ರೆಕೆರೂರ್ 
ಹಾವೇರಿ ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್917/09 

ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:07 D

28816 EST4
4(5) ಕೆಎಟಿ 

917/2009/2008‐
2009

ರ ಂದರ್ ಗೌಡರ್ ನೂಲಗಿರಿ ರೆಕೆರೂರ್ 
ಹಾವೇರಿ ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್917/09 

ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:07 D

28835 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ.985/2
009/2008‐2009

ಅಶೋಕ ಕಂಟಿ ಬೆಳಗಾ  ಇವರು 
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ಲ್ ಲ್
ಸಂಖೆಯ್ 985/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:05 D

28835 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ.985/2
009/2008‐2009

ಅಶೋಕ ಕಂಟಿ ಬೆಳಗಾ  ಇವರು 
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್ 985/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:05 D

28845 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ/950//2009/
2008‐2009

ಪರಶರ್ಮ ಲಾಯ್ಡ್ ಶಹಪುರ ಬೆಳಗಾ  
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್ 950/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:06 D

28845 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ/950//2009/
2008‐2009

ಪರಶರ್ಮ ಲಾಯ್ಡ್ ಶಹಪುರ ಬೆಳಗಾ  
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್ 950/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:06 D



28849 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ.914/2
008‐2009

ನಾಯಕ ಚಾವನ ಶಹಪುರ ಬೆಳಗಾ  
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

914/09 ರ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್..

11/30/2011 10:14 D

28849 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ.914/2
008‐2009

ನಾಯಕ ಚಾವನ ಶಹಪುರ ಬೆಳಗಾ  
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 

914/09 ರ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್..

11/30/2011 10:14 D

28857 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ/2009/2008
‐2009

ವಾಜಿ ಬೆಲೂರು ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೆಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 
ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಂ. 912/09ದಾಖ ರುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:03 D

28857 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ/2009/2008
‐2009

ವಾಜಿ ಬೆಲೂರು ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೆಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 
ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಂ. 912/09ದಾಖ ರುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:03 D

28860 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ 

916/2008‐2009

ದೀಪ ಕಾಮತ್ ವೇಕಾನಂದ ನಗರ 
ಬೆಳಗಾ  ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ 
ಅ.ನಂ. 916/09 ನುನ್ ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/16/2011 0:00 C

28860 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ 

916/2008‐2009

ದೀಪ ಕಾಮತ್ ವೇಕಾನಂದ ನಗರ 
ಬೆಳಗಾ  ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ 
ಅ.ನಂ. 916/09 ನುನ್ ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/16/2011 0:00 C

28866 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ.9112009/2
008‐2009

ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್ ಇವರು ಶೇಷ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅ.ಸಂ. 
911/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:04 D

28866 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ.9112009/2
008‐2009

ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್ ಇವರು ಶೇಷ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅ.ಸಂ. 
911/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:04 D

28868 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ.978/2009/2
008‐2009

ಪ ರ್ನ್ ರಘು ಶೆಟಿಟ್ ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ಬೆಳಗಾ  
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್ 978/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:01 D



ಎ ಟಿ :6125/2005

28868 EST4
4(5) 

ಕೆಎಟಿ.978/2009/2
008‐2009

ಪ ರ್ನ್ ರಘು ಶೆಟಿಟ್ ಹುಕೆಕ್ೕರಿ ಬೆಳಗಾ  
ಇವರು ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್ 978/09 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 10:01 D

28920 EST4
4(5)ದೈ. .ವೇ.ನಿ.
/2008‐2009

ರ್ೕಕೆ ಎಸ್ ಮದೂದ್ರಯಯ್ ನಿ.ದೈ. . 
ಹೊಳಲಗುಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ 

ಶೆರ್ೕಣಿ ರೂ. 130‐210 ರ ಲ್ ವೇತನ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

28920 EST4
4(5)ದೈ. .ವೇ.ನಿ.
/2008‐2009

ರ್ೕಕೆ ಎಸ್ ಮದೂದ್ರಯಯ್ ನಿ.ದೈ. . 
ಹೊಳಲಗುಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ 

ಶೆರ್ೕಣಿ ರೂ. 130‐210 ರ ಲ್ ವೇತನ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

27783 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
5/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.142.04  ಠಲ
ಟಿ.ಎಸ್. ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/13/2010 0:00 B

27783 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
5/2007‐08

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.142.04  ಠಲ
ಟಿ.ಎಸ್. ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/13/2010 0:00 B

28371 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
91/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:7013/2002 
ಪಿ.ಗಂಗಮಮ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/13/2010 0:00 B

28371 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
91/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:7013/2002 
ಪಿ.ಗಂಗಮಮ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

4/13/2010 0:00 B

28376 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
92/2008‐09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ:6125/2005 
ಟಿ.ಎಸ್.ಭರ್ಮರಾಂಬ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

28376 EST4
41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.1
92/2008‐09

ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ:6125/2005ಕೆ. . .ಅಜಿರ್ ಸಂ  
ಟಿ.ಎಸ್.ಭರ್ಮರಾಂಬ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ.
4/13/2010 0:00 B

28694 EST4
45ವ ೕ.ಮಿತಿ.

ಮೀ.ನೇಮಕಾತಿ.ಇತ
ರೆ.09/2008‐2009

29 ವಷರ್ ವ ೕ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ದೈ ಕ 
ಚಿತರ್ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿ ಪಧ ೕಧರರು 
ನೀಡಿರುವ ಮನ .

8/8/2011 0:00 C

28694 EST4
45ವ ೕ.ಮಿತಿ.

ಮೀ.ನೇಮಕಾತಿ.ಇತ
ರೆ.09/2008‐2009

29 ವಷರ್ ವ ೕ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ದೈ ಕ 
ಚಿತರ್ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿ ಪಧ ೕಧರರು 
ನೀಡಿರುವ ಮನ .

8/8/2011 0:00 C

30884 EST4
45ವೇನಿ.ವೃ. .8/
99‐2000

ರ್ೕಬಿ.ಪಿ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ರೇಷೆಮ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ಯಳಗೋಡು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

30884 EST4
45ವೇನಿ.ವೃ. .8/
99‐2000

ರ್ೕಬಿ.ಪಿ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ರೇಷೆಮ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ಯಳಗೋಡು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D



ಯ್ ೖ ರ್

30889 EST4

455320‐
ಕೆಎಟಿ/5581/2002
‐2003/2002‐
38/2002‐2003

ರ್ೕ ಮಂ.ಮಂ.ಅಪಪ್ಣಣ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ 
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್, 

ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ.

4/4/2009 0:00 D

30889 EST4

455320‐
ಕೆಎಟಿ/5581/2002
‐2003/2002‐
38/2002‐2003

ರ್ೕ ಮಂ.ಮಂ.ಅಪಪ್ಣಣ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ 
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್, 

ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ.

4/4/2009 0:00 D

30896 EST4
45ರಿಟ್ 

ಅ,ಸಂ.11/1997‐
1998

ರ್ೕ ಕೆ ಹರಿಂಆಕಷ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಲಾಲೇಜು ಪುತೂತ್ರು ದ ಣ 
ಕನನ್ಡ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ 

ರಿಟ್ ಅ,ಸಂ.1069/98

4/4/2009 0:00 D

30896 EST4
45ರಿಟ್ 

ಅ,ಸಂ.11/1997‐
1998

ರ್ೕ ಕೆ ಹರಿಂಆಕಷ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಲಾಲೇಜು ಪುತೂತ್ರು ದ ಣ 
ಕನನ್ಡ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ 

ರಿಟ್ ಅ,ಸಂ.1069/98

4/4/2009 0:00 D

30907 EST4
45ಕೆಎಟಿ.ಅಜಿರ್.16

3/2000‐16/2000‐
2001

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ವೃತತ್. ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ವನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

30907 EST4
45ಕೆಎಟಿ.ಅಜಿರ್.16

3/2000‐16/2000‐
2001

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ವೃತತ್. ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ವನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

30909 EST4
45ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಯ 

ಮಂ.ದಾವೆ.23/200
1‐2002

ಬಿ.ಕೆ. ಷಣುಮ್ಗಪಪ್ ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಮ್ ಪ್
ತತ್ಳಾಳ ರವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 

6228/2001 ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 D

30909 EST4
45ಕ.ಆ.ನಾಯ್ಯ 

ಮಂ.ದಾವೆ.23/200
1‐2002

ಬಿ.ಕೆ. ಷಣುಮ್ಗಪಪ್ ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. 
ತತ್ಳಾಳ ರವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 

6228/2001 ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 D

30917 EST4
45ರಿಟ್.ಅ.ಸಂ.2/
1998‐1999

ರ್ೕ ಮುಉಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ಇವರು
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್,

4/4/2009 0:00 D

30917 EST4
45ರಿಟ್.ಅ.ಸಂ.2/
1998‐1999

ರ್ೕ ಮುಉಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ಇವರು
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್,

4/4/2009 0:00 D

30903 EST4
45ರಿಟ್.ಅಜಿರ್.03/
1997‐1998

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಸಕ್ರ ಹೆಗಡೆ
ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್ಢ.ಶಾಲೆ. ಕೇದೂರು ಇವರು 

ದಾಖ ದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 
4162/1997

4/4/2009 0:00 D

30903 EST4
45ರಿಟ್.ಅಜಿರ್.03/
1997‐1998

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಸಕ್ರ ಹೆಗಡೆ
ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್ಢ.ಶಾಲೆ. ಕೇದೂರು ಇವರು 

ದಾಖ ದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 
4162/1997

4/4/2009 0:00 D



ೕ ಚ

30923 EST4
45ನಾಯ್.ಅಜಿರ್.200

1‐2002

ಗಿ.ಹೆಚ್.ಪರ್ಭಾಕರ ವೃ. . 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಚಿಕಕ್ಗೊಂಡನ ಹ ಳ್ 
ಚಿತರ್ದುಗ್ ಇವರು ನಾಯ್ಯಾಲದ ಲ್ ಅಜಿರ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

30923 EST4
45ನಾಯ್.ಅಜಿರ್.200

1‐2002

ಗಿ.ಹೆಚ್.ಪರ್ಭಾಕರ ವೃ. . 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಚಿಕಕ್ಗೊಂಡನ ಹ ಳ್ 
ಚಿತರ್ದುಗ್ ಇವರು ನಾಯ್ಯಾಲದ ಲ್ ಅಜಿರ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

30927 EST4
45ವೇ.ನಿ.31/99‐

2000

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ರಮಾದೇ
ವೃ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು 
1040‐1900ರ ಬದಲು 1400‐2750 
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ .

4/4/2009 0:00 D

30927 EST4
45ವೇ.ನಿ.31/99‐

2000

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ರಮಾದೇ
ವೃ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು 
1040‐1900ರ ಬದಲು 1400‐2750 
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ .

4/4/2009 0:00 D

30931 EST4
45ರಿ.ಅ.2045/12
/99‐2000

ರ್ೕ ಎಂ.ಚೃಡಯಯ್
ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಂಗಲೂರು 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು 

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 130‐21 ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ಬಗೆಗ್ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

30931 EST4
45ರಿ.ಅ.2045/12
/99‐2000

ೕ ಎಂ ಚ ಡಯರ್ ಎಂ. ೃಡಯಯ್
ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಂಗಲೂರು 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು 

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 130‐21 ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ಬಗೆಗ್ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

30935 EST4
45ಕೆಎಟಿ/6434/2
002‐2003

ಮಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 4/4/2009 0:00 D

30935 EST4
45ಕೆಎಟಿ/6434/2
002‐2003

ಮಸಾತ್ಕ್ ಅಹಮದ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 4/4/2009 0:00 D

30941 EST4
45ದಾವೆ/06/98‐

99

ಸೈಯದ್ ನಾ ರುದಿದ್ೕನ್ 
ದೈ. ಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುಬಿಬ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 

ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.ಅ.ಸಂ.6787ರಿಂದ 
6789/1998‐1999

4/4/2009 0:00 D

30941 EST4
45ದಾವೆ/06/98‐

99

ಸೈಯದ್ ನಾ ರುದಿದ್ೕನ್ 
ದೈ. ಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುಬಿಬ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 

ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.ಅ.ಸಂ.6787ರಿಂದ 
6789/1998‐1999

4/4/2009 0:00 D



45 01/2 ಕ್

30946 EST4
45ನಾಯ್ದಾಬೆ/20/

2000‐2001 ಕೆಎಟಿ‐
2240/2002

ರ್ೕ ಹನುಮಪಪ್ ಬೆಳಕೊಪಪ್ದ ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐
2 ಹೆಚಿಚ್ನ ವೇತನ ಸೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 D

30946 EST4
45ನಾಯ್ದಾಬೆ/20/

2000‐2001 ಕೆಎಟಿ‐
2240/2002

ರ್ೕ ಹನುಮಪಪ್ ಬೆಳಕೊಪಪ್ದ ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐
2 ಹೆಚಿಚ್ನ ವೇತನ ಸೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 D

30952 EST4
45ನಾಯ್.ದಾವೆ.01/
2000‐2001

ಎನ್. .ಹನುಮಂತು ದೈ. . ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಕೋಲಾರ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 D

30952 EST4
45ನಾಯ್.ದಾವೆ.01/
2000‐2001

ಎನ್. .ಹನುಮಂತು ದೈ. . ಗುಡಿಬಂಡೆ
ಕೋಲಾರ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 D

31127 EST4
42.ಪೌರ್. .ಅ.ಸೈ.

ಮಾ‐01/2009‐10

ರ್ೕ.ಎನ್.ಎನ್.ದೈವಜಞ್ರವರಿಗೆ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ 
ಮಾಡಿದ ಸಂಭಾವನೆಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ

8/10/2011 0:00 E

31127 EST4
42.ಪೌರ್. .ಅ.ಸೈ.

ಮಾ‐01/2009‐10

ರ್ೕ.ಎನ್.ಎನ್.ದೈವಜಞ್ರವರಿಗೆ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ 
ಮಾಡಿದ ಸಂಭಾವನೆಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ

8/10/2011 0:00 E

31136 EST4
45 ಅಸುಇ01/2ಅಸುಇ
009‐2010

ಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ೕಡಿಯಂ ಬಾಕ್ಬೆಂಗಳೂರು ೕಡಿಯಂ ಬಾಲ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

31136 EST4
45 ಅಸುಇ01/2
009‐2010

ಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ೕಡಿಯಂ ಬಾಲ್ಕ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

31137 EST4
45 ಅಸುಇ.02/2
009‐2010

ಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/16/2011 0:00 C

31137 EST4
45 ಅಸುಇ.02/2
009‐2010

ಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/16/2011 0:00 C

30950 EST4
45ಕೆಎಟಿ/1219‐

1220/2000‐2001

ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠಯಯ್ ಹೆಚ್. .ಇತರರು ಕೆಎಟಿ
ಯ ಲ್ ಅ.ಸಂ.1219‐1220 ಸ ಲ್ ರುವ 

ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 D

30950 EST4
45ಕೆಎಟಿ/1219‐

1220/2000‐2001

ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠಯಯ್ ಹೆಚ್. .ಇತರರು ಕೆಎಟಿ
ಯ ಲ್ ಅ.ಸಂ.1219‐1220 ಸ ಲ್ ರುವ 

ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 D



ರ್

31087 EST4
45ಸಂ. .ಬಡಿತ್.45
707/2005‐2006

ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಇವರಿಗೆ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನ  
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

31087 EST4
45ಸಂ. .ಬಡಿತ್.45
707/2005‐2006

ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಇವರಿಗೆ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನ  
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

31089 EST4
45ದಾವೆ.3656‐
58/1994‐1995

ರ್ೕ ಪಿ ಧಮರ್ ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ತಮಮ್ಡಿಹ ಳ್ ರಿಗೆರೆ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಮತುತ್ ಇತರರು ಸಕಾರ್ರದ ರುದದ್ 
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 3656‐

58/94ಕೆಎಟಿ

4/4/2009 0:00 D

31089 EST4
45ದಾವೆ.3656‐
58/1994‐1995

ರ್ೕ ಪಿ ಧಮರ್ ದೈ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ತಮಮ್ಡಿಹ ಳ್ ರಿಗೆರೆ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಮತುತ್ ಇತರರು ಸಕಾರ್ರದ ರುದದ್ 
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 3656‐

58/94ಕೆಎಟಿ

4/4/2009 0:00 D

31091 EST4
45ವೇತನ/166/2
002‐2003

ರ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಿಧಿ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

31091 EST4
45ವೇತನ/166/2
002‐2003

ರ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಿಧಿ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 D

32583 EST4
45ಚಿ. .ವೇ.ಶೆರ್ೕ.ನಿ
.04/2009‐2010

ದಿವಂಗತ ಶ ಧರ, ಜಿ ಪತಾತ್ರ ಚಿತರ್ಕಲಾತ್
ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿ 

ಪಡಿಸುವಂತೆ ಉ.ನಿ.ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

32583 EST4
45ಚಿ. .ವೇ.ಶೆರ್ೕ.ನಿ
.04/2009‐2010

ದಿವಂಗತ ಶ ಧರ, ಜಿ ಪತಾತ್ರ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿ 

ಪಡಿಸುವಂತೆ ಉ.ನಿ.ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

33408 EST4
45ವೃ. .ವಾ.ಬಡಿತ್.
06/2009‐2010

ರ್ೕಮತಿ ಶಾ ನಿ ಹೆಗಡೆ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ಗೊ ಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಾಣಕಲ್ ರಾಮನಗರ 

ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಷೇಷ ವಾ ರ್ಕ 
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C



33999 EST4 ುರ 7/1/2009 00 D

33408 EST4
45ವೃ. .ವಾ.ಬಡಿತ್.
06/2009‐2010

ರ್ೕಮತಿ ಶಾ ನಿ ಹೆಗಡೆ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ಗೊ ಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಾಣಕಲ್ ರಾಮನಗರ 

ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಷೇಷ ವಾ ರ್ಕ 
ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

33450 EST4
45ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2349‐
2440/2003‐04

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ರಾಘವೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ದೈ. . 
ಕಷ್ಕರು, ಎನ್.ಜಿ.ವಲುವರಾಜು ಇವರು 
ಬಟಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದುದ್ 
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2439‐2440/2003ರ 

ತೀಪುರ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

33450 EST4
45ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2349‐
2440/2003‐04

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ರಾಘವೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ದೈ. . 
ಕಷ್ಕರು, ಎನ್.ಜಿ.ವಲುವರಾಜು ಇವರು 
ಬಟಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದುದ್ 
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2439‐2440/2003ರ 

ತೀಪುರ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

33999 EST4
43ಕ. .ಅ.46/20

06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಹರಿಣಿ.ಎಂ.ನಾಯಕ್, 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, 

ಕುಂದಾಪುರ, ನಿ ೕಜನೆ ರಜೆ 
ಅವಧಿಯನುನ್ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು 

ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

33999 EST4
43ಕ. .ಅ.46/20

06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಹರಿಣಿ.ಎಂ.ನಾಯಕ್, 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, 

ಕುಂದಾಪುರ ನಿ ೕಜನೆ ರಜೆಕುಂದಾಪ , ನಿ ೕಜನೆ ರಜೆ
ಅವಧಿಯನುನ್ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು 

ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 0: D

34000 EST4
43ರಜೆ 

ಮಂಜೂರು/68/20
06‐07

ರ್ೕ ಪಿ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಾಯ್ಲಾಯ್, ಮಧುಗಿರಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಹೊಂದಿರುವ 

ಸಮಯದ ಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಮೇರೆಗೆ 
ಗ ಕೆರಜೆ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34000 EST4
43ರಜೆ 

ಮಂಜೂರು/68/20
06‐07

ರ್ೕ ಪಿ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಾಯ್ಲಾಯ್, ಮಧುಗಿರಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಹೊಂದಿರುವ 

ಸಮಯದ ಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಮೇರೆಗೆ 
ಗ ಕೆರಜೆ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34001 EST4
43ಕ.ಭ.ಹೆ.ವೇ.ಬ.
/70/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್.ರಂಗಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಕರು, ಮಹಾರಾಣಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಮೈಸೂರು ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D



34004 EST4 ಸ ಪ 7/1/2009 00 D

34001 EST4
43ಕ.ಭ.ಹೆ.ವೇ.ಬ.
/70/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್.ರಂಗಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಕರು, ಮಹಾರಾಣಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಮೈಸೂರು ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34002 EST4
43 .ತ./58/200

6‐07

Educating for a sam society 
conferrence ಗೆ 10 ಜನ ಕಷ್ಕರ 

ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.
7/1/2009 0:00 D

34002 EST4
43 .ತ./58/200

6‐07

Educating for a sam society 
conferrence ಗೆ 10 ಜನ ಕಷ್ಕರ 

ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.
7/1/2009 0:00 D

34003 EST4
43ಶಬದ್ಮಾ ನಯ್.

ಪರ್.ಸಪ್./1/2007‐08

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ಶಬದ್ಮಾ ನಯ್ ತಡೆಗಟಟ್ಲು 

ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳು ಎಂಬ ಬಗೆಗ್ 
ಪರ್ಬಂಧ ಸಪ್ದೆರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34003 EST4
43ಶಬದ್ಮಾ ನಯ್.

ಪರ್.ಸಪ್./1/2007‐08

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್ ಶಬದ್ಮಾ ನಯ್ ತಡೆಗಟಟ್ಲು 

ಕೆಲವು ಉಪಾಯಗಳು ಎಂಬ ಬಗೆಗ್ 
ಪರ್ಬಂಧ ಸಪ್ದೆರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34004 EST4
43ವಾ.ಬ.21/200

6‐07

ಕೆ.ವೈ.ಕುಲಕಣಿರ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಇಲಕಲ್, ವಾ ರ್ಕ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34004 EST4
43ವಾ.ಬ.21/200

6‐07

ಕೆ.ವೈ.ಕುಲಕಣಿರ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಇಲಕಲ್ ವಾ ರ್ಕ. .ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಇಲಕಲ್, ವಾ ರ್ಕ

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 0: D

34005 EST4
43 .ತ.ನಿ./1/20

06‐07

ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ. ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ, 
ನವದೆಹ  ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34005 EST4
43 .ತ.ನಿ./1/20

06‐07

ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ. ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ, 
ನವದೆಹ  ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34007 EST4
43ಚ.ಚಿ.ಪರ್./57/2

006‐07
Childrens film Screeming during 

3rd Indo German films.
7/1/2009 0:00 D

34007 EST4
43ಚ.ಚಿ.ಪರ್./57/2

006‐07
Childrens film Screeming during 

3rd Indo German films.
7/1/2009 0:00 D

34011 EST4
43ಕಭಾ.ಹೆ.ವೇ.1/

2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಪೆರ್ೕಮಾವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ, 

ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34011 EST4
43ಕಭಾ.ಹೆ.ವೇ.1/

2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಪೆರ್ೕಮಾವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ, 

ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D



34012 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.ಬ
./1/2006‐07

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖ ರ್.ಬಿ.ಹುಲಮನಿ ನಿವೃತತ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಡಿಗೇರ ಓಣಿ, 

ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿ: ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

7/1/2009 0:00 D

34012 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.ಬ
./1/2006‐07

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖ ರ್.ಬಿ.ಹುಲಮನಿ ನಿವೃತತ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಡಿಗೇರ ಓಣಿ, 

ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿ: ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

7/1/2009 0:00 D

34013 EST4
43ಕ.ನಿ.ಅ./62/2

006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಗಲ್,  ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಾಯಾರ್ಲಯ, 
ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ ಬೆಳಗಾ , ಬೆಳಗಾ  

ಜಿಲೆಲ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/1/2009 0:00 D

34013 EST4
43ಕ.ನಿ.ಅ./62/2

006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಕೋರಗಲ್,  ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಾಯಾರ್ಲಯ, 
ತಾಲೂಲ್ಕು ವಲಯ ಬೆಳಗಾ , ಬೆಳಗಾ  

ಜಿಲೆಲ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/1/2009 0:00 D

34014 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ.ವೇ.ಬ
ಡಿತ್/1/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಚನಕಟೆಟ್, 

ವ ಗಗ್ ತಾ: ಬಾಕಿ ವೇತನ ಕೂಡಿಸುವ 
ಬಗೆಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34014 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ.ವೇ.ಬ
ಡಿತ್/1/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಚನಕಟೆಟ್, 

ವ ಗಗ್ ತಾ: ಬಾಕಿ ವೇತನ ಕೂಡಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34015 EST4
43 ಕಷ್ಕರ 

ಬೇಡಿಕೆ/1/2007‐08

ಶೇಷ ಅಗತಯ್ತೆಯುಳಳ್ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕೇಂದರ್ 

ಪುರಸಕ್ೃತ ಸಮನಯ್ ಕಷ್ಣ 
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಒದಗಿಸುವ 
ಕುರಿತು.

7/1/2009 0:00 D

34015 EST4
43 ಕಷ್ಕರ 

ಬೇಡಿಕೆ/1/2007‐08

ಶೇಷ ಅಗತಯ್ತೆಯುಳಳ್ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕೇಂದರ್ 

ಪುರಸಕ್ೃತ ಸಮನಯ್ ಕಷ್ಣ 
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಒದಗಿಸುವ 
ಕುರಿತು.

7/1/2009 0:00 D

34016 EST4
43ನಿ.ವೇ.ಮಂ.2/
2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಯಲ ಮ್ೕ, ನಿವೃತತ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆತೆಲುಗು, ವೇಕನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ವೇತನ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D



06 07 ಪ

34016 EST4
43ನಿ.ವೇ.ಮಂ.2/
2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಯಲ ಮ್ೕ, ನಿವೃತತ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆತೆಲುಗು, ವೇಕನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ವೇತನ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34017 EST4
43 .ಅ.4,5,6/20

06‐07

ರ್ೕ ಎಂ. .ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣಶೆಟಿಟ್, 
ಟಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜಯಯ್, ಎಂ.ಎನ್.ಬಸಪಪ್, 

ಸ. .,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವತೂರ್ರು ಬಾಕಿ 
ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34017 EST4
43 .ಅ.4,5,6/20

06‐07

ರ್ೕ ಎಂ. .ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣಶೆಟಿಟ್, 
ಟಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜಯಯ್, ಎಂ.ಎನ್.ಬಸಪಪ್, 

ಸ. .,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವತೂರ್ರು ಬಾಕಿ 
ಬಿ ಲ್ನ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34019 EST4
43ಸೇವೆ 

ಸೇಪರ್ಡೆ/75/2006
‐07

ರ್ೕ ಎನ್.ಕೆಂಪರಾಮಯಯ್, 
ಸ. .,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ 
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಇನ ಸೇವೆ 

ಸೇರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/1/2009 0:00 D

34019 EST4
43ಸೇವೆ 

ಸೇಪರ್ಡೆ/75/2006
‐07

ರ್ೕ ಎನ್.ಕೆಂಪರಾಮಯಯ್, 
ಸ. .,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ 
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಇನ ಸೇವೆ 

ಸೇರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/1/2009 0:00 D

34020 EST4
43ಚ. .ಅ.44/20

06 07‐

ರ್ೕ ನಂದೇಶ್ .ಬಂಡಕ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಮಕಕ್ ಗೆ 

ಸಾಹಸ ಚಲನಚಿತ ಪದ ರ್ಸಲುಸಾಹಸ ಚಲನಚಿತರ್ ರ್ದ ರ್ಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34020 EST4
43ಚ. .ಅ.44/20

06‐07

ರ್ೕ ನಂದೇಶ್ .ಬಂಡಕ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಮಕಕ್ ಗೆ 

ಸಾಹಸ ಚಲನಚಿತರ್ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34021 EST4
43ದೂರು.23/20

06‐07

ಶಂಬೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಆವರಣದ ಲ್ ಭಗಧಜ ಹಾರಿ ದ ಬಗೆಗ್ 

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದೂರು.
7/1/2009 0:00 D

34021 EST4
43ದೂರು.23/20

06‐07

ಶಂಬೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಆವರಣದ ಲ್ ಭಗಧಜ ಹಾರಿ ದ ಬಗೆಗ್ 

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದೂರು.
7/1/2009 0:00 D

34022 EST4
43ಪೌರ್. .ಚ.ಚಿ. ೕ
/11/2006‐07

ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಚಲನ ಚಿತರ್ವನುನ್ 
ಎಲಾಲ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳು ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34022 EST4
43ಪೌರ್. .ಚ.ಚಿ. ೕ
/11/2006‐07

ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಚಲನ ಚಿತರ್ವನುನ್ 
ಎಲಾಲ್ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳು ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34023 EST4
43ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್/60
/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ, ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ 
ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿವಾಳ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D



34023 EST4
43ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್/60
/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ, ಉಪನಾಯ್ಸಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ 
ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿವಾಳ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34025 EST4
43ಅ.ವ. .14/20

06‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳ ೕೆಕೋಟೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಅನುಪಯುಕತ್ ವಸುತ್ಗಳ 

ಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34025 EST4
43ಅ.ವ. .14/20

06‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳ ೕೆಕೋಟೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಅನುಪಯುಕತ್ ವಸುತ್ಗಳ 

ಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34026 EST4
43ಗು.ಅ.ಸೇ.ಅ./6
1/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಶಾ ೕದ್ ಪಾರಾನ, ಭೌತ ಶಾಸ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 

ಪ.ಪ,ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ವನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ 
ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿ  ವೇತನ ನಿಗದಿ 

ಬಗ ಗೆ್.

7/1/2009 0:00 D

34026 EST4
43ಗು.ಅ.ಸೇ.ಅ./6
1/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಶಾ ೕದ್ ಪಾರಾನ, ಭೌತ ಶಾಸ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 

ಪ.ಪ,ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ವನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ 
ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿ  ವೇತನ ನಿಗದಿ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34027 EST4
43 .ವ.1/2006‐

07

ಸೆಟ್ನೋಫಿಸೆಸ್ ಫೆ . ಮಿಟೆಡ್ ಇವರು 8,9 
ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ವಕ್ರ್ 

ಶಾಪ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34027 EST4
43 .ವ.1/2006‐

07

ಸೆಟ್ನೋಫಿಸೆಸ್ ಫೆ . ಮಿಟೆಡ್ ಇವರು 8,9 
ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ವಕ್ರ್ 

ಶಾಪ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34028 EST4
43ಪರ್.ಸಪ್./1/200

6‐07
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪರ್ಬಂಧ ಸಪ್ದೇರ್

ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34028 EST4
43ಪರ್.ಸಪ್./1/200

6‐07
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪರ್ಬಂಧ ಸಪ್ದೇರ್

ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34051 EST4
43ಪೌರ್. .ಜಾಗರ್ತಿ
/1/2006‐07

ಸುವಣರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಮತುತ್ 
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸಮ್ರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೈ ಾನಿಕ 
ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D



y

34051 EST4
43ಪೌರ್. .ಜಾಗರ್ತಿ
/1/2006‐07

ಸುವಣರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಮತುತ್ 
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸಮ್ರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೈ ಾನಿಕ 
ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34052 EST4
43 22ಕ.ಭಾ.ಹೆ.

ವೇ.ಭ./43/2006‐
07

ರ್ೕ ಭುಜರಂಗರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
ಶಾಲಾ ಕೃ  ನಿರೀಕಷ್ಕ ಇವರಿಗೆ 
ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34052 EST4
43 22ಕ.ಭಾ.ಹೆ.

ವೇ.ಭ./43/2006‐
07

ರ್ೕ ಭುಜರಂಗರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ
ಶಾಲಾ ಕೃ  ನಿರೀಕಷ್ಕ ಇವರಿಗೆ 
ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34053 EST4
43ಪೌರ್.ಶಾ.ಮ.ಪ.
/11/2006‐07

ಮಾಸಟ್ರ್ ಸೆನಸ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ 2006‐
07

7/1/2009 0:00 D

34053 EST4
43ಪೌರ್.ಶಾ.ಮ.ಪ.
/11/2006‐07

ಮಾಸಟ್ರ್ ಸೆನಸ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ 2006‐
07

7/1/2009 0:00 D

34054 EST4
43ಪರ್ಶ ತ್/1/200

6‐07

ಮದಾರ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಅಕಾಡೆಮಿಉಗಾದಿ 
ಪುರಸಕ್ೃತಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ಕೆಕ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . 
ಪರ್ಥಮ ಸಾಥ್ನ ಪಡೆದ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34054 EST4
43ಪರ್ಶ ತ್/1/200

6‐07

ಮದಾರ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಅಕಾಡೆಮಿಉಗಾದಿ 
ಪುರಸಕ್ೃತಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ಕೆಕ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . 
ಪರ್ಥಮ ಸಾಥ್ನ ಪಡೆದ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34055 EST4
43ಜಪಾನ್ 

ಫೌಂಡೇಷನ್ 
.ತ./3/2006‐07

Japan Foundation Group Towns 
Programme for see day school g
Education 2006‐07 request.

7/1/2009 0:00 D

34055 EST4
43ಜಪಾನ್ 

ಫೌಂಡೇಷನ್ 
.ತ./3/2006‐07

Japan Foundation Group Towns 
Programme for see day school 
Education 2006‐07 request.

7/1/2009 0:00 D

34056 EST4
43ಕನಕದಾಸ 

ಜಯಂತಿ/55/2006
‐07

ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಲ್ ಕನಕದಾಸ 
ಜಯಂತಿಯಂದು ಸಂಗೀತ, ಕಲಾ, 

ಸಾ ತಯ್, ನಾಟಕೋತಸ್ವ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34056 EST4
43ಕನಕದಾಸ 

ಜಯಂತಿ/55/2006
‐07

ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಲ್ ಕನಕದಾಸ 
ಜಯಂತಿಯಂದು ಸಂಗೀತ, ಕಲಾ, 

ಸಾ ತಯ್, ನಾಟಕೋತಸ್ವ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34057 EST4
43ಪರ್.ಸಪ್.1/2006

‐07
5 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 
ಪರ್ಬಂಧ ಸರ್ಧೆರ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34057 EST4
43ಪರ್.ಸಪ್.1/2006

‐07
5 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 
ಪರ್ಬಂಧ ಸರ್ಧೆರ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D



43 1/206
ರ್ ಕ್

34058 EST4
43ಭಾ.ವೇ./59/2

006‐07

ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಉದೂದ್ರು, ಮೈಸೂರು ತಾ 
ಬಾಕಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34058 EST4
43ಭಾ.ವೇ./59/2

006‐07

ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಉದೂದ್ರು, ಮೈಸೂರು ತಾ 
ಬಾಕಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34059 EST4
43ಶಾ.ಕ.47/200

6‐07

ದಿ:29/10/2006 ರಂದು ನಡೆಯ ರುವ
ೕ ೕಸ್ ಕಿರ್ೕಡೆ ಖಿತ ಪರೀ ೆಗಾಗಿ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34059 EST4
43ಶಾ.ಕ.47/200

6‐07

ದಿ:29/10/2006 ರಂದು ನಡೆಯ ರುವ
ೕ ೕಸ್ ಕಿರ್ೕಡೆ ಖಿತ ಪರೀ ೆಗಾಗಿ 
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34060 EST4
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ.1/2

006‐07

ಕುಮಾರಿ ಎಂ.ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಆಲಘಟಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34060 EST4
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ.1/2

006‐07

ಕುಮಾರಿ ಎಂ.ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಆಲಘಟಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34061 EST4
43ಇತರೆ 1/206ಇತರೆ. ‐

07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಹುಸೂಕ್ರು, 
ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದುಯ್ತ್ ತಂತಿ 

ಬಿದುದ್ ಅನಾಹುತ ಆದ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34061 EST4
43ಇತರೆ.1/206‐

07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಹುಸೂಕ್ರು, 
ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದುಯ್ತ್ ತಂತಿ 

ಬಿದುದ್ ಅನಾಹುತ ಆದ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34062 EST4
43ವೇ.ಪಾ.39/20

06‐07

ಕೆ.ಬಿ.ರಮೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 
ಸ.ಪ.ಪು.ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, 
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಎಲ್.ಪಿ. . ಕೊಡದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/1/2009 0:00 D

34062 EST4
43ವೇ.ಪಾ.39/20

06‐07

ಕೆ.ಬಿ.ರಮೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 
ಸ.ಪ.ಪು.ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, 
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಎಲ್.ಪಿ. . ಕೊಡದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/1/2009 0:00 D

34063 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.3
4/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಸ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ನಿವೃತತ್
ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳ ೕೆವಾಣಿ 

ಲಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕನನ್ಡ 
ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D



34063 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ.3
4/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಸ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ನಿವೃತತ್
ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳ ೕೆವಾಣಿ 

ಲಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕನನ್ಡ 
ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34064 EST4
43ಕಾಯಾರ್ಗಾರ.
ನಿ./1/2006‐07

ಾನ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್ ಾನ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34064 EST4
43ಕಾಯಾರ್ಗಾರ.
ನಿ./1/2006‐07

ಾನ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್ ಾನ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34065 EST4
43ಪೌರ್.ಶಾ.ವಾ.2
5/2006‐07

ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮತುತ್ ವಾ ರ್ಕೋತಸ್ವ 

ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34065 EST4
43ಪೌರ್.ಶಾ.ವಾ.2
5/2006‐07

ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮತುತ್ ವಾ ರ್ಕೋತಸ್ವ 

ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34066 EST4
43ರಾ.ನೀ.33/20

06‐07

ವಂದೇಮಾತರಂ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಗೀತೆಯನುನ್ 
ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ 7/9/2006 ರಂದು ಬೆ ಗೆಗ್ 
11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34066 EST4
43ರಾ.ನೀ.33/20

06‐07

ವಂದೇಮಾತರಂ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಗೀತೆಯನುನ್ 
ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ 7/9/2006 ರಂದು ಬೆ ಗೆಗ್ 
11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34067 EST4
43ಕ.ಭಾ.ವೇ.ಬ./
13/2006‐07

ಎ.ಎ.ರಾಬಿಯ, ಸ. ., ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ 
ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆ 

ತೇಗರ್ಡೆಯಾಗಿರುವುದಕೆಕ್ ಒಂದು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34067 EST4
43ಕ.ಭಾ.ವೇ.ಬ./
13/2006‐07

ಎ.ಎ.ರಾಬಿಯ, ಸ. ., ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ 
ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆ 

ತೇಗರ್ಡೆಯಾಗಿರುವುದಕೆಕ್ ಒಂದು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34069 EST4
43 .ನಿ.18/2006

‐07

ರ್ೕ ಲಕುಕ್ಂಡ ರ್ೕ ಶೈಲ ಗುರುಪಾದಪಪ್, 
ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹಳಗುನಾರೆ, ಇಂಡಿ 
ತಾ: ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34069 EST4
43 .ನಿ.18/2006

‐07

ರ್ೕ ಲಕುಕ್ಂಡ ರ್ೕ ಶೈಲ ಗುರುಪಾದಪಪ್, 
ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹಳಗುನಾರೆ, ಇಂಡಿ 
ತಾ: ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ 

ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34070 EST4
43 .ಸಾಂ.ರಜೆ/1
/2006‐07

ಪದ ೕಧರ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮತ
ಚಲಾಯಿಸಲು ಶೇಷ ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D



34070 EST4
43 .ಸಾಂ.ರಜೆ/1
/2006‐07

ಪದ ೕಧರ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮತ
ಚಲಾಯಿಸಲು ಶೇಷ ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34071 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ./
1/2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಎ.ರೇವಣಣ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34071 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ./
1/2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಎ.ರೇವಣಣ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/1/2009 0:00 D

34072 EST4
43ಜನಪದ 

ಕಲೆ/4/2006‐07

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಭರತನಾಟಯ್ ಜನಪದ ಕಲೆ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೊಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34072 EST4
43ಜನಪದ 

ಕಲೆ/4/2006‐07

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಭರತನಾಟಯ್ ಜನಪದ ಕಲೆ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೊಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34073 EST4
43ಪೌರ್.ಶಾ. .ಅ.

ಕಾ./11/2006‐07

ದಿನಾಂಕ:31/7/2006 ರಂದು ಬೆ ಗೆಗ್ 11 
ಗಂಟೆಗೆ ಆಡ ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್ 
ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ .

7/1/2009 0:00 D

34073 EST4
43ಪೌರ್.ಶಾ. .ಅ.

ಕಾ./11/2006‐07

ದಿನಾಂಕ:31/7/2006 ರಂದು ಬೆ ಗೆಗ್ 11 
ಗಂಟೆಗೆ ಆಡ ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್ 
ಕಾಯಾರ್ಗಾರ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ .

7/1/2009 0:00 D

34074 EST4
43ರಾ.ಮ.ನಿ.ಸ./2
006/9/2006‐07

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಕಕ್ಳ ಾನ ಸಮಾವೇಶ 
2006 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಅನಯ್ ಕಾಯರ್ 

ನಿಮಿತತ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34074 EST4
43ರಾ.ಮ.ನಿ.ಸ./2
006/9/2006‐07

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಕಕ್ಳ ಾನ ಸಮಾವೇಶ 
2006 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಅನಯ್ ಕಾಯರ್ 

ನಿಮಿತತ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/1/2009 0:00 D

34075 EST4
43 .ನಿ.10/2006

‐07

.ಎಂ.ಸುಮತಿ, ಸ. .,ರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಲಲ್ಹ ಲ್, ನಂಜನಗೂಡು 

ತಾ: ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.
7/1/2009 0:00 D

34075 EST4
43 .ನಿ.10/2006

‐07

.ಎಂ.ಸುಮತಿ, ಸ. .,ರು ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಲಲ್ಹ ಲ್, ನಂಜನಗೂಡು 

ತಾ: ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.
7/1/2009 0:00 D

34076 EST4
43ಪು.ಕೊ.ಅ./18
0/2006‐07

ಪುಸತ್ಕ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 7/1/2009 0:00 D

34076 EST4
43ಪು.ಕೊ.ಅ./18
0/2006‐07

ಪುಸತ್ಕ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 7/1/2009 0:00 D

34089 EST4
43ಚ.ಚಿ.ಪರ್.ಅ./3/

2006‐07

ಚಲನಚಿತರ್ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಪಂಚ ಎಂಬ 

ಪತಿರ್ಕೆಯನುನ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D



43ಕ ಪ ನಿ
ರ್

34089 EST4
43ಚ.ಚಿ.ಪರ್.ಅ./3/

2006‐07

ಚಲನಚಿತರ್ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಪಂಚ ಎಂಬ 

ಪತಿರ್ಕೆಯನುನ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34090 EST4
43ಕ.ಬಾ.ಪ.ತಿದುದ್
ಪಡಿ/5/2003‐04

ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ
ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34090 EST4
43ಕ.ಬಾ.ಪ.ತಿದುದ್
ಪಡಿ/5/2003‐04

ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ
ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34091 EST4
435629/ಸೇ.ಸೇ.
ಕೂ.14/2003‐04

ಸೇತು ರಾಮರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಸ. ., ರಜತ
ಮಹೋತಸ್ವ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೂಡಿ ಕೊಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34091 EST4
435629/ಸೇ.ಸೇ.
ಕೂ.14/2003‐04

ಸೇತು ರಾಮರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಸ. ., ರಜತ
ಮಹೋತಸ್ವ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೂಡಿ ಕೊಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34092 EST4
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ.21
1/2004‐05

ದಿ:ನಾರಾಯಣ ಭಟಟ್ ಇವರ ಪತಿನ್
ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34092 EST4
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ.21
1/2004‐05

ದಿ:ನಾರಾಯಣ ಭಟಟ್ ಇವರ ಪತಿನ್
ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34094 EST4
43ಕ ಭಾ ಪ ವೇ ನಿ.ಭಾ. .ವೇ.
./54/2005‐96

ಎ.ಪಾರ್ಣೇಶ ಪದ ೕಧರ ಮು. ., ಇವರಿಗೆ
ವಯ್ತಾಯ್ಸದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿವೃತಿತ್ 

ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34094 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ.ವೇ.ನಿ
./54/2005‐96

ಎ.ಪಾರ್ಣೇಶ ಪದ ೕಧರ ಮು. ., ಇವರಿಗೆ 
ವಯ್ತಾಯ್ಸದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿವೃತಿತ್ 

ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34095 EST4
43ಇ.ಕೊ.ಕಲ್ಬ್/60
/2003‐04

ಕನರ್ಟಕದ ಲ್ ಇಕೋ ‐ ಕಲ್ಬ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34095 EST4
43ಇ.ಕೊ.ಕಲ್ಬ್/60
/2003‐04

ಕನರ್ಟಕದ ಲ್ ಇಕೋ ‐ ಕಲ್ಬ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34096 EST4
43 ವ್.ನಿ.ಅನು.81
/2005‐06

ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34096 EST4
43 ವ್.ನಿ.ಅನು.81
/2005‐06

ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34097 EST4
43ವೇ.ಬಡಿತ್ 

ಸಪ್ ಟ್ೕ/10/2005‐
06

ರ್ೕಮತಿ ಅಪಸಾ ಬೇಗಂ,ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಟಾಯ್ಂಕ್ ಗಾಡರ್ನ್, 
ಜಯನಗರ, ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಕಾ.ಮಿ.ಬಡಿತ್ 

ಮತುತ್ ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D



34097 EST4
43ವೇ.ಬಡಿತ್ 

ಸಪ್ ಟ್ೕ/10/2005‐
06

ರ್ೕಮತಿ ಅಪಸಾ ಬೇಗಂ,ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಟಾಯ್ಂಕ್ ಗಾಡರ್ನ್, 
ಜಯನಗರ, ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಕಾ.ಮಿ.ಬಡಿತ್ 

ಮತುತ್ ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34098 EST4
43ರ.ಮಂ.107/2

005‐06
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರಜೆ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34098 EST4
43ರ.ಮಂ.107/2

005‐06
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರಜೆ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34099 EST4
43ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್ 

ಮಂ.171/2005‐06

ಟಿ.ಹೆಚ್. ವರಾಮಯಯ್, ನಿ.ಸಂ. .ಸ. ವಾಣಿ
ಲಾಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಇವರಿಗೆ 

ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/30/2009 0:00 D

34099 EST4
43ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್ 

ಮಂ.171/2005‐06

ಟಿ.ಹೆಚ್. ವರಾಮಯಯ್, ನಿ.ಸಂ. .ಸ. ವಾಣಿ
ಲಾಸ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಇವರಿಗೆ 

ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/30/2009 0:00 D

34101 EST4
43ರಾ. .ಪ./67/
2004‐05

ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಾನ
ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34101 EST4
43ರಾ. .ಪ./67/
2004‐05

ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಾನ
ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34104 EST4
43ಚ.ಚಿ.ಅ./32/2

005‐06
ಚಲನಚಿತರ್ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34104 EST4
43ಚ.ಚಿ.ಅ./32/2

005‐06
ಚಲನಚಿತರ್ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34106 EST4
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ.12
1/2005‐06

ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನತ್ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಹನುಮಂತಪಪ್.
6/30/2009 0:00 D

34106 EST4
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ.12
1/2005‐06

ಪೌ ಶಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನ ವಾ ಸಂಗಪೌರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನತ್ ವಾಯ್ಸಂಗ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಹನುಮಂತಪಪ್.
6/30/2009 0:00 D

34109 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ./71/
2003‐04

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಕ.ಭಾ.ಪರೀ ೆ 
ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34109 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ./71/
2003‐04

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಕ.ಭಾ.ಪರೀ ೆ 
ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34111 EST4
43ತ.ನಿ.52/2005

‐06
. .ಆರ್.ಟಿ.ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್

ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34111 EST4
43ತ.ನಿ.52/2005

‐06
. .ಆರ್.ಟಿ.ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್

ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34112 EST4
43ಪರ್.ಶಾ.ನಿ.ಉ.ಕ
.ಖ/146/2005‐06

ಸ.ಖಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉಪಯುಕತ್ವಾದ 
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಶಾಲಾ 
ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖರೀ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34112 EST4
43ಪರ್.ಶಾ.ನಿ.ಉ.ಕ
.ಖ/146/2005‐06

ಸ.ಖಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉಪಯುಕತ್ವಾದ 
ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಶಾಲಾ 
ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖರೀ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D



ಜಿ ಸ

34114 EST4
43ಕ.ಬಾ.ಪ.ಹೆ.ಬ

ಡಿತ್/263/2004‐05

ಕ.ಭಾ.ಪ.ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ನಂಜುಂಡಯಯ್
6/30/2009 0:00 D

34114 EST4
43ಕ.ಬಾ.ಪ.ಹೆ.ಬ

ಡಿತ್/263/2004‐05

ಕ.ಭಾ.ಪ.ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ನಂಜುಂಡಯಯ್
6/30/2009 0:00 D

34116 EST4
43ಪು.ಕೊ.ಅ./10/

2006‐07
ಪುಸಕ್ಕಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/30/2009 0:00 D

34116 EST4
43ಪು.ಕೊ.ಅ./10/

2006‐07
ಪುಸಕ್ಕಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/30/2009 0:00 D

34118 EST4
43ರ.ಮಂ.20/20

05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ಪೂಣಿರ್ಮ, ಸ. ., 
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಚಿನನ್ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/30/2009 0:00 D

34118 EST4
43ರ.ಮಂ.20/20

05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ಪೂಣಿರ್ಮ, ಸ. ., 
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಚಿನನ್ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/30/2009 0:00 D

34119 EST4
43ಸೇ.ಸಕರ್ಮ/16
/2005‐06

ಕೆ. . ೕರಭದರ್ಪಪ್, ಸ. ., 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕೋಲಾರ ಇವರ 
ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34119 EST4
43ಸೇ.ಸಕರ್ಮ/16
/2005‐06

ಕೆ. . ೕರಭದರ್ಪಪ್, ಸ. ., 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕೋಲಾರ ಇವರ 
ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34120 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ/2
54/2004‐05

ಕೆ.ಜಿ.ಲೋಕೇಶಕುಮಾರ್, ಸ. ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್, 

ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.
6/30/2009 0:00 D

34120 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ/2
54/2004‐05

ಕೆ ಜಿ ಲೋಕೇಶಕುಮಾರ್ ಸಕೆ. .ಲೋಕೇಶಕುಮಾರ್,  . ., 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್, 

ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.
6/30/2009 0:00 D

34121 EST4
43ಅಡಡ್ನಿ ೕಜನೆ
/36/2002‐03

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾ: 
ಹೆಬಾಬ್ಳ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ 
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಮತುತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34121 EST4
43ಅಡಡ್ನಿ ೕಜನೆ
/36/2002‐03

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾ: 
ಹೆಬಾಬ್ಳ ಗಾರ್ಮದ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನ 
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಮತುತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34122 EST4
443ಕ.ಭಾ.ಪರೀ ೆ
/1/2001‐02

ಕ.ಭಾ.ಪ.ಪಾಸಾದ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ವಾ ರ್ಕ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34122 EST4
443ಕ.ಭಾ.ಪರೀ ೆ
/1/2001‐02

ಕ.ಭಾ.ಪ.ಪಾಸಾದ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ವಾ ರ್ಕ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D



43ಉ ಅ /95 ಬಿ ಇ ಓ

34134 EST4
43ಕ.ಬಾ.ಪ.8/20

06‐07

.ಜಗದೀಶ, ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾನಬೈಲು, ಇವರಿಗೆ 

ಕ.ಬಾ.ಪ.ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34134 EST4
43ಕ.ಬಾ.ಪ.8/20

06‐07

.ಜಗದೀಶ, ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾನಬೈಲು, ಇವರಿಗೆ 

ಕ.ಬಾ.ಪ.ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34136 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ/1
72/2005‐06

ಕೆ.ಪರ್ಸಾದ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಸಾಲೆ, 
ಗಾಜನೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.

6/30/2009 0:00 D

34136 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ/1
72/2005‐06

ಕೆ.ಪರ್ಸಾದ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಸಾಲೆ, 
ಗಾಜನೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.

6/30/2009 0:00 D

34137 EST4
43ರಮಂ.87/200

5‐06
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ‐‐ 

ಕೆ.ಆರ್.ರೇವಣಣ್.
6/30/2009 0:00 D

34137 EST4
43ರಮಂ.87/200

5‐06
ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ‐‐ 

ಕೆ.ಆರ್.ರೇವಣಣ್.
6/30/2009 0:00 D

34138 EST4
43ವೇ.ಸಮಾ.34/

2005‐06
ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/30/2009 0:00 D

34138 EST4
43ವೇ.ಸಮಾ.34/

2005‐06
ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/30/2009 0:00 D

34139 EST4
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ./95
/2005‐06

ಎಸ್.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿ, 

ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ಯ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/30/2009 0:00 D

34139 EST4
43ಉ ವಾ ಅ /95.ವಾಯ್. .
/2005‐06

ಎಸ್.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿಸಂ ೕಜಕರು,  . . ., ಕಛೇರಿ, 

ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಉನನ್ಯ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34140 EST4
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ./15
2/2005‐06

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಉನನ್ತ 
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ.

6/30/2009 0:00 D

34140 EST4
43ಉ.ವಾಯ್.ಅ./15
2/2005‐06

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ. ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಉನನ್ತ 
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ.

6/30/2009 0:00 D

34141 EST4
43ಕಾಯ್ಕೊ.ಅ./12
0/2005‐06

. .ಡಿ.ಕಾಯ್ಸಟ್ ಗಳನುನ್ ಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ

6/30/2009 0:00 D

34141 EST4
43ಕಾಯ್ಕೊ.ಅ./12
0/2005‐06

. .ಡಿ.ಕಾಯ್ಸಟ್ ಗಳನುನ್ ಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ

6/30/2009 0:00 D

34142 EST4
43ವಾ.ಬಡಿತ್.124/
2005‐06

ಸುಮನ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೇಗೂರು, 
ದ.ವಲಯ‐3 ಇವರಿಗೆ ನಾ.ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34142 EST4
43ವಾ.ಬಡಿತ್.124/
2005‐06

ಸುಮನ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೇಗೂರು, 
ದ.ವಲಯ‐3 ಇವರಿಗೆ ನಾ.ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D



43ಸ /11
ಕಷ್

34143 EST4
43ವೇ.ನಿ./1/200

5‐06

ಸಯೀದಾ ಸಯಾದತ ಉನಿನ್ೕಸ, ನಿವೃತತ್ 
ಸ. ., ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿಯ ಲ್ 

ವಯ್ತಾಯ್ಸದ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ.
6/30/2009 0:00 D

34143 EST4
43ವೇ.ನಿ./1/200

5‐06

ಸಯೀದಾ ಸಯಾದತ ಉನಿನ್ೕಸ, ನಿವೃತತ್ 
ಸ. ., ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿಯ ಲ್ 

ವಯ್ತಾಯ್ಸದ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ.
6/30/2009 0:00 D

34144 EST4
43ಪು.ಕೊ.ಅ./10/

2005‐06
ಶಾಲಾ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ 

ಪುಸತ್ಕಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34144 EST4
43ಪು.ಕೊ.ಅ./10/

2005‐06
ಶಾಲಾ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ 

ಪುಸತ್ಕಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34159 EST4
43ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ವ.

ಪರ್.ದ.ಬಗೆಗ್/11/200
6‐07

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳ ೕೆಕೋಟೆ ಈ
ಕಾಲೇಜಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನ 

ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34159 EST4
43ಶಾ.ಆ.ಮೈ.ವ.

ಪರ್.ದ.ಬಗೆಗ್/11/200
6‐07

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಳ ೕೆಕೋಟೆ ಈ
ಕಾಲೇಜಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನ 

ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34160 EST4
43ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್/11
/2006‐07

ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರಾ.ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ಸವೆರ್ ಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ

6/30/2009 0:00 D

34160 EST4
43ಸ ಚಾ ಬಡಿ/11ವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್
/2006‐07

ನಾಗಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರಾ.ಶೈಕಷ್ಣಿಕಕಷ್ಮ್ ಮ್ ೖಕಷ್
ಸವೆರ್ ಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ಚಾ.ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ

6/30/2009 0:00 D

34162 EST4
43ಕಾ.ಮಿ.ಬಡಿತ್/15
9/2005‐06

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 94 ರ ಲ್ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಗೆ ಂದಿ ಕಷ್ಕರುಗಳ 

ಕಷ್ಣ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಪಡೆದ ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರಿಗೆ 
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34162 EST4
43ಕಾ.ಮಿ.ಬಡಿತ್/15
9/2005‐06

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 94 ರ ಲ್ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಗೆ ಂದಿ ಕಷ್ಕರುಗಳ 

ಕಷ್ಣ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಪಡೆದ ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರಿಗೆ 
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34164 EST4
43ಪೌರ್.ಶಾ. .ವೇ.

ತಾ/154/2005‐06

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ಸೇವಾ 

ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ.
6/30/2009 0:00 D

34164 EST4
43ಪೌರ್.ಶಾ. .ವೇ.

ತಾ/154/2005‐06

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ವೇತನ
ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ಸೇವಾ 

ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ.
6/30/2009 0:00 D



43 ಮ/23
ರ್

34166 EST4
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ./128/
2005‐06

ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್ ವ ಗಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34166 EST4
43ಕೆ.ಎ.ಟಿ./128/
2005‐06

ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ
ಬಗೆಗ್ ವ ಗಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34167 EST4
43ಕ.ಕಾ.ಅ.ಮಂ./
48/2005‐06

ಬಿ.ಆರ್.ಮಜೇಂದರ್, ದೈ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ 

ಅವಧಿ ಬಗ ಗೆ್.
6/30/2009 0:00 D

34167 EST4
43ಕ.ಕಾ.ಅ.ಮಂ./
48/2005‐06

ಬಿ.ಆರ್.ಮಜೇಂದರ್, ದೈ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ 

ಅವಧಿ ಬಗ ಗೆ್.
6/30/2009 0:00 D

34168 EST4
43ವೇ.ನಿ.6/2006

‐07

ಪಿ.ಮಹದೇವಪಪ್, ನಿ.ಮು. .ರು, 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಅವರಿಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ 
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.ಸೇವಾ 

ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ.

6/30/2009 0:00 D

34168 EST4
43ವೇ.ನಿ.6/2006

‐07

ಪಿ.ಮಹದೇವಪಪ್, ನಿ.ಮು. .ರು, 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಅವರಿಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ 
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.ಸೇವಾ 

ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ.

6/30/2009 0:00 D

34174 EST4
43ಸೇವೆ 

ಸೇಪರ್ಡೆ/238/200
4‐05

ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ ಸ ಲ್ ದ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.ಜಿ. .ಪಂಡರಿನಾಥನಾಯುಡ್.

6/30/2009 0:00 D

34174 EST4
43ಸೇವೆ 

ಸೇಪರ್ಡೆ/238/200
4‐05

ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ ಸ ಲ್ ದ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.ಜಿ. .ಪಂಡರಿನಾಥನಾಯುಡ್.

6/30/2009 0:00 D

34187 EST4
43ಸೇ ಸಕಮ/23ಸೇ.ಸಕರ್
3/2005‐06

ಹೆಚ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವ್ ಪ್
ಕೋಡಿಹ ಳ್, ಇವರ ಸೇವೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ 

ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34187 EST4
43ಸೇ.ಸಕರ್ಮ/23
3/2005‐06

ಹೆಚ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕೋಡಿಹ ಳ್, ಇವರ ಸೇವೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ 

ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34128 EST4
411 431070.

ಸೇ.ಸೇ.ಕೂ./12/20
04‐05

ಕುಸುಮ ಕುಮಾರಿ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಇವರಿಗೆ 8 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆ 

ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34128 EST4
411 431070.

ಸೇ.ಸೇ.ಕೂ./12/20
04‐05

ಕುಸುಮ ಕುಮಾರಿ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಇವರಿಗೆ 8 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆ 

ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/30/2009 0:00 D

34129 EST4
411 43ಸ.ಪೌರ್.

ಶಾ.ಪು.ಸೇ.ನಿವೃತಿತ್/
10/2003‐04

ತಮಮ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ 
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34129 EST4
411 43ಸ.ಪೌರ್.

ಶಾ.ಪು.ಸೇ.ನಿವೃತಿತ್/
10/2003‐04

ತಮಮ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ 
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34149 EST4
42.ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್‐06/2009‐10

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೇ ರುವ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E



34149 EST4
42.ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್‐06/2009‐10

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೇ ರುವ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E

34356 EST4
43 411ನಿ.ವೇ.6
/2004‐05

ಎಸ್.ಜಿ. ವ ಂಗಯಯ್, ತಾಂತಿರ್ಕ
ಸಹಾಯಕರು, ಸ. .ಅ.ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ 

ವೇತನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ 
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ.

6/30/2009 0:00 D

34356 EST4
43 411ನಿ.ವೇ.6
/2004‐05

ಎಸ್.ಜಿ. ವ ಂಗಯಯ್, ತಾಂತಿರ್ಕ
ಸಹಾಯಕರು, ಸ. .ಅ.ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ 

ವೇತನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ 
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ.

6/30/2009 0:00 D

34357 EST4
43ವೇ.ನಿ.ಮಂ./5
6/2005‐06

ಗುರು ಂಗೇಗೌಡ, ನಿ.ಸ. ., 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34357 EST4
43ವೇ.ನಿ.ಮಂ./5
6/2005‐06

ಗುರು ಂಗೇಗೌಡ, ನಿ.ಸ. ., 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34358 EST4
43ಜಪಾನ್ 

ಫೌಂಡೇಷನ್/73/2
004‐05

ಜಪಾನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಟ್ಡಿ, 2004 
ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ 

ಪೌರ್.ಶಾ. .ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34358 EST4
43ಜಪಾನ್ 

ಫೌಂಡೇಷನ್/73/2
004‐05

ಜಪಾನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಟ್ಡಿ, 2004 
ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ 

ಪೌರ್.ಶಾ. .ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
6/30/2009 0:00 D

34359 EST4
43ಇತರೆ/53/200

4‐05

ಆರ್ ಎಸ್ ಭಾಗವತಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಗವತ, 
ನಿ.ಶಾ.ತಪಾಸಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಇವರಿಗೆ 

ಸೇವಾ ನಿರತ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34359 EST4
43ಇತರೆ/53/200

4‐05

ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಗವತ, 
ನಿ.ಶಾ.ತಪಾಸಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಇವರಿಗೆ 

ಸೇವಾ ನಿರತ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34360 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ.ಹೆ.ಬ
ಡಿತ್/2/2003‐04

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34360 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ.ಹೆ.ಬ
ಡಿತ್/2/2003‐04

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34364 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ/50
/2003‐04

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34364 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ/50
/2003‐04

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2009 0:00 D

34365 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ./80/
2003‐04

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ಕ.ಭಾ.ಪ.ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D

34365 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ./80/
2003‐04

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ
ಕ.ಭಾ.ಪ.ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D

34366 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ/51
/1003‐04

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D



43ಕ ಪ ಬ ಸ ಪ ಲ

34366 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ/51
/1003‐04

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D

34367 EST4
43 43ಶಾ. .ಪಿಂ
.3/2001‐02

ೕರಪಪ್ .ಕಾಳಗಿ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ನಲೂಲ್ರ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ಇವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.
6/29/2009 0:00 D

34367 EST4
43 43ಶಾ. .ಪಿಂ
.3/2001‐02

ೕರಪಪ್ .ಕಾಳಗಿ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ನಲೂಲ್ರ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ಇವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.
6/29/2009 0:00 D

34368 EST4
411 43ಪಿಂಚಣಿ/
11/2001‐02

ದಿನಕರ ನೀಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್. 6/29/2009 0:00 D

34368 EST4
411 43ಪಿಂಚಣಿ/
11/2001‐02

ದಿನಕರ ನೀಲ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್. 6/29/2009 0:00 D

34369 EST4
411 43ಪಿಂಚಣಿ/
3/2002‐03

ಟಿ.ಎನ್.ಪಾಂಡುರಂಗ, 
ನಿ.ಶಾ.ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ 
ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D

34369 EST4
411 43ಪಿಂಚಣಿ/
3/2002‐03

ಟಿ.ಎನ್.ಪಾಂಡುರಂಗ, 
ನಿ.ಶಾ.ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ 
ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D

34370 EST4
43 .ಬೋ.ತ/01
/1999‐2000

ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ವಗರ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶೇಷ 
ಬೋಧನಾ ತರಗತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D

34370 EST4
43 .ಬೋ.ತ/01
/1999‐2000

ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ವಗರ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶೇಷ 
ಬೋಧನಾ ತರಗತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D

34372 EST4
43ಕ ಭಾ ಪ ಹೆ ಬ.ಭಾ. .ಹೆ. .
/177/2005‐06

ಬಿ.ಕೆ.ಷಣುಮ್ಖಪಪ್, ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ದೈ ಕ
ಕಷ್ಕರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ತಲಕಷ್ಕರು,  . .ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,  ತತ್

ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಕ.ಭಾ.ಪ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 
ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ

6/29/2009 0:00 D

34372 EST4
43ಕ.ಭಾ.ಪ.ಹೆ.ಬ.
/177/2005‐06

ಬಿ.ಕೆ.ಷಣುಮ್ಖಪಪ್, ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ದೈ ಕ
ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,  ತತ್ಲ 

ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಕ.ಭಾ.ಪ.ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 
ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದೊಂದಿಗೆ

6/29/2009 0:00 D

34373 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ 

ವಗರ್/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಾಯಕ್, ಸ. ., 
ಪೌರ್.ಶಾ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಲಗಾಂವ್ 

ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.
6/29/2009 0:00 D

34373 EST4
43ನಿ ೕಜನೆ 

ವಗರ್/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಾಯಕ್, ಸ. ., 
ಪೌರ್.ಶಾ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಲಗಾಂವ್ 

ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.
6/29/2009 0:00 D

34376 EST4
43ಅ.ಆ.ನೇ./9/2

006‐07
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/29/2009 0:00 D

34376 EST4
43ಅ.ಆ.ನೇ./9/2

006‐07
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/29/2009 0:00 D

34377 EST4
43ನಿ.ವಗರ್.9/20

06‐07
ವಯಸಕ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್

ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/29/2009 0:00 D

34377 EST4
43ನಿ.ವಗರ್.9/20

06‐07
ವಯಸಕ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್

ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/29/2009 0:00 D



ರ್ ಕಷ್

34382 EST4
43ಕ.ಪರ್.ಪ.5/200

6‐07

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 

ರಿಗನನ್ಡ, ಕನನ್ಡ ಪರ್ತಿಭಾ ಪರೀ ೆಯನುನ್ 
ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D

34382 EST4
43ಕ.ಪರ್.ಪ.5/200

6‐07

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 

ರಿಗನನ್ಡ, ಕನನ್ಡ ಪರ್ತಿಭಾ ಪರೀ ೆಯನುನ್ 
ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

6/29/2009 0:00 D

34386 EST4
436ವೇ.ನಿ./182/

2004‐05

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಗೋ ಂದಯಯ್, ಸ. ., 
ಡಿ.ಅರ್.ಎಂ. ಜಿ.ಜೆ. .ಹರಿಹರ ಇವರ 
ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಅವಧಿ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/29/2009 0:00 D

34386 EST4
436ವೇ.ನಿ./182/

2004‐05

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಗೋ ಂದಯಯ್, ಸ. ., 
ಡಿ.ಅರ್.ಎಂ. ಜಿ.ಜೆ. .ಹರಿಹರ ಇವರ 
ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಅವಧಿ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/29/2009 0:00 D

34387 EST4
45ಚಿ.ಕ. . ಅಸು

ಇ05/2009‐2010

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆದೇಶ 
ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಬಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ 

ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನ ಗೆ 
ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

34387 EST4
45ಚಿ.ಕ. . ಅಸು

ಇ05/2009‐2010

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆದೇಶ
ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಬಂದಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ 

ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನ ಗೆ 
ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

34389 EST4
45 ಅಸುಇ06/2
009‐2010

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಅಬಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮನ ಗೆ 

ಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನಕೋಶಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

34389 EST4
45 ಅಸುಇ06/2
009‐2010

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರುದೊಯ್ೕಗಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಅಬಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮನ ಗೆ 

ಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನಕೋಶಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D
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34505 EST4
45ಕೆಎಟಿ.ಅಜಿರ್ 

ಸಂಖೆಯ್ 
1268/2002‐03

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1298/2002 ತೀಪುರ್ 
ದಿನಾಂಕ 16/06/2009 ರಂದು ನೀಡಿದುದ್ 

ಕಡತ ಕಡಿತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/30/2010 0:00 C

34505 EST4
45ಕೆಎಟಿ.ಅಜಿರ್ 

ಸಂಖೆಯ್ 
1268/2002‐03

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1298/2002 ತೀಪುರ್ 
ದಿನಾಂಕ 16/06/2009 ರಂದು ನೀಡಿದುದ್ 

ಕಡತ ಕಡಿತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/30/2010 0:00 C

34508 EST4
42.ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ರದುದ್‐
08/2009‐10

ಈಗಾಗಲೇ ಪರ್ಕಟಗೊಂಡ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 

ಸೇವಾ ವರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಹಂತದ ಲ್ 
ತಪಾಪ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 

ನೀಡಿರುವ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ 
ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

34508 EST4
42.ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ರದುದ್‐
08/2009‐10

ಈಗಾಗಲೇ ಪರ್ಕಟಗೊಂಡ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 

ಸೇವಾ ವರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಹಂತದ ಲ್ 
ತಪಾಪ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 

ನೀಡಿರುವ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಟ್ತಾ 
ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

34525 EST4
45ಚಿ.ಕ.ಮಾ.ಹಕುಕ್

.ಅ.ನಿ.2005.07/20
09 2010‐

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ
2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಒದಗಿಸುವಂತೆ 
ರ್ೕಪರ್ಶಾಂತ ವಪುತರ್ ಇವರು ಕೋರಿದುದ್ 

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸ ನಿ ತಿ ರುವಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ . .ತಿ ರುವ
ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

34525 EST4
45ಚಿ.ಕ.ಮಾ.ಹಕುಕ್

.ಅ.ನಿ.2005.07/20
09‐2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ
2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಒದಗಿಸುವಂತೆ 
ರ್ೕಪರ್ಶಾಂತ ವಪುತರ್ ಇವರು ಕೋರಿದುದ್ 

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸ.ನಿ.ತಿ ರುವ 
ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

34533 EST4
45ವೃ. .ಜೇ.ಪ.ಹೆ

ಸರು.ಶೆ.ಇತರೆ/200
9‐2010

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ.ನಿಂಗಯಯ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ
ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ 

ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಪಾರ್ಚಯರ್ರಿಂದ ಬಂದ ಮನ ಗೆ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

34533 EST4
45ವೃ. .ಜೇ.ಪ.ಹೆ

ಸರು.ಶೆ.ಇತರೆ/200
9‐2010

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ.ನಿಂಗಯಯ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ
ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ 

ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಪಾರ್ಚಯರ್ರಿಂದ ಬಂದ ಮನ ಗೆ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C
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34741 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ನೇ.ವೃ.

ನೇ.ತಿದುದ್ಪಡಿ.ಹಂ.
ಶವ್.08/2009‐10

ಎಟಿ  ಮತುತ್ ಬಿಎ.ಈಡಿ ಕೋಸಗ್ರ್ಳು 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗಳಾದ 

ಡಿಮಂ  ಮತುತ್ ಎಎಂ ಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು 
ಆರ್ ನ ಲ್ ನಮೂದಿಸುವಂತೆ 

ಕುಲಸಚಿವರು ಕನನ್ಡ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ 
ಹಂಪಿ ಇವರ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 C

34741 EST4
45ಚಿ.ಕ. .ನೇ.ವೃ.

ನೇ.ತಿದುದ್ಪಡಿ.ಹಂ.
ಶವ್.08/2009‐10

ಎಟಿ  ಮತುತ್ ಬಿಎ.ಈಡಿ ಕೋಸಗ್ರ್ಳು 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ದಾಯ್ಹರ್ತೆಗಳಾದ 

ಡಿಮಂ  ಮತುತ್ ಎಎಂ ಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು 
ಆರ್ ನ ಲ್ ನಮೂದಿಸುವಂತೆ 

ಕುಲಸಚಿವರು ಕನನ್ಡ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ 
ಹಂಪಿ ಇವರ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 C

34911 EST4
42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ‐
09/2009‐10

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2398/2000  ರ್ೕ
ಸುಬಾರ್ಯ ಕಾರಂತ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ 
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

34911 EST4
42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ‐
09/2009‐10

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2398/2000  ರ್ೕ
ಸುಬಾರ್ಯ ಕಾರಂತ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ 
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

34953 EST4
CPI.64. ನೇ/20

09
ವೇಕಾನಂದ ಎಸ್ ದೇವಾಂಗಮಠ
ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 D

34953 EST4
CPI.64. ನೇ/20

09
ವೇಕಾನಂದ ಎಸ್ ದೇವಾಂಗಮಠ
ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸು ನೀಡುವ ಬಗೆಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 D

35033 EST4
45ಸ.ಪೌರ್. . .

ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.20/2
009‐10

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಗರಹ ಳ್
ಮುಂಡರಗಿ ತಲೂಕು ಹದಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಎ ಡ್ಎಂ  ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಮನ  
ಸ ಲ್ ರುವವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

35033 EST4
45ಸ.ಪೌರ್. . .

ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.20/2
009‐10

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಗರಹ ಳ್
ಮುಂಡರಗಿ ತಲೂಕು ಹದಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಎ ಡ್ಎಂ  ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಮನ  
ಸ ಲ್ ರುವವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

35051 EST4
45ದೈ> . .ಬೇಡಿ

ಕೆ.17/2009‐2010

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಮತುತ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಧೈ ಕ 
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದವರು ಕೆಲವು 

ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ನೀಡಿದುದ್ 
ಉ.ನಿ.ಸಾ. ಕಷ್ಣ.ಇಲಾಖೆ ಇವರು 

ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವಂತೆ 
ತಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C
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35051 EST4
45ದೈ> . .ಬೇಡಿ

ಕೆ.17/2009‐2010

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಮತುತ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಧೈ ಕ 
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದವರು ಕೆಲವು 

ಬೇಡಿಕೆಗಳನುನ್ ನೀಡಿದುದ್ 
ಉ.ನಿ.ಸಾ. ಕಷ್ಣ.ಇಲಾಖೆ ಇವರು 

ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವಂತೆ 
ತಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

35056 EST4
42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ‐
10/2009‐10

ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ಜಕಿರ್ಯ ಇವರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ 

ರದುದ್ಗೊ ರುವುದನುನ್ ಪರ್ ನ್  
ದಾಖ ರುವ ದಾವೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

8244/2001

8/10/2011 0:00 E

35056 EST4
42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ‐
10/2009‐10

ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ಜಕಿರ್ಯ ಇವರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ 

ರದುದ್ಗೊ ರುವುದನುನ್ ಪರ್ ನ್  
ದಾಖ ರುವ ದಾವೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

8244/2001

8/10/2011 0:00 E

35072 EST4
45ವೃ. .ವೇ.ನಿಗ

ದಿ.ಮನ .22/2009
‐2010

ರ್ೕಮತಿ ಅನುಪಮ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಸು ನಹ ಳ್ ನಂಜನಗೂಡು 
ತಾಲೂಕು, ಇವರು ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್ 

ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

35072 EST4
45ವೃ. .ವೇ.ನಿಗ

ದಿ.ಮನ .22/2009
2010‐

ರ್ೕಮತಿ ಅನುಪಮ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಸು ನಹ ಳ್ ನಂಜನಗೂಡು 
ತಾಲೂಕು, ಇವರು ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್ಗ್

ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/6/2010 0:00 C

35359 EST4
45ಸಂ. .ನೇ.ಮೀ

ಸ.ಇಡಿ.157/2009‐
2010

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫಿ ಬೆಲ್ಂಡ್ 
ಮೈಸೂರು ಘಟಕ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ 
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್,

8/8/2011 0:00 D

35359 EST4
45ಸಂ. .ನೇ.ಮೀ

ಸ.ಇಡಿ.157/2009‐
2010

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫಿ ಬೆಲ್ಂಡ್ 
ಮೈಸೂರು ಘಟಕ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ 
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್,

8/8/2011 0:00 D

35461 EST4
47ಸ.ಪೌರ್. .ವಗರ್
 ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ 
2/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

35461 EST4
47ಸ.ಪೌರ್. .ವಗರ್
 ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ 
2/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C
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35815 EST4
45ಉಪನಾಯ್.ಹು.

ಮಾ.ಬಡಿತ್.01/2009
‐2010

ಸ.ಪೌರ್.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಬಡಿತ್ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ಸಾನ್ತಕೋತತ್ರ ಪದ ಪಡೆದವರ 

ಮಾ ತಿಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 C

35815 EST4
45ಉಪನಾಯ್.ಹು.

ಮಾ.ಬಡಿತ್.01/2009
‐2010

ಸ.ಪೌರ್.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಬಡಿತ್ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ಸಾನ್ತಕೋತತ್ರ ಪದ ಪಡೆದವರ 

ಮಾ ತಿಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 C

35999 EST4

CPI/ಇತರೆ/ 4(2).
ಜೇಷಟ್ತೆನಿಗಧಿ‐
14/2009‐
10/2009

.ಕೆ.ಕಮಲ ಮತುತ್ ಜಿ.  ಯಶೊಧ 
ಇವರಿಗೆ ಜೇಷಟ್ತೆಯನುನ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು 

ಕೋರಿ ಸದರಿ ಕಷ್ಕರ 
ಸೇವಾವ ಂದಿಗೆ ಉ.ನಿ, ಬೆಂ.ಉತತ್ರ 

ಇವರಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

8/10/2011 0:00 E

35999 EST4

CPI/ಇತರೆ/ 4(2).
ಜೇಷಟ್ತೆನಿಗಧಿ‐
14/2009‐
10/2009

.ಕೆ.ಕಮಲ ಮತುತ್ ಜಿ.  ಯಶೊಧ 
ಇವರಿಗೆ ಜೇಷಟ್ತೆಯನುನ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು 

ಕೋರಿ ಸದರಿ ಕಷ್ಕರ 
ಸೇವಾವ ಂದಿಗೆ ಉ.ನಿ, ಬೆಂ.ಉತತ್ರ 

ಇವರಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

8/10/2011 0:00 E

36518 EST4
4[5]/ದೂರು/ವೇದೂರು ವೇ.
ನಿ:22/2009‐10

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ಇವರು ಎ ಎಂ ವೇತನ ಶೆ ೕಣಿಇವರು .ಎಂ. ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ

ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು ಬಂದಿರುವ 
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

8/8/2011 0:00 C

36518 EST4
4[5]/ದೂರು/ವೇ.
ನಿ:22/2009‐10

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ಇವರು ಎ.ಎಂ.  ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 

ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು ಬಂದಿರುವ 
ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್

8/8/2011 0:00 C

37069 EST4
4(5)ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4125
‐4128/ಕೆಎಟಿ ರಿ 
ಅ/25/2009

ರ್ೕ.ಅಶೋಕ.ಬಿ. ಮತುತ್ ಇತರರು ಶೇಷ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ಸಂಕೆಯ್4125‐

28ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/26/2011 0:00 B

37069 EST4
4(5)ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4125
‐4128/ಕೆಎಟಿ ರಿ 
ಅ/25/2009

ರ್ೕ.ಅಶೋಕ.ಬಿ. ಮತುತ್ ಇತರರು ಶೇಷ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು 
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ಸಂಕೆಯ್4125‐

28ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/26/2011 0:00 B

37609 EST4

4(5)/ಕೆಎಟಿ 
ರಿಅ/ಕೆಎಟಿ..ಮುಕಾತ್
ಯ.ಪರ್ಕರಣ.ಇತರೆ.

30/2009

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್ 
ಮುಕಾತ್ಯಗೊಂಡ ಪರ್ಕರಣಗಳು

8/10/2011 0:00 D



/
ಕಷ್

37609 EST4

4(5)/ಕೆಎಟಿ 
ರಿಅ/ಕೆಎಟಿ..ಮುಕಾತ್
ಯ.ಪರ್ಕರಣ.ಇತರೆ.

30/2009

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್ 
ಮುಕಾತ್ಯಗೊಂಡ ಪರ್ಕರಣಗಳು

8/10/2011 0:00 D

38804 EST4

CPI/ಇತರೆ/ 4(2).
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐
20/2009‐
10/2009

ರ್ೕ ಪಿ.ಗಂಗಾಧರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E

38804 EST4

CPI/ಇತರೆ/ 4(2).
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐
20/2009‐
10/2009

ರ್ೕ ಪಿ.ಗಂಗಾಧರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/6/2010 0:00 E

39297 EST4

4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್.
.ದೂರು 

38/2009‐
10/2009

ರ್ೕಮತಿರೇಷೆ , ಪೆರೆಡೋಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D

39297 EST4

4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್.
.ದೂರು 

38/2009‐
10/2009

ರ್ೕಮತಿರೇಷೆ , ಪೆರೆಡೋಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D

39299 EST4

4(7)/ಅಂರಾವಗರ್
/ಸಂ. .ಹು ಸಾಥ್. 
52/2009‐
10/2009

.ನಂದಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕಿ 
ಟಿ.ಟಿ.ಐ.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ
8/29/2011 0:00 C

39299 EST4

4(7)/ಅಂರಾವಗರ್
/ಸಂ ಹು ಸಾಸಂ. .ಹು ಸಾಥ್. 
52/2009‐
10/2009

.ನಂದಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕಿ
ಟಿ.ಟಿ.ಐ.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ
8/29/2011 0:00 C

39304 EST4
4(7)/ಕೆಎಟಿ 

ರಿಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.44/20
08‐09/2009

ಮಹಮದ್ ರಫೀಕ್ 
ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹೆಡಗಾಪುರ

9/17/2011 0:00 D

39304 EST4
4(7)/ಕೆಎಟಿ 

ರಿಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.44/20
08‐09/2009

ಮಹಮದ್ ರಫೀಕ್ 
ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹೆಡಗಾಪುರ

9/17/2011 0:00 D

39308 EST4

4(7)/ಕೆಎಟಿ ರಿ 
ಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ 

ಸಂಖೆಯ್1059/2007‐
08/2009

ಕೆ.ಬಿ ನಟರಾಜ್ .ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್ 9/17/2011 0:00 B

39308 EST4

4(7)/ಕೆಎಟಿ ರಿ 
ಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ 

ಸಂಖೆಯ್1059/2007‐
08/2009

ಕೆ.ಬಿ ನಟರಾಜ್ .ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್ 9/17/2011 0:00 B

39310 EST4
4(7)/ಮಾ.ಅಂ.

ಅಂ/ಮಾ.ಹ.ನಿ.47/
2008‐09/2009

ಹೇಮಂತ ಎನ್. ಹಳಕಾಳ 9/17/2011 0:00 D



/
ರ್

39310 EST4
4(7)/ಮಾ.ಅಂ.

ಅಂ/ಮಾ.ಹ.ನಿ.47/
2008‐09/2009

ಹೇಮಂತ ಎನ್. ಹಳಕಾಳ 9/17/2011 0:00 D

39322 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಖಾ

ಯಂ.ಪೂ.ಸೇ.23/2
009‐10/2009

ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ.ಟಿ.ಟಿ.ಐ.ಚಿಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್ 
ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ 

ಅವಧಿಯ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

39322 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಖಾ

ಯಂ.ಪೂ.ಸೇ.23/2
009‐10/2009

ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ.ಟಿ.ಟಿ.ಐ.ಚಿಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್ 
ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ 

ಅವಧಿಯ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

39327 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಮಾ.

ಹ.ಅ.ಧಿ.ನಿ.51/200
9‐2010/2009

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಹ ಎಚ್. ೕಲಾವತಿ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 D

39327 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಮಾ.

ಹ.ಅ.ಧಿ.ನಿ.51/200
9‐2010/2009

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಹ ಎಚ್. ೕಲಾವತಿ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 D

39330 EST4

4(7)/ಕೆಎಟಿ 
ರಿಅ/ಪೌರ್ .ವಗರ್.ಕೆ
ಎಟಿ.3689/2009/4

6/2009‐
2010/2009

ರ್ೕ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ 
ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ .ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ದೇವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ// 
ಮಂದಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವನೆ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

39330 EST4

4(7)/ಕೆಎಟಿ 
ರಿಅ/ಪೌ ವಗರ್ ಕೆರಿಅ ಪೌರ್ .ವಗರ್.ಕೆ
ಎಟಿ.3689/2009/4

6/2009‐
2010/2009

ರ್ೕ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ
ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ .ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ದೇವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ// 
ಮಂದಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವನೆ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

39338 EST4
4(7)/ವಗರ್/ಪೌರ್

ಶಾ. .ದೂರು.26/2
009‐2010/2009

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಕರ ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ದೊಡಡ್ಹೊನಾನ್ರಡಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ 

ಲೋಕಾಯುಕತ್ ದೂರು ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

39338 EST4
4(7)/ವಗರ್/ಪೌರ್

ಶಾ. .ದೂರು.26/2
009‐2010/2009

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಕರ ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ದೊಡಡ್ಹೊನಾನ್ರಡಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ 

ಲೋಕಾಯುಕತ್ ದೂರು ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

39339 EST4

4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್.
.ದೂರು 

46/2009‐
10/2009

ಎಂ.ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್ .ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರು ಜಿ.ಜೆ. .ಕೋಟೆ, 

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D



39339 EST4

4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್.
.ದೂರು 

46/2009‐
10/2009

ಎಂ.ರಾಮಚಂದರ್ರಾವ್ .ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರು ಜಿ.ಜೆ. .ಕೋಟೆ, 

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

39345 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಪೌರ್

ಶಾ. .ಅ.ರ.55/200
9‐2010/2009

ರ್ೕ ನಾಗರಜ್ ಭಟ್ ಪಿ. ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು 
ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿಯನುನ್ 

ಕತರ್ವಯ್ದ ದಿನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 C

39345 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಪೌರ್

ಶಾ. .ಅ.ರ.55/200
9‐2010/2009

ರ್ೕ ನಾಗರಜ್ ಭಟ್ ಪಿ. ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು 
ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿಯನುನ್ 

ಕತರ್ವಯ್ದ ದಿನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 C

39349 EST4
4(7)/ದೂರು/ದೂ

ರು.ಪೌರ್. .ಶಾ.13/2
009‐10/2009

ಶೋಭಾ .ಎನ್. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಹಾಲಹ ಳ್, 
ಕೆ, ಭಾ ಕ್ ತಾ.ಬೀದರ್ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D

39349 EST4
4(7)/ದೂರು/ದೂ

ರು.ಪೌರ್. .ಶಾ.13/2
009‐10/2009

ಶೋಭಾ .ಎನ್. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಹಾಲಹ ಳ್, 
ಕೆ, ಭಾ ಕ್ ತಾ.ಬೀದರ್ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D

39351 EST4
4(7)/ನೇಮಕ/ಅಕಷ್

.ದಾ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.42/2
009‐10/2009

ವೆಂಕಟರಾಮೆರಡಿಡ್,  ಂದಿ . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಕಷ್ರ 

ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅದಿಕಾರಿಯಾಗಿ 
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

39351 EST4
4(7)/ನೇಮಕ/ಅಕಷ್

.ದಾ.ಕಾ.ಅ.ನಿ.42/2
009‐10/2009

ವೆಂಕಟರಾಮೆರಡಿಡ್,  ಂದಿ . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಕಷ್ರ 

ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅದಿಕಾರಿಯಾಗಿ 
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

39352 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಸಂ

ಸಕ್ೃತ.ಹು.ಸಥ್ಳ,35/2
009‐2010/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜುಬಾಲಕರ ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ನ 

ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರ ಹುದ್ಎಯನುನ್ ಜಿ.ಜೆ. . 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

39352 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಸಂ

ಸಕ್ೃತ.ಹು.ಸಥ್ಳ,35/2
009‐2010/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜುಬಾಲಕರ ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ನ 

ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರ ಹುದ್ಎಯನುನ್ ಜಿ.ಜೆ. . 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

39358 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಪೌರ್.
.ವೃಂಬ.25/2009‐

10/2009

ಎಂ.ಆರ್.ಭೈರಪಪ್ ದೈ ಕ . 
ಸ.ಮ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಕುಣಿಗಲ್ 
ಅಂಗವೈಶಲಯ್ವಾಗಿದದ್ರಿಂದ ವೃಂದ 

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D



39358 EST4
4(7)/ಇತರೆ/ಪೌರ್.
.ವೃಂಬ.25/2009‐

10/2009

ಎಂ.ಆರ್.ಭೈರಪಪ್ ದೈ ಕ . 
ಸ.ಮ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಕುಣಿಗಲ್ 
ಅಂಗವೈಶಲಯ್ವಾಗಿದದ್ರಿಂದ ವೃಂದ 

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D

39368 EST4
4(7)/ದೂರು/ದೂ
ರು 34/2008‐
09/2009

ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್
ಪ.ಮು. .ಸ.ಶಾ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ 
ಕಡೂರು ಹಾ  ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು 

ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 
ಕಾಮನಕೆರೆ ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ 

ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

39368 EST4
4(7)/ದೂರು/ದೂ
ರು 34/2008‐
09/2009

ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್
ಪ.ಮು. .ಸ.ಶಾ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ 
ಕಡೂರು ಹಾ  ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು 

ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 
ಕಾಮನಕೆರೆ ಇವರ ರುದಧ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ 

ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

39392 EST4

si45.ಚಿ. .ನಿ.ಚಿ.ಪದ
.ಮಾ.ಹ.ಆ ೕ.24

/2009‐
2010.ಇತರೆ/2009

ಕ.ರಾ.ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಆ ೕಗದ ಲ್ 
ದಾಖ ರುವ ಅ.ಸಂ ಹೆಚ್ ಆರ್  ಸಂ. 

3984/09 ಕುರಿತಂತೆ
8/10/2011 0:00 D

39392 EST4

si45.ಚಿ. .ನಿ.ಚಿ.ಪದ
.ಮಾ.ಹ.ಆ ೕ.24

/2009‐
2010.ಇತರೆ/2009

ಕ.ರಾ.ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಆ ೕಗದ ಲ್ 
ದಾಖ ರುವ ಅ.ಸಂ ಹೆಚ್ ಆರ್  ಸಂ. 

3984/09 ಕುರಿತಂತೆ
8/10/2011 0:00 D

39465 EST4
4(1)/ಇತರೆ/ಮಾ
ತಿಹಕುಕ್/15//200

9‐10

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ೕರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 D

39465 EST4
4(1)/ಇತರೆ/ಮಾ
ತಿಹಕುಕ್/15//200

9‐10

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ೕರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
9/17/2011 0:00 D

39431 EST4

4(7)/ಅಂರಾವಗರ್
/ಪೌರ್. .ವಗರ್ 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.27/2009‐
10/2009

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ೕಲ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಾರೇಗೌಂಡನಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ.

8/29/2011 0:00 C

39431 EST4

4(7)/ಅಂರಾವಗರ್
/ಪೌರ್. .ವಗರ್ 

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.27/2009‐
10/2009

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ೕಲ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಾರೇಗೌಂಡನಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ.

8/29/2011 0:00 C

39545 EST4

4(2)/ಇತರೆ/ಪೌರ್.
.ಜೇಷಥ್ತೆ 

26/2009‐
10/2009

ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದರ್ ನಿವೃತತ್ ಗಣಿತ 
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 

ಜೇಷಠ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/10/2011 0:00 E



10/2009

39545 EST4

4(2)/ಇತರೆ/ಪೌರ್.
.ಜೇಷಥ್ತೆ 

26/2009‐
10/2009

ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದರ್ ನಿವೃತತ್ ಗಣಿತ 
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 

ಜೇಷಠ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/10/2011 0:00 E

39562 EST4

4(7)/ಅಂರಾವಗರ್
/ಪೌರ್. ವಗರ್ 
59/2009‐
10/2009

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 
ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಪಡೆದು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
8/29/2011 0:00 C

39562 EST4

4(7)/ಅಂರಾವಗರ್
/ಪೌರ್. ವಗರ್ 
59/2009‐
10/2009

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 
ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಪಡೆದು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
8/29/2011 0:00 C

38880 EST4

CPI/ಇತರೆ/ 4(2).
ಉ.ಬಡಿತ್.ರದುದ್‐
21/2009‐
10/2009

ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ವತಿ,ಇವರ ಉಪನಾಯ್ಸಕ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ  ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

38880 EST4

CPI/ಇತರೆ/ 4(2).
ಉ.ಬಡಿತ್.ರದುದ್‐
21/2009‐
10/2009

ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ವತಿ,ಇವರ ಉಪನಾಯ್ಸಕ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ  ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

39801 EST4
4(2)/ಮುವೇಬಡಿತ್/
ಪೌರ್. .ಬಡಿತ್.2009‐

10/2009

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಖ ೕಲ್ ರಹಮಾನ್ ಂದಿ
ಕಷ್ಕರು. ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ 

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಣಜಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇವರಿಗೆ ಪೌಢಶಾಲಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕರಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ

ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

39801 EST4
4(2)/ಮುವೇಬಡಿತ್/
ಪೌರ್. .ಬಡಿತ್.2009‐

10/2009

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಖ ೕಲ್ ರಹಮಾನ್ ಂದಿ
ಕಷ್ಕರು. ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ 

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಣಜಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

40039 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/3
2/2009‐10

ರ್ೕ ಮಹಾದೇವಪಪ್ ಹಣಮಂತರಾವ
ಮಾ  ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D

40039 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/3
2/2009‐10

ರ್ೕ ಮಹಾದೇವಪಪ್ ಹಣಮಂತರಾವ
ಮಾ  ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D

40141 EST4
45.2005/33.

ಮಾ.ಹ.ಅ/2009

ಬಸವರಾಜ ಬಿ ಬೆಣೆಣ್ ಧಾರವಾಡ ಇವರ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 60 ರೂ ಸಟ್ಲ್ 

ಆಡರ್ರ್
8/8/2011 0:00 D

40141 EST4
45.2005/33.

ಮಾ.ಹ.ಅ/2009

ಬಸವರಾಜ ಬಿ ಬೆಣೆಣ್ ಧಾರವಾಡ ಇವರ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 60 ರೂ ಸಟ್ಲ್ 

ಆಡರ್ರ್
8/8/2011 0:00 D



4/2010
ಕಷ್ ೖ

40027 EST4

si4(5)ಚಿತರ್ಕಲೆ.ನೇ.
ಕೆಎಟಿ.ಅ.ಸಂ./ಕೆ.ಎ.

ಟಿ/4035‐
4064&4076/200

9‐2010

ರ್ೕ.ಸೋಮಸುಂದರ ಮೂತಿರ್ಬಿ .ಮತುತ್ 
ಇತರರು ದಿನಾಂಕ:01‐09‐2007ರಂದು 

ಅಧಿಸೂಚಿ ದದ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್  

ಆಯೆಕ್ಯಾಗದೆಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 
ಅಜಿರ್ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/26/2011 0:00 B

40027 EST4

si4(5)ಚಿತರ್ಕಲೆ.ನೇ.
ಕೆಎಟಿ.ಅ.ಸಂ./ಕೆ.ಎ.

ಟಿ/4035‐
4064&4076/200

9‐2010

ರ್ೕ.ಸೋಮಸುಂದರ ಮೂತಿರ್ಬಿ .ಮತುತ್ 
ಇತರರು ದಿನಾಂಕ:01‐09‐2007ರಂದು 

ಅಧಿಸೂಚಿ ದದ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಜಿರ್ಸ ಲ್  

ಆಯೆಕ್ಯಾಗದೆಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 
ಅಜಿರ್ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/26/2011 0:00 B

40272 EST4
4(5)ಭಾಸೈಸೇ.ದೈ

. .ನೇ/ಪರಿ./ಇ /3
4/2010

ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ  ಪಡೆಗಳ ಲ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ದವರಿಗೆ 
ಪಿಇಡಿ/ಬಿಪಿಇಡಿಗೆ ತತಸ್ಮಾನವೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿ  ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಧೈ ಕ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡಲು ತತಸ್ಮಾನ 

ಆದೇಶದ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

40272 EST4
4(5)ಭಾಸೈಸೇ.ದೈ

. .ನೇ/ಪರಿ./ಇ /3
4/2010

ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ  ಪಡೆಗಳ ಲ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ದವರಿಗೆ 
ಪಿಇಡಿ/ಬಿಪಿಇಡಿಗೆ ತತಸ್ಮಾನವೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಧೈ ಕಲ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡಲು ತತಸ್ಮಾನ 

ಆದೇಶದ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

40373 EST4
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/33/

2010

primary school teachers to high 
school teacher promotion 

clarification
8/10/2011 0:00 D

40373 EST4
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/33/

2010

primary school teachers to high 
school teacher promotion 

clarification
8/10/2011 0:00 D

40374 EST4
CPI/ಜೇಪ/34/201

0
karnataka service rules 32 high 
school head master promotion

8/10/2011 0:00 E

40374 EST4
CPI/ಜೇಪ/34/201

0
karnataka service rules 32 high 
school head master promotion

8/10/2011 0:00 E

40375 EST4
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/35/

2010
B.K.santhosh kumar K.G.F Kolar 

R.T.I
8/10/2011 0:00 E

40375 EST4
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/35/

2010
B.K.santhosh kumar K.G.F Kolar 

R.T.I
8/10/2011 0:00 E

40546 EST4
4(5)/ಇ / ಅಸು

ಇ/ಸಂ. .ಬಡಿತ್.36//
2010

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅಇಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ 
ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D



4(5) ಬಿ

40546 EST4
4(5)/ಇ / ಅಸು

ಇ/ಸಂ. .ಬಡಿತ್.36//
2010

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅಇಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ 
ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

40687 EST4
/ವೇನಿ/ 4(7)ವೇ.ನಿ
ಗಧಿ.62/2009‐
10/2010

ಬಿ.ಎಸ್.ಮಾಲತಿ.  ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ 
ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹಂಪಾಪುರ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 

ತಾ. ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 C

40687 EST4
/ವೇನಿ/ 4(7)ವೇ.ನಿ
ಗಧಿ.62/2009‐
10/2010

ಬಿ.ಎಸ್.ಮಾಲತಿ.  ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ 
ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹಂಪಾಪುರ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 

ತಾ. ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 C

40502 EST4
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/36/

2010

Right to information Act field by 
sri. Shankar .M.Besanahalli 

Advocate Koppal
5/6/2010 0:00 E

40502 EST4
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/36/

2010

Right to information Act field by 
sri. Shankar .M.Besanahalli 

Advocate Koppal
5/6/2010 0:00 E

40766 EST4
4(5)ತೋ. .ನೇ.
ಅಸುಇ/ದೂಪರ್/39

/2010

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂದು ಅಸುಇ ಇವರಿಗೆ 

ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D

40766 EST4
4(5)ತೋ. .ನೇ.
ಅಸುಇ/ದೂಪರ್/39

/2010

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂದು ಅಸುಇ ಇವರಿಗೆ 

ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D

40850 EST4

4(5)ಸಂ ಬಿಸಂ. .
ಮೂಯ್ ಕ್.ನೇ.ಪರಿಗ
ಣನೆ/ಅನು//40//2

010

ಪಾರ್ಢಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಿಮು ಕ್ ಪದನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಿಮುಯ್ ಕ್ ಪದ
ಪಡೆದವರನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ 

ಡಾ//.ಪುಟಟ್ರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳವರ 
ಅಂಧರ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ಗದಗ ಇವರು 

ಬರೆದ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

40850 EST4

4(5)ಸಂ. .ಬಿ
ಮೂಯ್ ಕ್.ನೇ.ಪರಿಗ
ಣನೆ/ಅನು//40//2

010

ಪಾರ್ಢಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಿಮುಯ್ ಕ್ ಪದ  
ಪಡೆದವರನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ 

ಡಾ//.ಪುಟಟ್ರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳವರ 
ಅಂಧರ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ಗದಗ ಇವರು 

ಬರೆದ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

40955 EST4
4(5)ದೈ. . . ಅ

ಸುಇ./ದೂಪರ್/41/2
010

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಧೈ ಕ ಕಷ್ಣ 

ಸಂಘದವರು ಸುಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನ 
ಕೋಶ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಮನ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

40955 EST4
4(5)ದೈ. . . ಅ

ಸುಇ./ದೂಪರ್/41/2
010

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಧೈ ಕ ಕಷ್ಣ 

ಸಂಘದವರು ಸುಅಸುಇ ಜನಸಪ್ಂದನ 
ಕೋಶ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಮನ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D



10/11/2009ರ

41164 EST4
4(5)ಪೌರ್.ಶಾ.ಖಾ
.ಹುದೆದ್.ಭ/ಅನು/44

/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು
ರೀಸಾವೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾಲೆ 

ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು 
ಮತುತ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಬಂದ ಮನ

8/10/2011 0:00 D

41164 EST4
4(5)ಪೌರ್.ಶಾ.ಖಾ
.ಹುದೆದ್.ಭ/ಅನು/44

/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು
ರೀಸಾವೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾಲೆ 

ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು 
ಮತುತ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಬಂದ ಮನ

8/10/2011 0:00 D

41568 EST4
4(5).ಮ.ಹ.ಅ.ನಿ.

2005//ಮಾ.ಹ.ಅ/
45/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ವ ಂಗಯಯ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ದೈ. . .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು 

ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 
2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾಹತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

41568 EST4
4(5).ಮ.ಹ.ಅ.ನಿ.

2005//ಮಾ.ಹ.ಅ/
45/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ವ ಂಗಯಯ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ದೈ. . .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು 

ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 
2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾಹತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

41143 EST4
4(5) . .ನೇ.ಕೆಎ
ಟಿ.8527/2003/
ನಾಯ್ಪರ್/43//2010

ಕುಮಾರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ್ ಇವರು 1997‐
98ರ ಸಾ ನ ಲ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದುದ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ 
ಸ ಲ್  ಕೆಎಟಿ ತಿಪುರ್ 

ದಿನಾಂಕ10/11/2009ರ ರುದದಿನಾಂಕ ರುದದ್
ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು.

1/25/2012 11:48 B

41143 EST4
4(5) . .ನೇ.ಕೆಎ
ಟಿ.8527/2003/
ನಾಯ್ಪರ್/43//2010

ಕುಮಾರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ್ ಇವರು 1997‐
98ರ ಸಾ ನ ಲ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದುದ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ 
ಸ ಲ್  ಕೆಎಟಿ ತಿಪುರ್ 

ದಿನಾಂಕ10/11/2009ರ ರುದದ್ 
ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು.

1/25/2012 11:48 B

41357 EST4 /ಇ /41/2010
Letters from Govt,others sides 

recived Action
8/10/2011 0:00 D

41357 EST4 /ಇ /41/2010
Letters from Govt,others sides 

recived Action
8/10/2011 0:00 D

41583 EST4
4(5).ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ

.2005/ಮಾ.ಹ.ಅ/4
6/2010

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D

41583 EST4
4(5).ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ

.2005/ಮಾ.ಹ.ಅ/4
6/2010

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D



41671 EST4
4(5)ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್./

ಉನಾಯ್/47//2010

ರಿಟ್.ಅಜಿರ್.ಸಂಖೆಯ್.37175‐
37184/2009ಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

7/26/2011 0:00 B

41671 EST4
4(5)ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್./

ಉನಾಯ್/47//2010

ರಿಟ್.ಅಜಿರ್.ಸಂಖೆಯ್.37175‐
37184/2009ಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

7/26/2011 0:00 B

41735 EST4
/ಇ / 4(2)ಪಾರ್. .
ಮಾ.ಹ.42/2009‐

10/2010

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.ಟಿ.ರಾಜು.ಆರ್.ಪಿ. .ಲೇ 
ಔಟ್ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ 2002005ರವರೆಗೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

41735 EST4
/ಇ / 4(2)ಪಾರ್. .
ಮಾ.ಹ.42/2009‐

10/2010

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.ಟಿ.ರಾಜು.ಆರ್.ಪಿ. .ಲೇ 
ಔಟ್ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ 2002005ರವರೆಗೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

41884 EST4
4(5) ನೇಕೆಎಟಿ.

ದಾವೆ.ಇತರೆ/ನಾಯ್ಪರ್
/48//2010

ರ್ೕ ಬಾಬುಗೌಡ .ದಳವಾಯಿ ಇವರು
ಕೆಎಟಿಯಿಂದ ಬಂದ ನೋಟೀಸ್ ಬಗೆಗ್ 
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕೇ  ಬರೆದ ಪತರ್ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

41884 EST4
4(5) ನೇಕೆಎಟಿ.

ದಾವೆ.ಇತರೆ/ನಾಯ್ಪರ್
/48//2010

ರ್ೕ ಬಾಬುಗೌಡ .ದಳವಾಯಿ ಇವರು
ಕೆಎಟಿಯಿಂದ ಬಂದ ನೋಟೀಸ್ ಬಗೆಕೆಎಟಿಯಿಂದ ಬಂದ ನೋಟೀಸ್ ಬಗೆಗ್
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕೇ  ಬರೆದ ಪತರ್ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

42126 EST4
45ದೈ. .ವ.ವೇ.ಬ

ಡಿತ್..50/.ವೇಬ/2010

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ  
ಪರ್ಶ ತ್ ಪಡೆದಿರುವ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲಾ 

ದೈ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/10/2011 0:00 D

42126 EST4
45ದೈ. .ವ.ವೇ.ಬ

ಡಿತ್..50/.ವೇಬ/2010

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ  
ಪರ್ಶ ತ್ ಪಡೆದಿರುವ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲಾ 

ದೈ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/10/2011 0:00 D

42128 EST4
4(2)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

/ಮಾ.ಹ.ಅ/44//20
10

ಸುಭಾಸ್ ಗೋ ಂದ ವಲಾಯ್ಪೂರ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

42128 EST4
4(2)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

/ಮಾ.ಹ.ಅ/44//20
10

ಸುಭಾಸ್ ಗೋ ಂದ ವಲಾಯ್ಪೂರ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

42254 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/5

1/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 
2005ರಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ 

ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರು ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ 
ಇವರ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D



42254 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/5

1/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 
2005ರಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ 

ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರು ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ 
ಇವರ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

42121 EST4

CPI/ಇ / 4(2)ಪೌರ್
.ಶಾ. ,.ಬಡಿತ್ 
43/2010‐
11/2010

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ಯ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ 

ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/10/2011 0:00 D

42121 EST4

CPI/ಇ / 4(2)ಪೌರ್
.ಶಾ. ,.ಬಡಿತ್ 
43/2010‐
11/2010

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ಯ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ 

ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/10/2011 0:00 D

42737 EST4 CPI/ಇ /48/2010
chikkabalapur.dist.pry.to 
sceondary promotion comp

8/10/2011 0:00 E

42737 EST4 CPI/ಇ /48/2010
chikkabalapur.dist.pry.to 
sceondary promotion comp

8/10/2011 0:00 E

42739 EST4 CPI/ಇ /47/2010 sri.m.s.anjanaiahgowda Hassan RTi 5/6/2010 0:00 E

42739 EST4 CPI/ಇ /47/2010 sri.m.s.anjanaiahgowda Hassan RTi 5/6/2010 0:00 E

42760 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ/ನಾಯ್ಪರ್
/3514‐18/2010

ರ್ೕ ಇಂದಿರಮಮ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ದಿನಾಂಕ 
18‐04‐2005ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ರುದದ್ 
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.3514‐18 ರ 

ಬಗೆಗ್.ಗ್

12/2/2011 9:59 D

42760 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ/ನಾಯ್ಪರ್
/3514‐18/2010

ರ್ೕ ಇಂದಿರಮಮ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ದಿನಾಂಕ 
18‐04‐2005ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ರುದದ್ 
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.3514‐18 ರ 

ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 9:59 D

42791 EST4
4(5)ಹೊ. .ವೇ.ನಿ.

ಇತರೆ/ವೇನಿಪ/55/
2010

ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕಶೈಲ ಮತುತ್ ಅನುಪಮ
ಇವರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ನೀಡಿರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

42791 EST4
4(5)ಹೊ. .ವೇ.ನಿ.

ಇತರೆ/ವೇನಿಪ/55/
2010

ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕಶೈಲ ಮತುತ್ ಅನುಪಮ
ಇವರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ನೀಡಿರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

42887 EST4
4(5)ಸಂನೃನಾ.ನೇ

ಕೇಂ◌ಂ.ದಾ.ಘ//ನೇ
ಮಕ/56/2010

ಸಂಗೀತ ನರತಯ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ 
ಆಯೆಕ್ಯನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 

ಕಷ್ಕರಿಗಿರುವಂತೆ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ದಾಖಲಾತಿ 
ಘಟಕರವರನೆನ್ೕ ಆಯೆಕ್ 

ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಯನಾನ್ಗಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/16/2011 0:00 A



fit

42887 EST4
4(5)ಸಂನೃನಾ.ನೇ

ಕೇಂ◌ಂ.ದಾ.ಘ//ನೇ
ಮಕ/56/2010

ಸಂಗೀತ ನರತಯ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ 
ಆಯೆಕ್ಯನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ 

ಕಷ್ಕರಿಗಿರುವಂತೆ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ದಾಖಲಾತಿ 
ಘಟಕರವರನೆನ್ೕ ಆಯೆಕ್ 

ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಯನಾನ್ಗಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/16/2011 0:00 A

42889 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ/ನಾಯ್ಪರ್
/726/2010

ರ್ೕ ಷಣುಮ್ಖಪಾಪ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ಪರ್ತಿರಕಷ್ಣಾ ಹೇ ಕೆ ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 9:57 D

42889 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ/ನಾಯ್ಪರ್
/726/2010

ರ್ೕ ಷಣುಮ್ಖಪಾಪ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 
ಪರ್ತಿರಕಷ್ಣಾ ಹೇ ಕೆ ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2011 9:57 D

43444 EST4
45ವೃ. .ಸಹ. ..

ವೃಂ.ಬ./02/.ಇ /2
010

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಪೌರ್.  ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ 
ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

43444 EST4
45ವೃ. .ಸಹ. ..

ವೃಂ.ಬ./02/.ಇ /2
010

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಪೌರ್.  ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ 
ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 D

43680 EST4
CPI/ವೇಬ/56/201

0

chanamma A.M S.K.R. Boys 
Govt.p.u.college K.R.Nagar Gr‐1 

benefit
8/10/2011 0:00 D

43680 EST4
CPI/ವೇಬ/56/201

0

chanamma A.M S.K.R. Boys 
Govt.p.u.college K.R.Nagar Gr‐1 

benefitbene
8/10/2011 0:00 D

43847 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
005/03/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 
2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

43847 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
005/03/2010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 
2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

43670 EST4 CPI/ಇ /55/2010
K.H.Honchinala A.M. Govt high 

school jayachmarajapura Arasikare 
Tq. Hassan Dist, R.T.I

8/10/2011 0:00 E

43670 EST4 CPI/ಇ /55/2010
K.H.Honchinala A.M. Govt high 

school jayachmarajapura Arasikare 
Tq. Hassan Dist, R.T.I

8/10/2011 0:00 E

44137 EST4
CPI 

c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .
ವ./72//2010

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಸ. .ಸಂಘ, ಮಂಡಯ್ ಶಾಖೆ ಇವರು 

ಜಿ.ಎನ್. ವರುದರ್ಪಪ್ ಮತುತ್ 
ಎಂ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ 

ದೂರು.

9/17/2011 0:00 C



CPI : ಜಿ

44137 EST4
CPI 

c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .
ವ./72//2010

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಸ. .ಸಂಘ, ಮಂಡಯ್ ಶಾಖೆ ಇವರು 

ಜಿ.ಎನ್. ವರುದರ್ಪಪ್ ಮತುತ್ 
ಎಂ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ 

ದೂರು.

9/17/2011 0:00 C

44142 EST4
CPI 

c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .
ವ./75//2010

2010‐11ನೆ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

44142 EST4
CPI 

c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .
ವ./75//2010

2010‐11ನೆ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

44143 EST4
CPI 

c4(7)/ಇ /ಸಂ. .
ದೂ.76//2010

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಭಜಂತಿರ್, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, 
ಇವರು ನೇಮಕವಾಗಿರುವುದು ಸುಳುಳ್ 

ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುವ 
ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

44143 EST4
CPI 

c4(7)/ಇ /ಸಂ. .
ದೂ.76//2010

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಭಜಂತಿರ್, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, 
ಇವರು ನೇಮಕವಾಗಿರುವುದು ಸುಳುಳ್ 

ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುವ 
ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

44146 EST4
CPI 

c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .
ದೂ/2//2010

ಟಿ.ಎಲ್.ಅಕಕ್ಮಮ್,ವಾಜರಹ ಳ್, 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಇವರು ಜಿ.ಜೆ. . 

ನೆಲಮಂಗಲ ಕಷ್ಕರಾದ ಹುಚಚ್ಪಪ್ ಅಂಬ 
ಸಾಹೇಬ ಗಾಣಿಗೇರ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ 

ದೂರು.

8/29/2011 0:00 C

44146 EST4
CPI 

c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .
ದೂ/2//2010

ಟಿ.ಎಲ್.ಅಕಕ್ಮಮ್,ವಾಜರಹ ಳ್, 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಇವರು ಜಿ ಜೆನೆಲಮಂಗಲ ತಾ  ಇವರು .ಜೆ. . 

ನೆಲಮಂಗಲ ಕಷ್ಕರಾದ ಹುಚಚ್ಪಪ್ ಅಂಬ 
ಸಾಹೇಬ ಗಾಣಿಗೇರ ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ 

ದೂರು.

8/29/2011 0:00 C

44157 EST4
C4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/5

1/2009‐10
ರ್ೕ ಬಾಲಚಂದರ್ ಉಪೇಂದರ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

44157 EST4
C4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/5

1/2009‐10
ರ್ೕ ಬಾಲಚಂದರ್ ಉಪೇಂದರ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

44161 EST4
C4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/5

7/2009‐10
ರ್ೕ ಕೆ ವ ಂಗಯಯ್ ‐ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

44161 EST4
C4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/5

7/2009‐10
ರ್ೕ ಕೆ ವ ಂಗಯಯ್ ‐ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

44310 EST4
4(5)ಚಿ.ಕ. .ಆಯೆಕ್

.ಪಟಿಟ್.ಪರ್./ನೇಮಕ/2
527//2010

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವಂತೆ 
ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ ಗೆ 

ನೀಡಿರುವ ಮನ .

4/29/2010 0:00 C

44310 EST4
4(5)ಚಿ.ಕ. .ಆಯೆಕ್

.ಪಟಿಟ್.ಪರ್./ನೇಮಕ/2
527//2010

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವಂತೆ 
ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ ಗೆ 

ನೀಡಿರುವ ಮನ .

4/29/2010 0:00 C



1 ಸ ಪ

44323 EST4

4(5)ಸ.ಶಾ.ತೋ
ವೃ. .ಹುಭತಿರ್./ಜೇ

ಪ/01/05‐
06//2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಇತರೆ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/29/2010 0:00 C

44323 EST4

4(5)ಸ.ಶಾ.ತೋ
ವೃ. .ಹುಭತಿರ್./ಜೇ

ಪ/01/05‐
06//2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಇತರೆ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/29/2010 0:00 C

44286 EST4

4(5)ಚಿಕ ಸೇವಾ.
.ಹಾಜರಾತಿ.ಪು./

ದೂಪರ್/07//2010‐
11

ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ.ಭಟಟ್ರ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಗಂಜಾಂ,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ 
ಸೇವಾ ಹೆರಿತನದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾತಿ 
ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ನಮೂದಿ ಲಲ್ವೆಂದು ದೂರು 

ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

44286 EST4

4(5)ಚಿಕ ಸೇವಾ.
.ಹಾಜರಾತಿ.ಪು./

ದೂಪರ್/07//2010‐
11

ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ.ಭಟಟ್ರ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಗಂಜಾಂ,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ 
ಸೇವಾ ಹೆರಿತನದ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾತಿ 
ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ನಮೂದಿ ಲಲ್ವೆಂದು ದೂರು 

ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

44332 EST4
4(5)ದೈ .ಜೇ

ಸಂ.ತಿದುದ್/ಜೇಪ/01ದ್
/07‐08/2010

ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ಕ ಳ್ಮನಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ನ 
ಕಷ್ಕರು ಗೆ ೕಡ್ 1 ಸ ಪ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐   . .ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು

ಕುಣಿಮೆ ಳ್ಹ ಳ್ ಸವಣೂರ ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00 B

44332 EST4
4(5)ದೈ .ಜೇ

ಸಂ.ತಿದುದ್/ಜೇಪ/01
/07‐08/2010

ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ಕ ಳ್ಮನಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ನ 
ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸ.ಪ.ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ಕುಣಿಮೆ ಳ್ಹ ಳ್ ಸವಣೂರ ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00 B

44394 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

2005//ಮಾ.ಹ.ಅ/
06/2010‐11

ರ್ೕ ಚಿದಂಬರ ಕುಲಕಣಿ್ ಮತುತ್ 
ಕನಕಣಣ್ನವರ ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಬಗೆಗ್ ಕೇ ರುವ 
ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

44394 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

2005//ಮಾ.ಹ.ಅ/
06/2010‐11

ರ್ೕ ಚಿದಂಬರ ಕುಲಕಣಿ್ ಮತುತ್ 
ಕನಕಣಣ್ನವರ ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರು ಚಿತರ್ಕಲಾ 

ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಬಗೆಗ್ ಕೇ ರುವ 
ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D



6 07/6639//2010

44654 EST4
4(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/0

1/2010

ಜನಾಧರ್ನ .  ತಂದೆ ಚಕಕ್ಮುನಿಯಪಪ್, 
ದೊಡಡ್ ಅರ ಗಾರ್, ಬೆಂಡಿಗಾನ ಳ್ 

ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ 

ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/6/2010 0:00 D

44654 EST4
4(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/0

1/2010

ಜನಾಧರ್ನ .  ತಂದೆ ಚಕಕ್ಮುನಿಯಪಪ್, 
ದೊಡಡ್ ಅರ ಗಾರ್, ಬೆಂಡಿಗಾನ ಳ್ 

ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ 

ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/6/2010 0:00 D

44725 EST4
4(5)ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

2.ಹು.ಬದ//ವೇಬ/7
3/2006‐05//2010

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವಂತೆ ರ್ೕ ಭಾಲರಾಜ್ ಕೋರಿರುವ 
ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D

44725 EST4
4(5)ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

2.ಹು.ಬದ//ವೇಬ/7
3/2006‐05//2010

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವಂತೆ ರ್ೕ ಭಾಲರಾಜ್ ಕೋರಿರುವ 
ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D

44726 EST4
4(5)ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

2.ಹು.ಬದ//ವೇಬ/0
6 07/6639//2010‐

ಕಡೂರು ಪದ  ಪೂವ್ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈ  
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಆಗಿ 

ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/10/2010 0:00 D

44726 EST4
4(5)ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐

2.ಹು.ಬದ//ವೇಬ/0
6‐07/6639//2010

ಕಡೂರು ಪದ  ಪೂವ್ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈ  
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಆಗಿ 

ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/10/2010 0:00 D

44727 EST4

4(5)ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 

ದೈ.ಮಾ ತಿ//ವೇಬ
/2006‐07//2010

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು‐01 ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D

44727 EST4

4(5)ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 

ದೈ.ಮಾ ತಿ//ವೇಬ
/2006‐07//2010

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು‐01 ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D



4(5) //ಅ

44729 EST4

4(5)ದೈ. ೕ. .ಗೆರ್ೕ
ಡ್‐1 

ವಗಾರ್./ಇ /7826
/06‐07/2010

ಯೇನೆಕಲುಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಹಾ  ಕಾಯಿನ್ವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 

ವಗಾರ್ಯಿ ಬಾರದೆಂದು 
ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಅದಯ್ಕಷ್ರು ಸೂಲಯ್ 
ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಮನ  ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

5/13/2010 0:00 D

44729 EST4

4(5)ದೈ. ೕ. .ಗೆರ್ೕ
ಡ್‐1 

ವಗಾರ್./ಇ /7826
/06‐07/2010

ಯೇನೆಕಲುಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಹಾ  ಕಾಯಿನ್ವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 

ವಗಾರ್ಯಿ ಬಾರದೆಂದು 
ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಅದಯ್ಕಷ್ರು ಸೂಲಯ್ 
ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಮನ  ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್.

5/13/2010 0:00 D

44730 EST4
4(5) ಸಸುಇ//ಅ
ಸ/19753/06‐
07/2010

ಬಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ
ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಪತರ್.

5/13/2010 0:00 D

44730 EST4
4(5) ಸಸುಇ//ಅ
ಸ/19753/06‐
07/2010

ಬಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ
ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಪತರ್.

5/13/2010 0:00 D

44731 EST4
4(5) ಸಸುಇ//ಅ
ಸ/2173/05‐
06/2010

ರ್ೕ ನಾರಾಯನ ಸಾವ್ಮಿ ಇವರು 
ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶಕೆಕ್ ನೀಡಿರುವ ಮನ .

5/13/2010 0:00 D

44731 EST4
4(5) ಸಸುಇ//ಅಸಸುಇ
ಸ/2173/05‐
06/2010

ರ್ೕ ನಾರಾಯನ ಸಾವ್ಮಿ ಇವರು 
ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶಕೆಕ್ ನೀಡಿರುವ ಮನ .

5/13/2010 0:00 D

44732 EST4

4(5) 
ಅನಯ್.ಕಾ.ನಿ.ರಜೆ.ಅಂ
./ವೇಬ/2003‐
04/2010

ಡಿ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಎ..ಎಂ.  ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಪಡೆಯಲು 

ಪರೀ ೆಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D

44732 EST4

4(5) 
ಅನಯ್.ಕಾ.ನಿ.ರಜೆ.ಅಂ
./ವೇಬ/2003‐
04/2010

ಡಿ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಎ..ಎಂ.  ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಪಡೆಯಲು 

ಪರೀ ೆಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D

44733 EST4
4(5)ವೃ. .ಜೇಷಟ್

ತಾ.ಪಟಿಟ್.01//ಜೇಪ
/2005‐06/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಕಾಯಿನ್ವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 

ಗರ್ಠಡ್‐1 ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/10/2010 0:00 B

44733 EST4
4(5)ವೃ. .ಜೇಷಟ್

ತಾ.ಪಟಿಟ್.01//ಜೇಪ
/2005‐06/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಕಾಯಿನ್ವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 

ಗರ್ಠಡ್‐1 ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/10/2010 0:00 B



44742 EST4
ಳ್

5/10/2010 00 E

44735 EST4

4(5)ಪಿ 
ಎಸ್.0370.ವೃ. .
ಜೇಷಟ್ತೆ./ಜೇಪ/84/
2004‐05//2010

ರ್ೕಮತಿ ೕರಾಬಾಯಿ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೇಡಂ ಗುಲಬಗಾರ್ 

ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಕೆಯ್ ಬಗೆಗ್.
5/13/2010 0:00 B

44735 EST4

4(5)ಪಿ 
ಎಸ್.0370.ವೃ. .
ಜೇಷಟ್ತೆ./ಜೇಪ/84/
2004‐05//2010

ರ್ೕಮತಿ ೕರಾಬಾಯಿ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೇಡಂ ಗುಲಬಗಾರ್ 

ಇವರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಸಂಕೆಯ್ ಬಗೆಗ್.
5/13/2010 0:00 B

44740 EST4
4(5) ೇ. .ಅ.ದೈ.
.ಸಂ.ಹು.ಮಂ./ದೂ
ಪರ್//05‐06/2010

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಷ್ಣ 
ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 C

44740 EST4
4(5) ೇ. .ಅ.ದೈ.
.ಸಂ.ಹು.ಮಂ./ದೂ
ಪರ್//05‐06/2010

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಷ್ಣ 
ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 C

44742 EST4

4(5) 
ಅಂ.ಸಂ. .ನೇ./ನೇ
ಮಕ/4724/06‐
07//2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅಂಧ ಸಂಗೀತ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆ 

ನಿದೆರ್ಶಕರು ಅಂಗ ಕಲ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಕೆ 
ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳು

5/10/2010 0:00 E

44742 EST4

4(5) 
ಅಂ.ಸಂ. .ನೇ./ನೇ
ಮಕ/4724/06‐
07//2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅಂಧ ಸಂಗೀತ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆಕಷ್ ನ್

ನಿದೆರ್ಶಕರು ಅಂಗ ಕಲ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಕೆ 
ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳು

5/10/2010 0:00 0: E

44743 EST4
4(5) ಅಸುಇ/ದೂ
ಪರ್/01/2005‐
06/2010

ಬಭ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ 
ಜನಸಪ್ಂದನಾ ಇಲಾಖೆ.

5/10/2010 0:00 D

44743 EST4
4(5) ಅಸುಇ/ದೂ
ಪರ್/01/2005‐
06/2010

ಬಭ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ 
ಜನಸಪ್ಂದನಾ ಇಲಾಖೆ.

5/10/2010 0:00 D

44744 EST4

4(5)ಚಿ.ಕ. .ನೇ.ನಿ
.ತಿದುದ್ಪಡಿ//ವೃಂನೇ

ನಿ/117/05‐
06/2010

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಕೆಯ . ಆರ್ 
1967ರ ಲ್ದದ್ ಅನುಬಂಧ ಎ ನ ಲ್ರುವ 

ನಿಯಮಗ ಗೆ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/10/2010 0:00 D

44744 EST4

4(5)ಚಿ.ಕ. .ನೇ.ನಿ
.ತಿದುದ್ಪಡಿ//ವೃಂನೇ

ನಿ/117/05‐
06/2010

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಕೆಯ . ಆರ್ 
1967ರ ಲ್ದದ್ ಅನುಬಂಧ ಎ ನ ಲ್ರುವ 

ನಿಯಮಗ ಗೆ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/10/2010 0:00 D

44746 EST4

4(5)ದೈ. . .ಗೆರ್ೕ
ಡ್‐2 ಹು.ಗೆರ್ೕಡ್‐

1//ಅನು/14258/0
6‐07/2010

ಕೆ.ಎಲ್.ಕೆ ಸಕಾ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು ಬೀರೂರು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗಕೆಕ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ. .  ಕಷ್ಕರನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಅಜಿರ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 E



44746 EST4

4(5)ದೈ. . .ಗೆರ್ೕ
ಡ್‐2 ಹು.ಗೆರ್ೕಡ್‐

1//ಅನು/14258/0
6‐07/2010

ಕೆ.ಎಲ್.ಕೆ ಸಕಾ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು ಬೀರೂರು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗಕೆಕ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ. .  ಕಷ್ಕರನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಅಜಿರ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 E

44747 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ//ನಾಯ್
ಪರ್/9147/05‐
06/2010

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 5/10/2010 0:00 D

44747 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ//ನಾಯ್
ಪರ್/9147/05‐
06/2010

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 5/10/2010 0:00 D

44748 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ//ನಾಯ್
ಪರ್/5048/04‐
05/2010

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಮತುತ್ ಇತರರು 
ದಾಖ ರುವ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D

44748 EST4
4(5)ಕೆಎಟಿ//ನಾಯ್
ಪರ್/5048/04‐
05/2010

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಮತುತ್ ಇತರರು 
ದಾಖ ರುವ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D

44749 EST4
4(5) 

ವೃ. .ಬೇ./ವೇನಿಪ/
05‐06/2010

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00 D

44749 EST4
4(5) 

ವೃ. .ಬೇ./ವೇನಿಪ/
05‐06/2010

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಗಳ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2010 0:00 D

44750 EST4
4(5)292/ಸಮಗಿ

ತ/ .ಬಡಿತ್//ವೇಬ/6
6/2003‐04//2010

ಎನ್ ಆರ್ ರೋಳ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರುಎನ್.ಆರ್. ರೋಳ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಕನನ್ಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ 
ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಗದಗ ಇವರ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D

44750 EST4
4(5)292/ಸಮಗಿ

ತ/ .ಬಡಿತ್//ವೇಬ/6
6/2003‐04//2010

ಎನ್.ಆರ್. ರೋಳ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು
ಸಕಾ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಕನನ್ಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ 
ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಗದಗ ಇವರ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/10/2010 0:00 D

44686 EST4
4(5)ಸಂ .ಗೆರ್ೕಡ್‐

1.ಬಡಿತ್//ಇ /08/2
010‐11

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಸಾ. .ಇಲಾಕೆ 
ಬೀದರ ಇವರು ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

44686 EST4
4(5)ಸಂ .ಗೆರ್ೕಡ್‐

1.ಬಡಿತ್//ಇ /08/2
010‐11

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಸಾ. .ಇಲಾಕೆ 
ಬೀದರ ಇವರು ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D



45382 EST4 4(3)/ /04/20
ನ್

6/24/2011 00 D

45390 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ನಟರಾಜು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ 

ತಾ: ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D

45390 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ನಟರಾಜು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ 

ತಾ: ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D

45391 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಜು, ಕನನ್ಡ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ 
22/6/2006ರ ಪತರ್ದ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45391 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಜು, ಕನನ್ಡ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ 
22/6/2006ರ ಪತರ್ದ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45392 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಇವರಿಂದ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಾನ 

ಚಲನ‐ಚಿತರ್ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D

45392 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಇವರಿಂದ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಾನ 

ಚಲನ‐ಚಿತರ್ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D

45382 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /04/20ಇ
09‐10

ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇನೊನ್ಂದು ಶಾಲೆಗೆ
ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 0: D

45382 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /04/20
09‐10

ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇನೊನ್ಂದು ಶಾಲೆಗೆ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45384 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /05/20
09‐10

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ನಿರುಪಯುಕತ್ 
ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಲೇಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

45384 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /05/20
09‐10

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ನಿರುಪಯುಕತ್ 
ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಲೇಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

45436 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯಿತಿರ್ಭಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಂಗಡಗಿ, 

ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ್,  ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ 
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.

6/24/2011 0:00 D

45436 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯಿತಿರ್ಭಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಂಗಡಗಿ, 

ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ್,  ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ 
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.

6/24/2011 0:00 D



CPI
ರ್ ಕಷ್

45437 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್, ಕನನ್ಡ 
ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45437 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್, ಕನನ್ಡ 
ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45557 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /1/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ರತನ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಗಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, 

ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D

45557 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /1/200
9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ರತನ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಗಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, 

ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D

45558 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪತತ್ ಕಡಿತ ದಿನಾಚರಣೆ 
ಹಾಗೂ ರಾ ಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

45558 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪತತ್ ಕಡಿತ ದಿನಾಚರಣೆ 
ಹಾಗೂ ರಾ ಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

45561 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಪೆನನ್ಂಷಡರ್ಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿನ್ ರ್
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಟಿ.ಕೆ.ರಸೆತ್, 
ಭದಾರ್ವತಿ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 

ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

45561 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಪೆನನ್ಂಷಡರ್ಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಟಿ.ಕೆ.ರಸೆತ್, 
ಭದಾರ್ವತಿ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 

ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

45562 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕಲ್ ಗೆ ಪೆರ್ೕರಣಾ
ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಮೆರಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
8/17/2011 0:00 D

45562 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕಲ್ ಗೆ ಪೆರ್ೕರಣಾ
ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಮೆರಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
8/17/2011 0:00 D

45563 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜೇಶ್ ರವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕಿಕ್ನಡಿಯ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ.

8/3/2011 0:00 D

45563 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜೇಶ್ ರವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕಿಕ್ನಡಿಯ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ.

8/3/2011 0:00 D



ು

45564 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ದಧ್ಗಂಗಯಯ್, ಪೌರ್ಢ/ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 10,15,20 ವಷರ್ದ 

ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D

45564 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ದಧ್ಗಂಗಯಯ್, ಪೌರ್ಢ/ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 10,15,20 ವಷರ್ದ 

ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D

45565 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ.ನದಾಫ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ನರೇಂದರ್, ಧಾರವಾಡ ಅನುದಾನಿತ 

ಶಾಲಾ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ.

8/3/2011 0:00 D

45565 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ.ನದಾಫ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ನರೇಂದರ್, ಧಾರವಾಡ ಅನುದಾನಿತ 

ಶಾಲಾ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ.

8/3/2011 0:00 D

45567 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಎಸ್.ಗಂಗಪಪ್ ತಂದೆ ದಿ:ಬಿ. ವಣಣ್, 
ಗಾಯತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು 

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45567 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಎಸ್.ಗಂಗಪಪ್ ತಂದೆ ದಿ:ಬಿ. ವಣಣ್, 
ಗಾಯತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು 

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45568 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪೂವರ್ಭಾ ಪರೀ ೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗ ಗೆಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕೆಲವ ಅಂಶಗ ಗೆ

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.  ರ್ೕ 
ವಮಲಲ್ಯಯ್, ರಾಮನಗರ.

8/17/2011 0:00 D

45568 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪೂವರ್ಭಾ ಪರೀ ೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗ ಗೆ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.  ರ್ೕ 
ವಮಲಲ್ಯಯ್, ರಾಮನಗರ.

8/17/2011 0:00 D

45569 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಚಿನಮ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಅಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 

ಚಚಾರ್ಸಪ್ಧೆರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D

45569 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಚಿನಮ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಅಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 

ಚಚಾರ್ಸಪ್ಧೆರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/24/2011 0:00 D

45570 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸರಸವ್ತಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D



45570 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸರಸವ್ತಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45572 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಶಹಜಾನ್ ಮುದಕ , ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಧಾರವಾಡ ರಂಗಾಯಣ 
ಘಟಕಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45572 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಶಹಜಾನ್ ಮುದಕ , ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಧಾರವಾಡ ರಂಗಾಯಣ 
ಘಟಕಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45602 EST4
CPI 

4(2)/ಇ /01/20
09‐10

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪಾ ಕೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45602 EST4
CPI 

4(2)/ಇ /01/20
09‐10

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪಾ ಕೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45603 EST4
CPI 

4(2)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಆರ್. .ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ನಿವೃತತ್ 
ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ನೆರಸನಹ ಳ್, ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಮೈಸೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45603 EST4
CPI 

4(2)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಆರ್. .ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ನಿವೃತತ್ 
ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ನೆರಸನಹ ಳ್, ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಮೈಸೂರು 
ಜಿಲ ಲೆ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.ಲ್ ಗ್

6/24/2011 0:00 D

45604 EST4
CPI 

4(2)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಬಸರೆಡಿಡ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಡಲ್, ಸೇಡಂ ತಾ: 

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಕಾ.ಮಿ.ವೇ.ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45604 EST4
CPI 

4(2)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಬಸರೆಡಿಡ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಡಲ್, ಸೇಡಂ ತಾ: 

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಕಾ.ಮಿ.ವೇ.ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45605 EST4
CPI 

4(2)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ದತಾತ್ತೆರ್ೕಯ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಬಲಗೆರೆ, 
ರಿಯೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಗಾರ್ಮೀಣ 

ಕೃಪಾಂಕದ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00 D

45605 EST4
CPI 

4(2)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ದತಾತ್ತೆರ್ೕಯ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಬಲಗೆರೆ, 
ರಿಯೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಗಾರ್ಮೀಣ 

ಕೃಪಾಂಕದ ಬಗೆಗ್.

8/6/2011 0:00 D



CPI ಐ ಇ ಬಿ

46282 EST4
CPI/ಖಾಹುಮಾ/65

/2010

±À±À±À±À±À¥ÀjAiÀÄ C£ÀzÀ 
B.±ÀÄªÀÄ D.A. WÀ.B.±À 

¥sÀgÉÆ¨É¸ÀwM£ÀgÀAiÀÄzsÉZÀ®gÉ
zÀ

8/10/2011 0:00 E

46282 EST4
CPI/ಖಾಹುಮಾ/65

/2010

±À±À±À±À±À¥ÀjAiÀÄ C£ÀzÀ 
B.±ÀÄªÀÄ D.A. WÀ.B.±À 

¥sÀgÉÆ¨É¸ÀwM£ÀgÀAiÀÄzsÉZÀ®gÉ
zÀ

8/10/2011 0:00 E

45608 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಗೋ ಂದಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಕೇನಹ ಳ್, 

ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ: ಅಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇರಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

8/17/2011 0:00 D

45608 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಗೋ ಂದಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಕೇನಹ ಳ್, 

ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ: ಅಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇರಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

8/17/2011 0:00 D

45609 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕೋತಸ್ವ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ 
.ಲಕಷ್ಮ್ಣ ರವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45609 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕೋತಸ್ವ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ 
.ಲಕಷ್ಮ್ಣ ರವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45610 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಆರ್.ಐ.ಇ.ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಿ.ಇಡಿ., 
ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D

45610 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಆರ್ ಐ ಇ ನ ನಡೆಯುವ ಬಿ ಇಡಿಆರ್. . .ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ .ಇಡಿ., 
ತರಬೇತಿಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D

45611 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ನಿ ೕಜಿತ ಕಷ್ಕರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ 
ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45611 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ನಿ ೕಜಿತ ಕಷ್ಕರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ 
ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45612 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪಾವಗಡ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ 

ಬಗೆಗ್.
8/6/2011 0:00 D

45612 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪಾವಗಡ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ 

ಬಗೆಗ್.
8/6/2011 0:00 D

45613 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಶೈಲಜಾನಿ‐32 ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಂಗಮಕೋಟೆ, 

ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ 
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D



ೕ

45613 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಶೈಲಜಾನಿ‐32 ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಂಗಮಕೋಟೆ, 

ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ 
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45614 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವೈಧಯ್.ಎನ್., ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ನಂದಗುಡಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ: 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನ 

ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45614 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವೈಧಯ್.ಎನ್., ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ನಂದಗುಡಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ: 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನ 

ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45615 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಾನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನ ದಾಶರ್ನಿಕ
ಸಮೂಹ ರೂಪಿ ರುವ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನ 

ರ್ೕತಾಸ್ಹಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ 
ಆಹಾವ್ನ.

6/24/2011 0:00 D

45615 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಾನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನ ದಾಶರ್ನಿಕ
ಸಮೂಹ ರೂಪಿ ರುವ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನ 

ರ್ೕತಾಸ್ಹಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಅಜಿರ್ 
ಆಹಾವ್ನ.

6/24/2011 0:00 D

45616 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ೕ ನಾಗರಾಜು ಎನ್ ದೆ ಕ ಕಷ್ಕರುರ್ ನಾಗರಾಜು.ಎನ್. ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಲಮಾಕನಹ ಳ್, 

ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಇವರ ಸೇವೆ 
ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45616 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು.ಎನ್. ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಲಮಾಕನಹ ಳ್, 

ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಇವರ ಸೇವೆ 
ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45617 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಕಿರ್ೕಡಾ ತರಬೇತಿಗೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ
ಶಾಲೆಯ ಶಾರೀರಿಕ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/19/2011 0:00 D

45617 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಕಿರ್ೕಡಾ ತರಬೇತಿಗೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ
ಶಾಲೆಯ ಶಾರೀರಿಕ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/19/2011 0:00 D

45618 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ದಿವಾಕರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಕೌಲ್
ಬಜಾರ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬಳಾಳ್ರಿ, ಸಕಾರ್ರಿ 

ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D

45618 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ದಿವಾಕರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಕೌಲ್
ಬಜಾರ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬಳಾಳ್ರಿ, ಸಕಾರ್ರಿ 

ಆದೇಶಗಳನುನ್ ಕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D



CPI

45619 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಪಿ.ಗಂಗಾಧರ, ತುಮಕೂರು ವೇತನ 
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45619 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಪಿ.ಗಂಗಾಧರ, ತುಮಕೂರು ವೇತನ 
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45745 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಗುಡಡ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಮಾದಯ್ಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐
3, ಯಲಹಂಕ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45745 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ ಗುಡಡ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಮಾದಯ್ಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐
3, ಯಲಹಂಕ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45748 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಆರ್.ಐ.ಟಿ.ಕಿವ್ಜ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45748 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಆರ್.ಐ.ಟಿ.ಕಿವ್ಜ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

45754 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ತತಸ್ಮಾನ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ ನಿ ೕಜನೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D

45754 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ಪೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನು ತತಮಾನಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ತತಸ್ಮಾನ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ ನಿ ೕಜನೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/3/2011 0:00 D

45755 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ .ಕ ತ, ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕಿ, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 

ಉಪುಪ್ಂದ,ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಇವರ 
ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

6/24/2011 0:00 D

45755 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕ .ಕ ತ, ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕಿ, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 

ಉಪುಪ್ಂದ,ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಇವರ 
ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.

6/24/2011 0:00 D

45388 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಎಸ್.ಗೌರಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹುಳ ೕೆನಹ ಳ್, 

ತುಮಕೂರು ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ 
ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

45388 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಎಸ್.ಗೌರಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹುಳ ೕೆನಹ ಳ್, 

ತುಮಕೂರು ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ 
ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D



45780 EST4
4(5)./ಮಾ.ಹ.ಅ/
2005/08/2010‐

2011

ರ್ೕ ಮಹಾದೇವಸಾವ್ಮಿ ಆರ್.ಎಂ. ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

45780 EST4
4(5)./ಮಾ.ಹ.ಅ/
2005/08/2010‐

2011

ರ್ೕ ಮಹಾದೇವಸಾವ್ಮಿ ಆರ್.ಎಂ. ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

45781 EST4

4(5)ಸಂ ಸೇಜೇ/
ಕೆಎಟಿ/3456/02‐
03/ನಾಯ್ಪರ್/09//20

10

ರ್ೕ ಸುಧೀರ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೆಎಟಿ 
ಆದೇಶದಂತೆ 29‐04‐2002ರಿಂದಲೇ 
ಸೇವಾ ಜೇಷಟ್ತೆ ಮತುತ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ 
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/25/2012 11:48 A

45781 EST4

4(5)ಸಂ ಸೇಜೇ/
ಕೆಎಟಿ/3456/02‐
03/ನಾಯ್ಪರ್/09//20

10

ರ್ೕ ಸುಧೀರ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೆಎಟಿ 
ಆದೇಶದಂತೆ 29‐04‐2002ರಿಂದಲೇ 
ಸೇವಾ ಜೇಷಟ್ತೆ ಮತುತ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ 
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/25/2012 11:48 A

45906 EST4
4(5)ಚಿಕ .ವೇ.ಶೆರ್ೕ

.ನಿ./ವೇನಿಪ/09/20
10

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಟಿ.ಹಡಪದ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ೕತಿ ೕರಪಪ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ 
1991ರಿಂದ ಎ.ಎಂ.  ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

45906 EST4
4(5)ಚಿಕ .ವೇ.ಶೆರ್ೕ

.ನಿ./ವೇನಿಪ/09/20
10

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಟಿ.ಹಡಪದ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ೕತಿ ೕರಪಪ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ
1991ರಿಂದ ಎ.ಎಂ.  ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ 
ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

46002 EST4
ರಾ.ಅಂ.ವಾಯ್ಕಸಥ್ನ.
ಬ./ನೇಮಕ/04/20

/2010

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಆಯೆಕ್ಯಾದ
ಜಿ.ಎ.ಸುಮ ಇವರು ಸಂಪೂಣರ್ 

ಅಂಧರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಕೋರಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಅಜಿರ್ 

ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

46002 EST4
ರಾ.ಅಂ.ವಾಯ್ಕಸಥ್ನ.
ಬ./ನೇಮಕ/04/20

/2010

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಆಯೆಕ್ಯಾದ
ಜಿ.ಎ.ಸುಮ ಇವರು ಸಂಪೂಣರ್ 

ಅಂಧರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 
ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಕೋರಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಅಜಿರ್ 

ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

46045 EST4
4(5) ನೇ.ಸಥ್ಳ.

ನಿ./ನೇಮಕ/10/20
10

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಭಾಗವತ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ 
ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ರಾಮಚಂದರ್ ಭಟಟ್ ಇವರು 

ಪರಸಪ್ರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D

46045 EST4
4(5) ನೇ.ಸಥ್ಳ.

ನಿ./ನೇಮಕ/10/20
10

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಭಾಗವತ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ 
ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ರಾಮಚಂದರ್ ಭಟಟ್ ಇವರು 

ಪರಸಪ್ರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
8/8/2011 0:00 D



47377 EST4 CPI/ಇ /66/2010
Smt.R.Lakshimidevamma,A.M. 

G.H.S. Gannanayakanahalli Hireyur 
Tq.

8/10/2011 0:00 D

47377 EST4 CPI/ಇ /66/2010
Smt.R.Lakshimidevamma,A.M. 

G.H.S. Gannanayakanahalli Hireyur 
Tq.

8/10/2011 0:00 D

48627 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
005/13/2010

ರ್ೕ ಶಂಕರ ಜಯರಾಮ ಮಾಕಾರ್ಂಡೆ 
ಇವರು ವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮತುತ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕುರಿತು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯಲಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ 
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

48627 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
005/13/2010

ರ್ೕ ಶಂಕರ ಜಯರಾಮ ಮಾಕಾರ್ಂಡೆ 
ಇವರು ವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮತುತ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕುರಿತು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯಲಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ 
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

46083 EST4
C4[3] cha chi pra 
3/ಇ /03/2006‐

07
permission to the show the film 8/17/2011 0:00 D

46083 EST4
C4[3] cha chi pra p
3/ಇ /03/2006‐

07
permission to the show the film 8/17/2011 0:00 D

46086 EST4
C4[3] 

KAT/ಇ /1147/2
005‐06

R.C Bhat, A.M, G.H.S ummachhagi 
time bond, automatic promotion

6/19/2010 0:00 D

46086 EST4
C4[3] 

KAT/ಇ /1147/2
005‐06

R.C Bhat, A.M, G.H.S ummachhagi 
time bond, automatic promotion

6/19/2010 0:00 D

50060 EST4
4(5)ವೃ .ವೇನಿ/

ವೇನಿ/16/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಎಂ.ಮಾಕಾರ್ಂಡೆ, 
ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ವೇತನ 

ತಾರತಮಯ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನ  
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

50060 EST4
4(5)ವೃ .ವೇನಿ/

ವೇನಿ/16/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಎಂ.ಮಾಕಾರ್ಂಡೆ, 
ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ವೇತನ 

ತಾರತಮಯ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನ  
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D



50136 EST4
45ವೃ ಖಾಹುಭ

ತಿರ್.ಜಿ ತಕೇ.18/.
ಖಾಹುಮಾ/2010

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಂ. 

ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಶಾಸಕರಿಂದ 
ಸಚಿವರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮು. . ತತಸ್ಮಾನ 
ಅಧಿಕಾರಗ ಂದ ಬಂದಿರುವ ಮನ ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

9/16/2011 0:00 D

50136 EST4
45ವೃ ಖಾಹುಭ

ತಿರ್.ಜಿ ತಕೇ.18/.
ಖಾಹುಮಾ/2010

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಂ. 

ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಶಾಸಕರಿಂದ 
ಸಚಿವರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮು. . ತತಸ್ಮಾನ 
ಅಧಿಕಾರಗ ಂದ ಬಂದಿರುವ ಮನ ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

9/16/2011 0:00 D

50820 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
005/2010

ರ್ೕ ಜಗದೀಶ ಶಾ ತ್ೕ, ವಕೀಲರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತದ 
ಟಿಪಪ್ಣಿ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

50820 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
005/2010

ರ್ೕ ಜಗದೀಶ ಶಾ ತ್ೕ, ವಕೀಲರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತದ 
ಟಿಪಪ್ಣಿ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

51634 EST4 CPI/ಇ /73/2010

Smt. Lakshminarasamma, bin late 
Guru Lingegowda, 2nd floor, 

Channamma nilaya, Amruthahalli, 
Bangalore‐92, Right to Information.

8/10/2011 0:00 D

51634 EST4 CPI/ಇ /73/2010

Smt. Lakshminarasamma, bin late 
Guru Lingegowda, 2nd floor, 

Channamma nilaya, Amruthahalli, 
Bangalore‐92, Right to Information.

8/10/2011 0:00 D

51650 EST4
45. ನೇ.ತ.ವ..

19/98‐
99/.ಇ /2010

ಬೆಳಗಾ ಭಾಗದ ಲ್ 1998‐99 ನೇ
ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಕುರಿತು ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯನುನ್ 

ಕಳು ಕೊಡುವಂತೆ ಸ.ನಿ.ಬೆಳಗಾ  
ಭಾಗದ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಬರೆದ ಪತರ್ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

51650 EST4
45. ನೇ.ತ.ವ..

19/98‐
99/.ಇ /2010

ಬೆಳಗಾ ಭಾಗದ ಲ್ 1998‐99 ನೇ
ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಕುರಿತು ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯನುನ್ 

ಕಳು ಕೊಡುವಂತೆ ಸ.ನಿ.ಬೆಳಗಾ  
ಭಾಗದ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಬರೆದ ಪತರ್ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D



4(7)/ / ಪ
ರ್

54000 EST4 CPI/ಇ /81/2010

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಗಣೇಶ್ ರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,  ವ ಗಗ್, 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/16/2011 0:00 E

54000 EST4 CPI/ಇ /81/2010

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಗಣೇಶ್ ರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,  ವ ಗಗ್, 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/16/2011 0:00 E

53719 EST4 CPI/ಇ /79/2010

ರಾಜಪಾಷಾಮದಾರ್ನಸಾಬ, ಇರಕಲ್ 
ಗಡಾ, ತೆಗಿಗ್ನಕೇರಾ ಓಣಿ, ಕೊಪಪ್ಳ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕುಷಟ್ಗಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

53719 EST4 CPI/ಇ /79/2010

ರಾಜಪಾಷಾಮದಾರ್ನಸಾಬ, ಇರಕಲ್ 
ಗಡಾ, ತೆಗಿಗ್ನಕೇರಾ ಓಣಿ, ಕೊಪಪ್ಳ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕುಷಟ್ಗಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 E

53301 EST4

CPI 
4(7)/ಇ /ದಾ.ಪರ್.
ಪರೀ ೆ/6//2010‐

11

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವಳಕಾಡು, ಇ ಲ್ಗೆ 
ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ವೇಶ ಪರೀ ೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ.
9/17/2011 0:00 C

53301 EST4

CPI 
4(7)/ಇ /ದಾ ಪಇ ದಾ. ರ್.
ಪರೀ ೆ/6//2010‐

11

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವಳಕಾಡು, ಇ ಲ್ಗೆಲ್
ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ವೇಶ ಪರೀ ೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ.
9/17/2011 0:00 C

53314 EST4

CPI 
4(7)/ಇ /ಪೌರ್.

ಶಾ. .ಕಿರುಕುಳ 
ದೂರು/12//2010‐

11

ರ್ೕಮತಿ .ಎಲ್.ಸುಮಿತರ್, ಗೆರ್ೕ.2, 
ಟಿ.ಜಿ.ಟಿ. ಕಷ್ಕರು, ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್., 
ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್.

9/17/2011 0:00 C

53314 EST4

CPI 
4(7)/ಇ /ಪೌರ್.

ಶಾ. .ಕಿರುಕುಳ 
ದೂರು/12//2010‐

11

ರ್ೕಮತಿ .ಎಲ್.ಸುಮಿತರ್, ಗೆರ್ೕ.2, 
ಟಿ.ಜಿ.ಟಿ. ಕಷ್ಕರು, ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್., 
ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್.

9/17/2011 0:00 C

53327 EST4
CPI 

4(7)/ಇ /ಮಾ.ಹ
.ನಿ./16//2010‐11

ಹೆಚ್.ಗಾಯಿತಿರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

53327 EST4
CPI 

4(7)/ಇ /ಮಾ.ಹ
.ನಿ./16//2010‐11

ಹೆಚ್.ಗಾಯಿತಿರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C



53592 EST4 /182/200 10/30/2010 00 D

53329 EST4
CPI 

4(7)/ಇ /ಮಾ.ಹ
.ನಿ./17//2010‐11

ಠಠ್ಲ್ .ಕೋ. ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

53329 EST4
CPI 

4(7)/ಇ /ಮಾ.ಹ
.ನಿ./17//2010‐11

ಠಠ್ಲ್ .ಕೋ. ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/17/2011 0:00 C

53414 EST4
CPI 

4(7)/ಇ /ಮಾ.ಹ
.ನಿ./25//2010‐11

ದೇವರಾಜು.ಕೆ. ತಂದೆ ಕರೇಬೊಮಮ್ಯಯ್, 
ಚಂಗಾವರ,  ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್

9/17/2011 0:00 C

53414 EST4
CPI 

4(7)/ಇ /ಮಾ.ಹ
.ನಿ./25//2010‐11

ದೇವರಾಜು.ಕೆ. ತಂದೆ ಕರೇಬೊಮಮ್ಯಯ್, 
ಚಂಗಾವರ,  ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್

9/17/2011 0:00 C

53425 EST4

CPI 
4(7)/ಇ /ಪೌರ್.

ಶಾ .ದೂರು/27//2
010‐11

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕುರೂಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ಮೇ ನ 

ದೂರು.
9/17/2011 0:00 C

53425 EST4

CPI 
4(7)/ಇ /ಪೌರ್.

ಶಾ .ದೂರು/27//2
010‐11

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕುರೂಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ಮೇ ನ 

ದೂರು.
9/17/2011 0:00 C

53592 EST4
CPI 4(3)/ಇ /ಶಾ
ಶಾ ಬಗೆ/182/200.ಶಾ.ಬಗೆಗ್

4‐05

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನುಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನುನ್

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/30/2010 0:00 0: D

53592 EST4
CPI 4(3)/ಇ /ಶಾ
.ಶಾ.ಬಗೆಗ್/182/200

4‐05

ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನುನ್ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/30/2010 0:00 D

53593 EST4
CPI 4(3)/ಇ /ಶಾ
. .ಪಿಂ.01/2000‐

01

ಸುಮಂಗಲ ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ ರಾಮಶೆಟಿಟ್, 
ದೈ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಿತಿರ್, 
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

10/30/2010 0:00 D

53593 EST4
CPI 4(3)/ಇ /ಶಾ
. .ಪಿಂ.01/2000‐

01

ಸುಮಂಗಲ ಕೋಂ.ದಿವಂಗತ ರಾಮಶೆಟಿಟ್, 
ದೈ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಿತಿರ್, 
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

10/30/2010 0:00 D

53594 EST4
CPI 4(3)/ಇ /ಶಾ
. .ಅ.95/2000‐01

ರ್ೕ ನಿಜಗುಣ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/30/2010 0:00 D

53594 EST4
CPI 4(3)/ಇ /ಶಾ
. .ಅ.95/2000‐01

ರ್ೕ ನಿಜಗುಣ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/30/2010 0:00 D



   

  
58409 EST4 / /2009 8/10/2011 00 D

53650 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /ಸವ್.ನಿ./
1//2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ 
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವ 
ಬಗೆಗ್.‐  ರ್ೕ ವರಾಮ ಕೆ. ., ಸ. ., 

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಂಗಿ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್.

10/30/2010 0:00 D

53650 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /ಸವ್.ನಿ./
1//2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ 
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವ 
ಬಗೆಗ್.‐  ರ್ೕ ವರಾಮ ಕೆ. ., ಸ. ., 

ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಂಗಿ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್.

10/30/2010 0:00 D

54765 EST4
45ಜಿವ. .ಹು. ..

54..ಖಾಹುಮಾ/20
10

ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲಾಲ್
ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ

9/17/2011 0:00 E

54765 EST4
45ಜಿವ. .ಹು. ..

54..ಖಾಹುಮಾ/20
10

ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲಾಲ್
ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರ

9/17/2011 0:00 E

58409 EST4
4(5)ಸಂ. .ನೇ.ಇ

ತರೆ/ನೇಮಕ/2009
/2011

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ 
ನೆಮಕಾತಿಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್  ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಪರಿಗಣಿ ಲಲ್ವೆಂದು ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

58409 EST4
4(5)ಸಂ. .ನೇ.ಇ

ತರೆ/ನೇಮಕ/2009ತರೆ ನೇಮಕ
/2011

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ 
ನೆಮಕಾತಿಗೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆಲ್

ಪರಿಗಣಿ ಲಲ್ವೆಂದು ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 0: D

58838 EST4
45ಚಿ.ಕ .20.ವ.

.ಬಡಿತ್ಮಂ.21.ವೇಬ/
2011

ಭಾಗದಿಂದ ಭಾಗಕೆಕ್ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಹೊಂದಿ ಬರುವ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು 
/ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ/ಸವ್ಯಂ 
ಚಾ ತ ಬಡಿತ್/ಇಪಪ್ತುತ್ ವಷರ್ದ ಶೆಷ 

ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜುರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 D

58838 EST4
45ಚಿ.ಕ .20.ವ.

.ಬಡಿತ್ಮಂ.21.ವೇಬ/
2011

ಭಾಗದಿಂದ ಭಾಗಕೆಕ್ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಹೊಂದಿ ಬರುವ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು 
/ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ/ಸವ್ಯಂ 
ಚಾ ತ ಬಡಿತ್/ಇಪಪ್ತುತ್ ವಷರ್ದ ಶೆಷ 

ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜುರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 D

59077 EST4
45ಚಿಕ /ನೇ/.ಇತ

ರೆ/2010.ನೇಮಕ/2
011

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ರ್ೕ ಯತೀಶ್ 

ಕುಮಾರ್ ಕಲೂಲ್ರು ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ  ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D



ೕ ಪಿ ಬಿ

59077 EST4
45ಚಿಕ /ನೇ/.ಇತ

ರೆ/2010.ನೇಮಕ/2
011

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ರ್ೕ ಯತೀಶ್ 

ಕುಮಾರ್ ಕಲೂಲ್ರು ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ  ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

64504 EST4
4(5)ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.

ವೃ. . .ಬೇ./ಇ /8
1/2011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ
ಸಂಘ ರಿ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ 

ಬಗೆಗ್.
8/10/2011 0:00 D

64504 EST4
4(5)ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.

ವೃ. . .ಬೇ./ಇ /8
1/2011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ
ಸಂಘ ರಿ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳ 

ಬಗೆಗ್.
8/10/2011 0:00 D

60102 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

/ಮಾ.ಹ.ಅ/2005/
2011

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ ವಕೀಲರು
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವಂತೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

60102 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

/ಮಾ.ಹ.ಅ/2005/
2011

ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ ವಕೀಲರು
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವಂತೆ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

60280 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//09/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/09/

2011

ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ. ವನಗೌಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60280 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//09/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/09/

2011

ೕ ಪಿ ಬಿ ವನಗೌಡ ಇವರು ಮಾ ತಿರ್ . . ವನಗೌಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60281 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//10/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/10/

2011

ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾ ಬಾಲಚಂದರ್ ಭಟ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60281 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//10/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/10/

2011

ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾ ಬಾಲಚಂದರ್ ಭಟ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60283 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//12/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/12/

2011

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್,ಎಮ್.ಮಂಜುಳ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D



60283 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//12/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/12/

2011

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್,ಎಮ್.ಮಂಜುಳ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60284 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//14/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/14/

2011

ರ್ೕ. ನ ೕನಚಂದರ್ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60284 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//14/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/14/

2011

ರ್ೕ. ನ ೕನಚಂದರ್ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60285 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//15/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/15/

2011

ರ್ೕ ನಂದಗೊಂಡ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60285 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ನಿ.2
005//15/2010‐
11/ಪೌರ್. .ನೇ/15/

2011

ರ್ೕ ನಂದಗೊಂಡ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60308 EST4 CPI/ಇ /88/2011
1983 TO 1998 G.H.S.TEACHERS 
GR.1 PRMOTION H.M.SENIORITY 

LIST R.T.I INFORMATION
8/10/2011 0:00 E

60308 EST4 CPI/ಇ /88/2011
1983 TO 1998 G.H.S.TEACHERS 
GR.1 PRMOTION H.M.SENIORITY 

LIST R.T.I INFORMATION
8/10/2011 0:00 E

60312 EST4
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/90/

2011
SRI.P.M.JAYARAM RETD.TEACHER 

MYSORE R.T.I INFORMATION
8/16/2011 0:00 E

60312 EST4
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/90/

2011
SRI.P.M.JAYARAM RETD.TEACHER 

MYSORE R.T.I INFORMATION
8/16/2011 0:00 E

60347 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ.2
005/17/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/17/
2011

ಚಿತರ್ ಜಿ.ಆರ್.ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D

60347 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ.2
005/17/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/17/
2011

ಚಿತರ್ ಜಿ.ಆರ್.ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D



35/2010
ರ್ ಯ್

60354 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
22//2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/22/
2011

ರ್ೕ ಮೀರ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಖಾನ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60354 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
22//2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/22/
2011

ರ್ೕ ಮೀರ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಖಾನ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60356 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
24/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/24/
2011

ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60356 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
24/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/24/
2011

ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60372 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
34/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/34/
2011

ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60372 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
34/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/34/
2011

ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60373 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
35/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/35/
2011

ರ್ೕ ವನಂಜಿ ಎಸ್.ಅಯಯ್ನವರ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60373 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
35/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/35/
2011

ರ್ೕ ವನಂಜಿ ಎಸ್.ಅಯಯ್ನವರ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60400 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ,ಅ,/
46/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/46/
2011

ರ್ೕ ರಾಜ್ ಪಾಷಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60400 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ,ಅ,/
46/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/46/
2011

ರ್ೕ ರಾಜ್ ಪಾಷಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

60401 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ,ಅ,/
47/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/47/
2011

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರು ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D



60401 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ,ಅ,/
47/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/47/
2011

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರು ಬಗೆಗ್

9/17/2011 0:00 D

60500 EST4
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/92/

2011

¸sri.Shivanandharamappa 
karajannavar sulthanpura Dharwad 

RTI Act 2005
8/10/2011 0:00 E

60500 EST4
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/92/

2011

¸sri.Shivanandharamappa 
karajannavar sulthanpura Dharwad 

RTI Act 2005
8/10/2011 0:00 E

56729 EST4
45.2005/.ಮಾ.ಹ

.ಅ/2010

ರ್ೕಬಾಲಚಂದರ್ ಮಾಧವ ಭಟಟ್ ವಕೀಲರು 
ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
8/10/2011 0:00 D

56729 EST4
45.2005/.ಮಾ.ಹ

.ಅ/2010

ರ್ೕಬಾಲಚಂದರ್ ಮಾಧವ ಭಟಟ್ ವಕೀಲರು 
ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
8/10/2011 0:00 D

56750 EST4
4(2)ಪೌರ್. /ಜೇಪ/
86/2010‐
11/2010

ರ್ೕಮತಿ.ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಇವರ 
ಜೇಷಠ್ತೆಯ ಲ್ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಸರಿಪಡಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

8/10/2011 0:00 D

56750 EST4
4(2)ಪೌರ್. /ಜೇಪ/
86/2010‐
11/2010

ರ್ೕಮತಿ.ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಇವರ 
ಜೇಷಠ್ತೆಯ ಲ್ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ಸರಿಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

56914 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
005//2010

ರ್ೕ ಎಂ.ಎ.ಖಾ ಕ್ ಗುಲಬಗಾರ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/16/2011 0:00 C

56914 EST4
4(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
005//2010

ರ್ೕ ಎಂ.ಎ.ಖಾ ಕ್ ಗುಲಬಗಾರ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/16/2011 0:00 C

56916 EST4
45.2005/.ಮಾ.ಹ

.ಅ/2010

ರ್ೕತಮಮ್ಯಯ್ ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಃಇತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

56916 EST4
45.2005/.ಮಾ.ಹ

.ಅ/2010

ರ್ೕತಮಮ್ಯಯ್ ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಃಇತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

57046 EST4
45.2005.ಮಾ.ಹ.

ಅ/2010

ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅದಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D



57046 EST4
45.2005.ಮಾ.ಹ.

ಅ/2010

ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅದಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

62745 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

/ಮಾ.ಹ.ಅ/2005//
2011

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅದಿನಿಯಮ2005ಎಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ 
ಎನ್. ಜಯ ಇವರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಜೇಷಠ್ತಾ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2011 16:50 D

62745 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

/ಮಾ.ಹ.ಅ/2005//
2011

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅದಿನಿಯಮ2005ಎಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ 
ಎನ್. ಜಯ ಇವರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಜೇಷಠ್ತಾ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2011 16:50 D

62779 EST4
4(5)ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಚಿ

.ಕ. .ಸಥ್ಲಾಂತರ/ಇ
/77//2011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೆಂಗಸಂದರ್ 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇ ಲ್ರುವ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿ , ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ನೇಮಕಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 D

62779 EST4
4(5)ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಚಿ

.ಕ. .ಸಥ್ಲಾಂತರ/ಇ
/77//2011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೆಂಗಸಂದರ್ 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇ ಲ್ರುವ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿ , ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ನೇಮಕಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

8/10/2011 0:00 D

65718 EST4
45ಸ.ಪೌರ್.ಅಂ.ಮ.
ಪಠಯ್. .ಬ..2010‐
11.ಇ /2011

ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಅಂಧ ಮಕಕ್ ಗೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ರಾಜಯ್ಶಾಸ  

ಸಮಾಜಶಾಸ  ಅಥರ್ಶಾಸ  ಹಾಗೂ 
ಸಂಗೀತ ಷಯಗಳ ಪಠಯ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/16/2011 0:00 D

65718 EST4
45ಸ.ಪೌರ್.ಅಂ.ಮ.
ಪಠಯ್. .ಬ..2010‐
11.ಇ /2011

ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಅಂಧ ಮಕಕ್ ಗೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ರಾಜಯ್ಶಾಸ  

ಸಮಾಜಶಾಸ  ಅಥರ್ಶಾಸ  ಹಾಗೂ 
ಸಂಗೀತ ಷಯಗಳ ಪಠಯ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/16/2011 0:00 D

65768 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ,ಅ./
54/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/54/
2011

ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಗಾಗ್ಂ  ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

65768 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ,ಅ./
54/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/54/
2011

ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಗಾಗ್ಂ  ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D



2011

65776 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
60/ /2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/60/
2011

ರ್ೕ .ಎಸ್.ಕೆ.ಪರ್ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

65776 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
60/ /2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/60/
2011

ರ್ೕ .ಎಸ್.ಕೆ.ಪರ್ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

65793 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
67/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/67/
2011

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರ್.ತುಮಕೂರು 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

65793 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
67/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/67/
2011

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರ್.ತುಮಕೂರು 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

65802 EST4

4(1)/ಮಾಹಅ/74
/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/74/
2011

ರ್ೕ ಎ.ಪರ್ಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಅತರ್ಪಪ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

65802 EST4

4(1)/ಮಾಹಅ/74
/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/74/
2011

ರ್ೕ ಎ.ಪರ್ಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಅತರ್ಪಪ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ಗ್
9/17/2011 0:00 D

65803 EST4

4(1)/ಮಾಹಅ/75
/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/75/
2011

ರ್ೕ ಟಿ.ಅಶವ್ತ್ಥ್ ರಾಮಯಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

65803 EST4

4(1)/ಮಾಹಅ/75
/2010‐

11/ಪೌರ್. .ನೇ/75/
2011

ರ್ೕ ಟಿ.ಅಶವ್ತ್ಥ್ ರಾಮಯಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

66075 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ20

05.02/.ಮಾ.ಹ.ಅ/
2011

ರ್ೕ ಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ
ಹುಮಾನ್ಬಾದ ಬೀಧರ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

66075 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ20

05.02/.ಮಾ.ಹ.ಅ/
2011

ರ್ೕ ಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ
ಹುಮಾನ್ಬಾದ ಬೀಧರ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2011 0:00 D

66240 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01//2
010‐11

ದಿ: ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಪರ್ಸಾದ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕಮಮ್ತಾನ, ಬೀದರ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ 
ಭತೆಯ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D



66240 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01//2
010‐11

ದಿ: ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಪರ್ಸಾದ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕಮಮ್ತಾನ, ಬೀದರ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ 
ಭತೆಯ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

66255 EST4
CPI 4(3)/ಇ / .
ತ./01//2011

Institution to Participation in the 
ITLA 2009‐10.

6/24/2011 0:00 D

66255 EST4
CPI 4(3)/ಇ / .
ತ./01//2011

Institution to Participation in the 
ITLA 2009‐10.

6/24/2011 0:00 D

66257 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/1//2010‐11

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಜಯರಾಮ, ಸುಚೇತನ 
ಅಗರ್ಹಾರ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಸಾಗರ,  ವ ಗಗ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾಹತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ.

6/24/2011 0:00 D

66257 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/1//2010‐11

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಜಯರಾಮ, ಸುಚೇತನ 
ಅಗರ್ಹಾರ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಸಾಗರ,  ವ ಗಗ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾಹತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ.

6/24/2011 0:00 D

66259 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/1//2
010‐11

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಜು, ವಕೀಲರು ಉನನ್ತ 
ವಾಯ್ಸಂಗದ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

66259 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/1//2
010‐11

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಜು, ವಕೀಲರು ಉನನ್ತ 
ವಾಯ್ಸಂಗದ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

66260 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/1//2010‐11

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ 
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ 

ಹೆಚ್.ಸಂಗಮ.
6/24/2011 0:00 D

66260 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/1//2010‐11

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ 
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ 

ಹೆಚ್.ಸಂಗಮ.
6/24/2011 0:00 D

66261 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/1//2
010‐11

ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಹೆಚ್.ರಾಜ್ 
ಕುಮಾರ್.

8/3/2011 0:00 D

66261 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/1//2
010‐11

ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಹೆಚ್.ರಾಜ್ 
ಕುಮಾರ್.

8/3/2011 0:00 D

66262 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/1//2010‐11

ರ್ೕ ಹಯಾತ್ ಬಾಷ.ಹೆಚ್. ತಂದೆ
ಅತಾವುಲಾಲ್ಖಾನ್ ಎಂ.ಹೆಚ್., ನಿವೃತತ್ 
ಕಷ್ಕರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಸೇವೆ 

ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

66262 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/1//2010‐11

ರ್ೕ ಹಯಾತ್ ಬಾಷ.ಹೆಚ್. ತಂದೆ
ಅತಾವುಲಾಲ್ಖಾನ್ ಎಂ.ಹೆಚ್., ನಿವೃತತ್ 
ಕಷ್ಕರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಸೇವೆ 

ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D



66289 EST4 4(3)/ /01//2
ಕ್ ಯ್

8/3/2011 00 D

66265 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/1//2010‐11

ರ್ೕ ಉಗರ್ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ , ಕೇರಾಫ್ 
ರಂಗನಾಥಪಪ್ ತುಮಕೂರು ಗ ಗೆ ರಜೆ 

ಬಗೆಗ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ.
8/3/2011 0:00 D

66265 EST4
CPI 4(3)/ಇ /

ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/1//2010‐11

ರ್ೕ ಉಗರ್ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ , ಕೇರಾಫ್ 
ರಂಗನಾಥಪಪ್ ತುಮಕೂರು ಗ ಗೆ ರಜೆ 

ಬಗೆಗ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ.
8/3/2011 0:00 D

66273 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /ಮಾ
ತಿ ಹಕುಕ್/1//2011

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ
ಎಂ. ವಶಂಕರ, ಸ. ., 

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಯಳಂದೂರು, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

66273 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /ಮಾ
ತಿ ಹಕುಕ್/1//2011

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ
ಎಂ. ವಶಂಕರ, ಸ. ., 

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಯಳಂದೂರು, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/24/2011 0:00 D

66283 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /1//20
10‐11

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಗುರುಚಿಂತನ ಕಾಯರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

66283 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /1//20
10‐11

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಗುರುಚಿಂತನ ಕಾಯರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2011 0:00 D

66289 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01//2ಇ
011

ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಾನದ ಬಗೆಗ್ಗ್
ಪರೀ ೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 0: D

66289 EST4
CPI 

4(3)/ಇ /01//2
011

ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಾನದ ಬಗೆಗ್ 
ಪರೀ ೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/3/2011 0:00 D

68529 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.2
005/.82/2010‐

11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ಎ ಮೃತುಯ್ಂಜಯ ದೈ. . ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
8/8/2011 0:00 D

68529 EST4
45ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.2
005/.82/2010‐

11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ಎ ಮೃತುಯ್ಂಜಯ ದೈ. . ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
8/8/2011 0:00 D

67233 EST4
45.2005/07/.

ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ಬಿ ಜೆ ಅವಟಿ ಮಹಾಗಣಪತಿನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮತುತ್ ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ 
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2011 16:50 D



10 /2011
ಕ್

67233 EST4
45.2005/07/.

ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ಬಿ ಜೆ ಅವಟಿ ಮಹಾಗಣಪತಿನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮತುತ್ ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ 
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2011 16:50 D

70849 EST4
4(5)ಸಂ .ನೇ.ಇ

ತರೆ//ನೇಮಕ/11/
2010‐/2011

ಕುಮಾರಿ ವಾಣಿ ಮರಡೂರು ಇವರು
ಸಂಗೀತ ೕಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ 
ಆಯೆಕ್ಮಾಡಿದುದ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಲ್ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 C

70849 EST4
4(5)ಸಂ .ನೇ.ಇ

ತರೆ//ನೇಮಕ/11/
2010‐/2011

ಕುಮಾರಿ ವಾಣಿ ಮರಡೂರು ಇವರು
ಸಂಗೀತ ೕಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ 
ಆಯೆಕ್ಮಾಡಿದುದ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಲ್ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2011 0:00 C

70855 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

/ಮಾ.ಹ.ಅ/2005/
10‐/2011

ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಜೇವಗಿರ್ ಗಿಲಬಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 D

70855 EST4
4(5)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ.

/ಮಾ.ಹ.ಅ/2005/
10 /2011‐

ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಜೇವಗಿರ್ ಗಿಲಬಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ

2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2011 0:00 D

67894 EST4
45.2005/10201

1‐
12.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ವಶಂಕರ ಹ.ಕಳಸಣಿಣ್ ಹುನೂನ್ರ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್

12/15/2011 16:48 D

67894 EST4
45.2005/10201

1‐
12.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ವಶಂಕರ ಹ.ಕಳಸಣಿಣ್ ಹುನೂನ್ರ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್

12/15/2011 16:48 D

74993 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
15/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/15/
2011

ರ್ೕ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

74993 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
15/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/15/
2011

ರ್ೕ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

74997 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
18/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/18/
2011

ರ್ೕ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 D



2/2011
ರ್

74997 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
18/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/18/
2011

ರ್ೕ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
9/17/2011 0:00 D

75006 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
24/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/24/
2011

ರ್ೕ ಅನವ್ರ ಹುಸೇನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

75006 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ./
24/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/24/
2011

ರ್ೕ ಅನವ್ರ ಹುಸೇನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

75276 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/0
1/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/01/
2011

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಮೂತಿರ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

75276 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/0
1/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/01/
2011

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಮೂತಿರ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

75278 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/0
2/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/02/
2011

ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಉಮಾರಾಣಿ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

75278 EST4

4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/0
2/2011‐

12/ಪೌರ್. .ನೇ/02/
2011

ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಉಮಾರಾಣಿ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2011 0:00 D

31064 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಚಸ್ 53‐ 

2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಚಸ್
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
5/7/2010 0:00 D

31064
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಚಸ್ 53‐ 

2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಚಸ್
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
5/7/2010 0:00 D

31024 PHYEDN
ದೈ 5/ SGFI 

ಮಹಾ ಸಭೆ 2006‐
/05‐06

S G F I ಮಹಾ ಸಭೆಯನುನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/27/2009 0:00 D

31024
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ SGFI 
ಮಹಾ ಸಭೆ 2006‐

/05‐06
S G F I ಮಹಾ ಸಭೆಯನುನ್ ಕರೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/27/2009 0:00 D

31017 PHYEDN
ದೈ 5/ ಶಾ, ಕಿರ್ೕ , 

. ಇಟಿ ಮಿ. 16 
2004‐05

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಪರ್ಧಮ ಮೂರುಸಾದ್ನ 
ಪಡೆದವರಿಗೆ  ಇಟಿ ಮತುತ್ ಇತರೆ 

ಸಪ್ಧಾರ್ತಕ್ಕ ಪರೀ ೆಗಳನುನ್ ಮಾನಯ್ರೇ 
ಮತುತ್ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E



36/2007

31017
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ಶಾ, ಕಿರ್ೕ , 
. ಇಟಿ ಮಿ. 16 
2004‐05

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಪರ್ಧಮ ಮೂರುಸಾದ್ನ 
ಪಡೆದವರಿಗೆ  ಇಟಿ ಮತುತ್ ಇತರೆ 

ಸಪ್ಧಾರ್ತಕ್ಕ ಪರೀ ೆಗಳನುನ್ ಮಾನಯ್ರೇ 
ಮತುತ್ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

31029 PHYEDN

ದೈ  ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ವಾ ಬಾಲ್ 17 
ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿ 
ಕೂಟ 25 /2007

ವಾ ಬಾಲ್ 17 ಕಿರ್ೕಡಾ ತಂಡವನುನ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಕೆಕ್ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
5/7/2010 0:00 D

31029
SECONDARY 

EDN

ದೈ  ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ವಾ ಬಾಲ್ 17 
ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿ 
ಕೂಟ 25 /2007

ವಾ ಬಾಲ್ 17 ಕಿರ್ೕಡಾ ತಂಡವನುನ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಕೆಕ್ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
5/7/2010 0:00 D

31031 PHYEDN
ದೈ 5/ ಗಣ 
ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ 
2005‐2004‐05

ಜನವರಿ 2005 ರ ಲ್ ನಡೆಯವ
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಗಣರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ 
ದಿನಾಚರಣಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

31031
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ಗಣ 
ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ 
2005‐2004‐05

ಜನವರಿ 2005 ರ ಲ್ ನಡೆಯವ
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಗಣರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ 
ದಿನಾಚರಣಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

31034 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಕಿರ್ಕೇಟ್ 16 

36/2007

16 ಕಿರ್ಕೇಟ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

31034
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಕಿರ್ಕೇಟ್ 16 

36/2007

16 ಕಿರ್ಕೇಟ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

6/27/2009 0:00 D

31040 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 

ಕೂಟ ಕಬಡಿಡ್ 17 40 
/2007

ಕಬಡಿಡ್ 17 ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ 
ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

31040
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಕಬಡಿಡ್ 17 40 

/2007

ಕಬಡಿಡ್ 17 ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ 
ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

31047 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ. ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಕಬಡಿಡ್ 
30/2007

ಕಬಡಿಡ್ 14 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ 
ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

31047
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾ. ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಕಬಡಿಡ್ 
30/2007

ಕಬಡಿಡ್ 14 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ 
ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

31052 PHYEDN
ದೈ 5/ ಸಾವ್ತಂತರ್ 
ದಿನಾಚರಣಿ 2007‐

08

15‐08 2007 ರಂದು ಸಾವ್ತಂತರ್
ದಿನಾಚರಣಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ 

ಮಕಕ್ ಂದ ಸಾಂಸಕ್ರ್ತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

31052
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ಸಾವ್ತಂತರ್ 
ದಿನಾಚರಣಿ 2007‐

08

15‐08 2007 ರಂದು ಸಾವ್ತಂತರ್
ದಿನಾಚರಣಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ 

ಮಕಕ್ ಂದ ಸಾಂಸಕ್ರ್ತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D



SECONDARY
ೖ ರ್ ಯ್ ರ್

31056 PHYEDN
ದೈ 5/ ಕನನ್ಡ 
ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ 

2007 20‐2007‐08

2007‐08 ಸಾ ನ ಕನನ್ಡ ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಹಮಿಮ್ಕೂಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

31056
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ಕನನ್ಡ 
ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ 

2007 20‐2007‐08

2007‐08 ಸಾ ನ ಕನನ್ಡ ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಹಮಿಮ್ಕೂಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

31060 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 

ಕೂಟ ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ 38 
/2007

ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

31060
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ 38 

/2007

ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

31067 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ ಕೂಟ 
ಬಾಯ್ಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ 

42/2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 14 ಬಾಯ್ಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್
ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

31067
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾ ಕೂಟ 
ಬಾಯ್ಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ 

42/2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 14 ಬಾಯ್ಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್
ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30988 PHYEDN
ದೈ 5/   ಕಿರ್ೕ.ನಿ 
ಆಯವಯ್ಯ 04‐

2005‐06

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ 
ನಿಧಿ ಆಯವಯ್ಯ ತಯೂರಿಕ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗು 
ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 C

30988
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/   ಕಿರ್ೕ.ನಿ 
ಆಯವಯ್ಯ 04‐

2005‐06

2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ
ನಿಧಿ ಆಯವಯ್ಯ ತಯೂರಿಕ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗು 
ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 C

30905 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 

ಪುಟಬಾಲ್ 17 61 
2005‐06

ಪುಟಬಾಲ್ 17 ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30905
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಪುಟಬಾಲ್ 17 61 

2005‐06

ಪುಟಬಾಲ್ 17 ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30926 PHYEDN
ದೈ 5/ ಉ.ನಿ ದೈ 

 ಇವರ ಪರ್ವಾಸ 
ಪಟಿಟ್ 2005‐06

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ದೈ  ಇವರ 
ತಾಕಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಸೂಚಿ

6/26/2009 0:00 E

30926
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ಉ.ನಿ ದೈ 
 ಇವರ ಪರ್ವಾಸ 
ಪಟಿಟ್ 2005‐06

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ದೈ  ಇವರ 
ತಾಕಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಸೂಚಿ

6/26/2009 0:00 E

30899 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಕು ತ್ 

65/2005‐06
ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕು ತ್ 

ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D



30899
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಕು ತ್ 

65/2005‐06
ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕು ತ್ 

ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30895 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಲಾಂಗ್ ಟೆನಿನ್ೕಸ್ 
42‐2005‐06

ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ
ಲಾಂಗ್ ಟೆನಿನ್ೕಸ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30895
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಲಾಂಗ್ ಟೆನಿನ್ೕಸ್ 
42‐2005‐06

ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ
ಲಾಂಗ್ ಟೆನಿನ್ೕಸ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30902 PHYEDN
ದೈ 5/ ಅಥೆಲ್ಟಿಕ್ 
64/2005‐06

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಅಥೆಲ್ಟಿಕ್
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟವನುನ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30902
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ಅಥೆಲ್ಟಿಕ್ 
64/2005‐06

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಅಥೆಲ್ಟಿಕ್
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟವನುನ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30881 PHYEDN

ದೈ / . 
ಕಿರ್ೕ.ನಿ/ಆಯವಯ್ಯ/ 
ಕಿರ್ೕ. ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 

2004‐05

2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಿರ್ೕ ನಿಯ 
ಆಯವಯ್ಯ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 B

30881
SECONDARY 

EDN

ದೈ / . 
ಕಿರ್ೕ.ನಿ/ಆಯವಯ್ಯ/ 
ಕಿರ್ೕ. ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 

2004‐05

2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಿರ್ೕ ನಿಯ 
ಆಯವಯ್ಯ ಮತುತ್ ಕಿರ್ೕಡಾ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 B

30890 PHYEDN
ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ ಖೋ 
ಖೋ 41‐2005‐06

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಖೋ ಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30890
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ ಖೋ 
ಖೋ 41‐2005‐06

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಖೋ ಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30885 PHYEDN
ದೈ 5/ 

ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ಅನುಮತಿ.2
0‐2004‐05

ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಗಳ ಲ್ ನೇರವಾಗಿ
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 E

30885
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ಕಿರ್ೕ.ಕೂ/ಅನುಮತಿ.2

0‐2004‐05

ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಗಳ ಲ್ ನೇರವಾಗಿ
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 E

30819 PHYEDN
ದೈ 5/ .ರಾಜಯ್ 
ನ.ಬ.  . ೇ.ನಿ. 
28/2004‐05

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ 
ಕಿರ್ೕಅಆಪಟುಗ ಗೆ ೇ ನಿಧಿ ಯಿಂದ 
ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30819
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ .ರಾಜಯ್ 
ನ.ಬ.  . ೇ.ನಿ. 
28/2004‐05

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ 
ಕಿರ್ೕಅಆಪಟುಗ ಗೆ ೇ ನಿಧಿ ಯಿಂದ 
ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C



30873 PHYEDN 50 14 17 ಕಿ 6/27/2009 00 D

30879 PHYEDN
ದೈ 5/ 

ಬಾಯ್.ಬಾ.ಅ.29/ 
2004‐05

ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆ ಟ್ ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟಬಾಲ್
ಅಸೋ ೕಶನ್ ದಿಂದ ಏಪರ್ಡಿಸುವ 
ಕಿರ್ೕಡೆಗ ಗೆ ದೈ  ರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

30879
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ಬಾಯ್.ಬಾ.ಅ.29/ 

2004‐05

ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆ ಟ್ ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟಬಾಲ್
ಅಸೋ ೕಶನ್ ದಿಂದ ಏಪರ್ಡಿಸುವ 
ಕಿರ್ೕಡೆಗ ಗೆ ದೈ  ರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

30810 PHYEDN
ದೈ 5/ ಭಾ.ಸೇದ. 
ದೂರು, 41/2004‐

05

ಬಾರತ ಸೇವಾದಲ ಸಂಸೆದ್ಗೆ ಅ ಗೌರವ 
ತೋರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

6/26/2009 0:00 E

30810
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ಭಾ.ಸೇದ. 
ದೂರು, 41/2004‐

05

ಬಾರತ ಸೇವಾದಲ ಸಂಸೆದ್ಗೆ ಅ ಗೌರವ 
ತೋರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

6/26/2009 0:00 E

30814 PHYEDN
ದೈ 5/ ತಪಾಸಣೆ 
ತಮಕೂರು 19 
2004‐05

ರ್ೕ ,ವೆಂಕಟಸುಬಬ್ಯಯ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಆಧಿಕಷ್ಕರು ಉ ,ನಿ. ಕಛೇರಿ 

ತುಮಕೂರು ಇವರ ಭಾಗದ ಲ್ ತಪಾಸಣೆ 
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

30814
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ತಪಾಸಣೆ 
ತಮಕೂರು 19 
2004‐05

ರ್ೕ ,ವೆಂಕಟಸುಬಬ್ಯಯ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಆಧಿಕಷ್ಕರು ಉ ,ನಿ. ಕಛೇರಿ 

ತುಮಕೂರು ಇವರ ಭಾಗದ ಲ್ ತಪಾಸಣೆ 
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

30873 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್. 
ಖೋ ಖೋ 50ಖೋ,ಖೋ  
2004‐05

50 ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಖೋ
ಖೋ14ಮತು 17 ಕಿ ೕಡಾಕೂಟದಖೋ ಮತುತ್   ರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್

ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 0: D

30873
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್. 
ಖೋ,ಖೋ 50 
2004‐05

50 ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಖೋ
ಖೋ14ಮತುತ್ 17 ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ 

ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30875 PHYEDN
ದೈ 5/ ದೈ  

ಬೇಡಿಕೆ 9/ 2004‐
05

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಶಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸುತ್ಗಳ 
ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 C

30875
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ದೈ  
ಬೇಡಿಕೆ 9/ 2004‐

05

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಶಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸುತ್ಗಳ 
ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 C

30822 PHYEDN

ದೈ 5/ 
ಕಿರ್ೕಡಾ.ಖು.ತಳಕು 

ಪಟಿಟ್ .ಬೇ 
23/2004‐05

ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳ ಲ್ ತಳಕು ಪಟಿಟ್ 
ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಮತುತ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪರ್ತೆಯ್ಕವಾಗಿ 

ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

30822
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ಕಿರ್ೕಡಾ.ಖು.ತಳಕು 

ಪಟಿಟ್ .ಬೇ 
23/2004‐05

ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳ ಲ್ ತಳಕು ಪಟಿಟ್ 
ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಮತುತ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪರ್ತೆಯ್ಕವಾಗಿ 

ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E



31 2006

30823 PHYEDN
ದೈ 5/ ಸಾ. ವೆ. 
12/ 2004‐05

ದಯ್ ಕ ಕಷ್ಣ ಬಾಗದ ಲ್ ಅವಶಯ್ಕ ರುವ
ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್  ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 

ವೆಚಚ್ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30823
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ಸಾ. ವೆ. 
12/ 2004‐05

ದಯ್ ಕ ಕಷ್ಣ ಬಾಗದ ಲ್ ಅವಶಯ್ಕ ರುವ
ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್  ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 

ವೆಚಚ್ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30771 PHYEDN
ದೈ  ರಾಷಟ್ರ್ 

ಜೋಡೊ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 
35/2006

ಜೋಡೋ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30771
SECONDARY 

EDN

ದೈ  ರಾಷಟ್ರ್ 
ಜೋಡೊ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

35/2006
ಜೋಡೋ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30772 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 37‐2006

ಈ ಜು ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30772
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 37‐2006

ಈ ಜು ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30774 PHYEDN
ದೈ  ರಾಜಯ್ ನಗದು 

ಬಹುಮಾನ 7 
/2006‐07

ರಾಜಯ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 C

30774
SECONDARY 

EDN

ದೈ  ರಾಜಯ್ ನಗದು 
ಬಹುಮಾನ 7 
/2006‐07

ರಾಜಯ್ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 C

30778 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ.ಕೂ 

31 2006 
14 ಕಿರ್ಕೇಟ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್

ತಂಡವನು ಕಳು ಸುವ ಬಗೆತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30778
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ.ಕೂ 

31 2006
14 ಕಿರ್ಕೇಟ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್

ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30779 PHYEDN
ದೈ  5 ಕಿರ್ೕಡಾ 

21/07
ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ನಿಧಿಗೆ

ವಸೂಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಶುಲಕ್ದ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 E

30779
SECONDARY 

EDN
ದೈ  5 ಕಿರ್ೕಡಾ 

21/07
ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ನಿಧಿಗೆ

ವಸೂಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಶುಲಕ್ದ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 E

30780 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 36/06

ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ತಂಡವನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/26/2009 0:00 D

30780
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 36/06

ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ತಂಡವನುನ್
ಕಳು ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/26/2009 0:00 D

30781 PHYEDN

ದೈ 5/ ರಾಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಹಾಕಿ 14 
ಬಾಕ್ಸಟ್ಟಾಬ್ಲ್17 

40/2006

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 14‐ಹಾಕಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

30781
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಹಾಕಿ 14 
ಬಾಕ್ಸಟ್ಟಾಬ್ಲ್17 

40/2006

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 14‐ಹಾಕಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

30783 PHYEDN
ದೈ 5 cpi 
ರಾಕಿರ್ೕಕೂಟ 
25/2006

ಲಾನ್ ಟೆನಿನ್ೕಸ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D



30791 ಕಿ 42/2004
ಟ್ರ್ ಟ್ ರ್

6/27/2009 00 D

30783
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 cpi 
ರಾಕಿರ್ೕಕೂಟ 
25/2006

ಲಾನ್ ಟೆನಿನ್ೕಸ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30784 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಕಬಡಿಡ್ 43 

2006

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಬಟಿಟ್ ಪಂದಾಯ್ವ ೕಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30784
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ ಕಬಡಿಡ್ 43 

2006

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಬಟಿಟ್ ಪಂದಾಯ್ವ ೕಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30786 PHYEDN
ದೈ 5/ ಸಮಿತಿ1/2 

2006‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣವನುನ್ ಸಮಗರ್ವಾಗಿ ಪರಿಷರಿಒಸಲು 

ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಣ ತಜಞ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 B

30786
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ಸಮಿತಿ1/2 

2006‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣವನುನ್ ಸಮಗರ್ವಾಗಿ ಪರಿಷರಿಒಸಲು 

ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಣ ತಜಞ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 B

30788 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 38/06

ಕಬಡಿ 14ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30788
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 38/06

ಕಬಡಿ 14ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30791 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 

ಕಿರ್ೕಕಟ್ 42/2004‐
05

50 ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ಕರ್ಟ್ ಕಿರ್ಡಾ 
ಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30791
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಕಿ ೕಕಟ್ 42/2004ರ್ೕಕಟ್ ‐

05

50 ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ಕರ್ಟ್ ಕಿರ್ಡಾರ್ ರ್
ಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 0: D

30794 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಕು ತ್ 

2004‐05
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಕು ತ್ 14ಮತುತ್ 17 ಬಾಲಕ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30794
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಕು ತ್ 

2004‐05
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಕು ತ್ 14ಮತುತ್ 17 ಬಾಲಕ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30795 PHYEDN
ದ್ಐ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ . 
ವಾ. ಬಾಲ್ 46 ‐
2004‐2005

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ವಾ ಬಾಲ್ ಕಿರ್ಡಾ 
ಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

30795
SECONDARY 

EDN

ದ್ಐ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ . 
ವಾ. ಬಾಲ್ 46 ‐
2004‐2005

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ವಾ ಬಾಲ್ ಕಿರ್ಡಾ 
ಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

30742 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 

ಜೋಡೂ 44‐2005‐
06

ರಾಷಟ್ರ್ ನಮಟಟ್ದ ಜೋಡೂ ಪಂದಾಯ್ವನುನ್ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30742
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಜೋಡೂ 44‐2005‐

06

ರಾಷಟ್ರ್ ನಮಟಟ್ದ ಜೋಡೂ ಪಂದಾಯ್ವನುನ್ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30744 PHYEDN
ದೈ  ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

34/2007
ಪುಟ್ ಬಾಲ್ 14 ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ

ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D



2004 05
ಕಷ್

30744
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

34/2007
ಪುಟ್ ಬಾಲ್ 14 ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ

ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30758 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ವಾ ಬಾಲ್ 

17/50/ 2005‐06

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 17 ವ ೕಮಿತಿ
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ 

ಕಳು ಸುವ
6/27/2009 0:00 D

30758
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ವಾ ಬಾಲ್ 

17/50/ 2005‐06

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 17 ವ ೕಮಿತಿ
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ 

ಕಳು ಸುವ
6/27/2009 0:00 D

30753 PHYEDN
ದೈ  ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

41/2007
ಖೋ ಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ತಂಡವನುನ್

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30753
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

41/2007
ಖೋ ಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ತಂಡವನುನ್

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30799 PHYEDN

ದೈ 5/ 402 ವೈ 
ಎಂ.   ಎ/ 
ಅನುಧಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ /2004‐
05

ವೈ ಎಂ. .ಎ ದೈ . ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 
2002‐03 ಮತುತ್ 2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ 

ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6/27/2009 0:00 C

30799
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 402 ವೈ 
ಎಂ.   ಎ/ 
ಅನುಧಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ /2004‐
05

ವೈ ಎಂ. .ಎ ದೈ . ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 
2002‐03 ಮತುತ್ 2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ 

ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6/27/2009 0:00 C

30803 PHYEDN
ದೈ 5/ 

ಕಾಯರ್ಗಾರ 13‐ 
2004 05‐

ಬೆಂಗಳೂರುನಗರದ ಉತತ್ರ ದಕಷ್ಣ ಮತುರ್ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೈಕಷ್ಕಣೆಕ ಕಾಯರ್ಗಾರೖಕಷ್
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

6/26/2009 0:00 E

30803
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ಕಾಯರ್ಗಾರ 13‐ 

2004‐05

ಬೆಂಗಳೂರುನಗರದ ಉತತ್ರ ದಕಷ್ಣ ಮತುರ್ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಶೈಕಷ್ಕಣೆಕ ಕಾಯರ್ಗಾರ 
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

6/26/2009 0:00 E

30807 PHYEDN
ದೈ 5/ ದೈ  

ನಿ.14/ 2004‐05
2004‐05 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ದೈ ಕ

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 E

30807
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ದೈ  

ನಿ.14/ 2004‐05
2004‐05 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ದೈ ಕ

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 E

30039 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ.ಮ. 
ಕಿರ್ೕ6/ 2003‐04

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ಸಪ್ದೆರ್ಗಳ ವಯ್ವಹಾರಿಕ ಕಡಿತ

6/26/2009 0:00 C

30039
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾ.ಮ. 
ಕಿರ್ೕ6/ 2003‐04

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ಸಪ್ದೆರ್ಗಳ ವಯ್ವಹಾರಿಕ ಕಡಿತ

6/26/2009 0:00 C

30237 PHYEDN
ದೈ 5/  ಕಿರ್ೕ.ನಿ 
ಆಯವಯ್ಯ 1‐
20003‐04

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ
ನಿಧಿ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯೂರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 C

30237
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/  ಕಿರ್ೕ.ನಿ 
ಆಯವಯ್ಯ 1‐
20003‐04

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ
ನಿಧಿ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯೂರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 C



SECONDARY 2004 05

30242 PHYEDN
ದೈ 5/ sgfl ನಾಯ್. 
ಗೇಮ್ಸ್ 06/2003‐

04

ಕೇರಳ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ನಡೆಯ ಲ್ 49 ನೇ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಲ್ 

ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30242
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ sgfl ನಾಯ್. 
ಗೇಮ್ಸ್ 06/2003‐

04

ಕೇರಳ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ನಡೆಯ ಲ್ 49 ನೇ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಲ್ 

ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30245 PHYEDN
ದೈ 5/   .ಕಿರ್ೕ ನಿ 
.09.2002‐03

ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್
ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಕುರಿತು

6/26/2009 0:00 B

30245
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/   .ಕಿರ್ೕ ನಿ 
.09.2002‐03

ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್
ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಕುರಿತು

6/26/2009 0:00 B

30299 PHYEDN
ದೈ  6 ದೈ  
ತರಭೇತಿ 08/05‐

06

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಮಾಗರ್ದ ರ್ ಕೈಪಿಡಿ 
ತಯಾರಿ  ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30299
SECONDARY 

EDN

ದೈ  6 ದೈ  
ತರಭೇತಿ 08/05‐

06

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಮಾಗರ್ದ ರ್ ಕೈಪಿಡಿ 
ತಯಾರಿ  ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30302 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ ಟ್ರ್ೕ 
ಕಬಡಿ 39/05‐06

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಬಡಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ತಂಡ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30302
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾ ಟ್ರ್ೕ 
ಕಬಡಿ 39/05‐06

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಬಡಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ತಂಡ
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30308 PHYEDN

ದೈ 5 
ರಾಷಟ್ರ್ನಗದು 
ಬಹುಮಾನ 

2005/02/05‐06

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ನಗದು 
ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30308
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 
ರಾಷ ನಗದುರಾಷಟ್ರ್ನಗದು 
ಬಹುಮಾನ 

2005/02/05‐06

2004 05ನೇ ಸಾ ನ ರಾ ೕಯ ನಗದು‐ ನೇ ಸಾ ನ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ನಗದು
ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30313 PHYEDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಕಿರ್ೕ. 
ಕೂ ಸಮವಸ  
,ಇತರೆ ಟೆಂಡರ್ 
32/05‐06

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಂದಾಯ್ವ ಗಳ ಲ್ 
ಭಾಗವ ಸುವ ತಂಡಗ ಗೆ ಕಿರ್ೕಡಾ 

ಸಮವಸ  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ 
ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30313
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ ಕಿರ್ೕ. 
ಕೂ ಸಮವಸ  
,ಇತರೆ ಟೆಂಡರ್ 
32/05‐06

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಂದಾಯ್ವ ಗಳ ಲ್ 
ಭಾಗವ ಸುವ ತಂಡಗ ಗೆ ಕಿರ್ೕಡಾ 

ಸಮವಸ  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ 
ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30317 PHYEDN
ದೈ 5/  ಕಿರ್ೕ,ಈ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ 2004‐

05

2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖೆ
ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟಿಸುವ 

ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
6/26/2009 0:00 D

30317
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/  ಕಿರ್ೕ,ಈ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ 2004‐

05

2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇಲಾಖೆ
ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘಟಿಸುವ 

ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
6/26/2009 0:00 D

30318 PHYEDN
ದೈ  5 ರಾಷಟ್ರ್ ಬಾಯ್ 
ಬಾಲ್ 45/2004‐

05
2004‐05 ಬಾಯ್ಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ 6/26/2009 0:00 D



05

30318
SECONDARY 

EDN

ದೈ  5 ರಾಷಟ್ರ್ ಬಾಯ್ 
ಬಾಲ್ 45/2004‐

05
2004‐05 ಬಾಯ್ಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ 6/26/2009 0:00 D

30320 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಹಾಕಿ 

522004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಕಿ ಕಿರ್ೕಢಾ ಕೂಟ 5/7/2010 0:00 D

30320
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಹಾಕಿ 

522004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಕಿ ಕಿರ್ೕಢಾ ಕೂಟ 5/7/2010 0:00 D

30323 PHYEDN

ದೈ 5/ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ 
ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ಸ್. 

ಮುದರ್ಣಿ40‐2004‐
05

2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿರ್ರುವ 

ಮದರ್ಣ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30323
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ 
ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ಸ್. 

ಮುದರ್ಣಿ40‐2004‐
05

2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿರ್ರುವ 

ಮದರ್ಣ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30325 PHYEDN
ದೈ 5/ 

ರಾಷಟ್ರ್,ಪು.ಬಾ.36/2
004‐2005

50ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದಕಿರ್ೕಡಾಮೂಟದ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30325
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ರಾಷಟ್ರ್,ಪು.ಬಾ.36/2

004‐2005
50ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದಕಿರ್ೕಡಾಮೂಟದ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30326 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಜೋಡೋ 2004‐
05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಜೋಡೋ ಕಿರ್ೕಡಾ 
ಕೂಟ

6/26/2009 0:00 D

30326
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಜೋಡೋ 2004‐

05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಜೋಡೋ ಕಿರ್ೕಡಾ 
ಕೂಟ

6/26/2009 0:00 D

30328 PHYEDN

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಕಿರ್ೕಕೂಸ ವ 

ಟೆಂಡರ್ 44/2004‐
05

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ 
ತಂಡಗ ಗೆ ಸಮವಸದ ಟೆಂಡರ್ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30328
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಕಿರ್ೕಕೂಸ ವ 

ಟೆಂಡರ್ 44/2004‐
05

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ 
ತಂಡಗ ಗೆ ಸಮವಸದ ಟೆಂಡರ್ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30330 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಚೆಸ್ 

/2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಚಸ್ ಕಿರ್ೕಡಾ

ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30330
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಚೆಸ್ 

/2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಚಸ್ ಕಿರ್ೕಡಾ

ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30332 PHYEDN
ದೈ 5 sgfi 2005‐
06 23 2004‐05

S.G.F.I ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ವನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30332
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 sgfi 2005‐
06 23 2004‐05

S.G.F.I ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ವನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D



ಪ

30336 PHYEDN
ದೈ 5/ 

ರಾಷಟ್ರ್/ಈಜು 
43/2004‐2005

50ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಈಜು 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗಬ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30336
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ರಾಷಟ್ರ್/ಈಜು 

43/2004‐2005

50ನೇ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಈಜು 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗಬ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30344 PHYEDN
ದೈ .ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

26/2007

ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ ಕಿರ್ೕಡಾತಂಡವನುನ್
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30344
SECONDARY 

EDN
ದೈ .ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

26/2007

ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ ಕಿರ್ೕಡಾತಂಡವನುನ್
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30251 PHYEDN
ದೈ 5/  .ಪಿ..ಇಡಿ 

ದಾನಿ ಇತರೆ 
02/01‐02

ಪಿ ಇಡಿ. ತರಬೇತಿರಾಗಿ ಕರಡು 
ನಿಯಮಾಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 B

30251
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/  .ಪಿ..ಇಡಿ 
ದಾನಿ ಇತರೆ 
02/01‐02

ಪಿ ಇಡಿ. ತರಬೇತಿರಾಗಿ ಕರಡು 
ನಿಯಮಾಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 B

30267 PHYEDN
ದೈ 5/ 

sgfi/10/2003‐04
2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ 
ಪೇಡರೇಶನಿನ್ನ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30267
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ 

sgfi/10/2003‐04
2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ 
ಪೇಡರೇಶನಿನ್ನ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30276 PHYEDN

ದೈ 5/   ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿ 
ಪಮಾನ ಪತರ್ಮಾನ ಪತರ್ 

ಮುದರ್ ಣ 36/05‐
06

ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್
ಭಾಗವ ವ ಜೇಯತರಾದಭಾಗವ ವ ಜೇಯತರಾದ

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

30276
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/   ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿ 
ಪರ್ಮಾನ ಪತರ್ 

ಮುದರ್ ಣ 36/05‐
06

ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್
ಭಾಗವ ವ ಜೇಯತರಾದ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

30281 PHYEDN
ದೈ 5/  ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿ 

ಮರ 
ಪಾವತಿ31/05‐06

2005‐ 2006 ನೇಸಾ ನ ಕಿರ್ೕ
ನಿಧಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರ ದಿಂದ ಮುರು 

ಪಾವತಿಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 B

30281
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/  ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿ 
ಮರ 

ಪಾವತಿ31/05‐06

2005‐ 2006 ನೇಸಾ ನ ಕಿರ್ೕ
ನಿಧಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರ ದಿಂದ ಮುರು 

ಪಾವತಿಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 B

30347 PHYEDN
ದೈ  ರಾ.ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ 

45/2007
ಲಾನ್ ಟೆನಿನ್ೕನ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30347
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ರಾ.ಕಿರ್ೕ.ಕೂಟ 

45/2007
ಲಾನ್ ಟೆನಿನ್ೕನ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30350 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 50/ 2007

14 ವಾ ಬಾಲ್ ಬಾಲಕರು ತಂಡವನುನ್ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D



30350
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 50/ 2007

14 ವಾ ಬಾಲ್ ಬಾಲಕರು ತಂಡವನುನ್ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30353 PHYEDN
ದೈ  ರಾ.ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

39/ 2007
ಪುಟಬಾಲ್17 ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30353
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ರಾ.ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

39/ 2007
ಪುಟಬಾಲ್17 ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30358 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾ .ಕಿರ್ೕ. 
ಕೂಟ 48/2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಬಾಯ್ಟಮಿಟನ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಾಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30358
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾ .ಕಿರ್ೕ. 
ಕೂಟ 48/2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಬಾಯ್ಟಮಿಟನ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಾಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30362 PHYEDN
ದೈ . ರಾ.ಕಿರ್ೕ. 
ಕೂಟ 49/2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಬಾಯ್ಟಮಿಟನ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30362
SECONDARY 

EDN
ದೈ . ರಾ.ಕಿರ್ೕ. 
ಕೂಟ 49/2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಬಾಯ್ಟಮಿಟನ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30381 PHYEDN
ದೈ . ರಾ , ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 51/2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಹಾಕಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30381
SECONDARY 

EDN
ದೈ . ರಾ , ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 51/2007

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಹಾಕಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30289 PHYEDN
ದೈ 5 ಭಾ ಸೇ ದ 

ೕ 2/2003‐04

ಭಾರತ ಸೇವಾದಲ ಸಂಸೆಥ್ ಗೆ
ೕಜನೇತರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗೆಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30289
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ಭಾ ಸೇ ದ 

ೕ 2/2003‐04

ಭಾರತ ಸೇವಾದಲ ಸಂಸೆಥ್ ಗೆ
ೕಜನೇತರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30376 PHYEDN
ದೈ  ರಾಷಟ್ರ್ ಕೂಟ 

44/2007
17 ಖೋಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ೕ ರಾಷಟ್ರ್ ತಂಡ

ಕಲು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30376
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ರಾಷಟ್ರ್ ಕೂಟ 

44/2007
17 ಖೋಖೋ ಪಂದಾಯ್ವ ೕ ರಾಷಟ್ರ್ ತಂಡ

ಕಲು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30622 PHYEDN
ದೈ 5/ 

ರಾಷಟ್ರ್.ಅಧೆಲ್ೕಟಿಕ್ಸ್ 
/17 2004‐05

ಅದೆಲ್ೕಟಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯವ ಬಗೆಗ್ 5/7/2010 0:00 D

30622
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ರಾಷಟ್ರ್.ಅಧೆಲ್ೕಟಿಕ್ಸ್ 
/17 2004‐05

ಅದೆಲ್ೕಟಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯವ ಬಗೆಗ್ 5/7/2010 0:00 D

30624 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್. 

ವಾ.ಬಾ.17 2004‐
05

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 17 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿ 
ವಾ ಬಾಲ್ ನಡೆಯವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30624
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್. 
ವಾ.ಬಾ.17 2004‐

05

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 17 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿ 
ವಾ ಬಾಲ್ ನಡೆಯವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D



30625 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ಸ್ /04‐

05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 
ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30625
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ಸ್ /04‐

05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 
ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30629 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 

ೕಗ /04‐05
ೕಗ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30629
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 

ೕಗ /04‐05
ೕಗ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್ 6/26/2009 0:00 D

30632 PHYEDN
ದೈ 5/ ದ್ಐ  ಕಾ. 
ಮುಚಿಚ್5/2004‐

2005

ಎನ್ ಎಸ್. ದೈ  ಕಾಲೇಜು ಕುಶಾಲನಗರ 
ಕೂಡಗು ಈ ಕಾಲೇಜು ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30632
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ದ್ಐ  ಕಾ. 
ಮುಚಿಚ್5/2004‐

2005

ಎನ್ ಎಸ್. ದೈ  ಕಾಲೇಜು ಕುಶಾಲನಗರ 
ಕೂಡಗು ಈ ಕಾಲೇಜು ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 C

30650 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 

ಹಾಯ್ಂಡ 
ಬಾಲ್45/05‐2006

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 17 ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ 
ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30650
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಹಾಯ್ಂಡ 

ಬಾಲ್45/05‐2006

ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 17 ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ 
ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30653 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಹಾಕಿ66/05‐06

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ 17ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ
ರಾಜಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30653
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಹಾಕಿ66/05‐06

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ 17ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ
ರಾಜಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30660 PHYEDN
ದೈ  ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

54/07
ಥೊರ್ೕಬಾಲ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/27/2009 0:00 D

30660
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

54/07
ಥೊರ್ೕಬಾಲ್ ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/27/2009 0:00 D

30672 PHYEDN
ಬಾ. ಸೇ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ 2005‐

/8/‐5

ಭಾರತ ಸೇವಾದಲ ಸಂಸೆದ್ಗೆ 2005‐06 
ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ

6/27/2009 0:00 C

30672
SECONDARY 

EDN

ಬಾ. ಸೇ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ 2005‐

/8/‐5

ಭಾರತ ಸೇವಾದಲ ಸಂಸೆದ್ಗೆ 2005‐06 
ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ

6/27/2009 0:00 C

30675 PHYEDN

ದೈ 5 ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿ 
ಖಚುರ್ 

ಅನುಮತಿ17‐2004‐
05

ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖಚುರ್ 
ಭರಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 E



30675
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ಕಿರ್ೕ ನಿಧಿ 
ಖಚುರ್ 

ಅನುಮತಿ17‐2004‐
05

ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖಚುರ್ 
ಭರಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 E

30665 PHYEDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಪಂದಾಯ್ವ  ಪಟು 
ಸಮವಸ  ಹಂಚಿಕಕ್ 
47‐2005‐06

ರಾಜಯ್ ತಂಡವು ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸಲು ತೆರಳುವ 
ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟುಗ ಗೆ ಸಮವಸ  ತರಣಿ 

ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 C

30665
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಪಂದಾಯ್ವ  ಪಟು 
ಸಮವಸ  ಹಂಚಿಕಕ್ 
47‐2005‐06

ರಾಜಯ್ ತಂಡವು ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸಲು ತೆರಳುವ 
ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟುಗ ಗೆ ಸಮವಸ  ತರಣಿ 

ಖರೀದಿ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 C

30670 PHYEDN
ದೈ 5 ಭಾ ಸೇ ದ 
ಅನೇ 35/2004‐05

ಭಾರತ ಸೇವಾದಲ ರಿ ಸಂಸೆಥ್ ಯ ಜಿಲಾಲ್
ಸಂಘಟಿಕರಾಗಿ ಅದಾಯ್ಪಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 E

30670
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ಭಾ ಸೇ ದ 
ಅನೇ 35/2004‐05

ಭಾರತ ಸೇವಾದಲ ರಿ ಸಂಸೆಥ್ ಯ ಜಿಲಾಲ್
ಸಂಘಟಿಕರಾಗಿ ಅದಾಯ್ಪಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 E

30684 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 

ಟಿ.ಟಿ 55/2005‐06
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಟಿ.ಟಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗ ರಾಜಯ್ 

ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30684
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 

ಟಿ.ಟಿ 55/2005‐06
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಟಿ.ಟಿ ಪಂದಾಯ್ವ ಗ ರಾಜಯ್ 

ತಂಡ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ಗ್
6/27/2009 0:00 D

30702 PHYEDN
ದೈ  ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ 

64/2008
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇಲೆ

ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30702
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ 

64/2008
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇಲೆ

ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30689 PHYEDN
ದೈ ದೂರು 
61/2008

ದೈ  ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಗಳ ಲ್ ಬಾಗವ ಸುವ 
ಸಮಯದ ಲ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

30689
SECONDARY 

EDN
ದೈ ದೂರು 
61/2008

ದೈ  ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಗಳ ಲ್ ಬಾಗವ ಸುವ 
ಸಮಯದ ಲ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 E

30717 PHYEDN

ದೈ  ಸವ್ಯಂ 
ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 

ಅನುದಾನ 
43/2008

ಭಾರತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ನಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

6/27/2009 0:00 C

30717
SECONDARY 

EDN

ದೈ  ಸವ್ಯಂ 
ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 

ಅನುದಾನ 
43/2008

ಭಾರತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ನಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

6/27/2009 0:00 C

30726 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ 59‐
2005‐2006

ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ 
ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D
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30726
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ 59‐
2005‐2006

ಜಿಮಾನ್ ಟ್ಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ 
ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30728 PHYEDN
ದೈ  ಬಾಸೇಸ 
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ 

50/‐08

ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮಮ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ 
ಇವರ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಕುರಿತು

6/26/2009 0:00 D

30728
SECONDARY 

EDN

ದೈ  ಬಾಸೇಸ 
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ 

50/‐08

ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮಮ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ 
ಇವರ ನಿವೃತಿ ವೇತನ ಕುರಿತು

6/26/2009 0:00 D

30732 PHYEDN
ದೈ  ರಾಷಟ್ರ್ 

ಬಾಯ್ಸಟಾಬ್ಲ್ 17 ‐
58‐2005‐06

ಬಾಯ್ಸಟಾಬ್ಲ್ 17 ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30732
SECONDARY 

EDN

ದೈ  ರಾಷಟ್ರ್ 
ಬಾಯ್ಸಟಾಬ್ಲ್ 17 ‐
58‐2005‐06

ಬಾಯ್ಸಟಾಬ್ಲ್ 17 ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30733 PHYEDN
ದೈ  ಡಿ  ಬಿಲುಲ್ 
ಮೇಲುಸ  58/08

ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನೆಅಡಿಯ ಲ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ 

ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲುಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30733
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ಡಿ  ಬಿಲುಲ್ 
ಮೇಲುಸ  58/08

ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನೆಅಡಿಯ ಲ್
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ 

ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲುಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30721 PHYEDN
ದ್ಐ 5/ 

ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ 14 
57‐2005‐06

ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ 14 ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್
ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ್ ಕಿರ್ಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 D

30721
SECONDARY 

EDN

ದ್ಐ 5/ 
ಹಾ ಂಡಬಾಲ್ 14ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್  
57‐2005‐06

ಹಾಯ್ಂಡಬಾಲ್ 14 ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್
ರಾಷ ಮಟ ಕಿಡಾಕೂಟಕೆ ಕಳು ಸುವರಾಷಟ್ರ್ ಟ್ದ್ ರ್ಡಾಕೂಟಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ

ಬಗೆಗ್
6/26/2009 0:00 0: D

30738 PHYEDN
ದೈ  ಭಾ ಸೇ ದ 
ಸವ್ಂ ನಿ 55/07

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಕುದುಸ್ ಜಿಲಾಲ್ ಸೇವಾದಲ 
ಕಷ್ಣ ಬೋದಕರು ಇವರ ಸವ್ಂ ನಿವೃತಿತ್ 
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30738
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ಭಾ ಸೇ ದ 
ಸವ್ಂ ನಿ 55/07

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಕುದುಸ್ ಜಿಲಾಲ್ ಸೇವಾದಲ 
ಕಷ್ಣ ಬೋದಕರು ಇವರ ಸವ್ಂ ನಿವೃತಿತ್ 
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 D

30740 PHYEDN
ದೈ  ಭಾ ಸೇದ 
ಸಂಸೆಥ್ 46/2007

2008‐09 ಸಾಸ ೕಜನೆ ಅನುದಾನ
ಬೇಡಿಕೆ

6/26/2009 0:00 E

30740
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ಭಾ ಸೇದ 
ಸಂಸೆಥ್ 46/2007

2008‐09 ಸಾಸ ೕಜನೆ ಅನುದಾನ
ಬೇಡಿಕೆ

6/26/2009 0:00 E

29505 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಜಯ್ 
/ನ.ಬ.3/03‐04

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ 
ಧ ಸಪ್ಧೆರ್ಗ ಲ್ ಭಾಗವ  

ಜೇತರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ಕ 
ರಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ ೇಮಾಭವೃಧಿ ನಿದಿಯಿಂದ 

ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮರಿಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D
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29505
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಜಯ್ 
/ನ.ಬ.3/03‐04

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ 
ಧ ಸಪ್ಧೆರ್ಗ ಲ್ ಭಾಗವ  

ಜೇತರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ಕ 
ರಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ ೇಮಾಭವೃಧಿ ನಿದಿಯಿಂದ 

ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮರಿಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29491 PHYEDN
ದೈ  5 ಜ ನೆ. ಹಾ 
ಟೂ 2004‐22 
2004‐05

2004 05ನೇ ಸಾ ನ ಜವಹರಲಾಲ್
ನೆಹರೂ ಟೂರನೆಮ್ಂಟ್ ನ ಲ್ 

ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 E

29491
SECONDARY 

EDN

ದೈ  5 ಜ ನೆ. ಹಾ 
ಟೂ 2004‐22 
2004‐05

2004 05ನೇ ಸಾ ನ ಜವಹರಲಾಲ್
ನೆಹರೂ ಟೂರನೆಮ್ಂಟ್ ನ ಲ್ 

ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 E

29534 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾ ಟ್ರ್ೕ ಮ 
ಹಾಕಿ 17 /02‐03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ
ಶಾಲಾ ಬಾಲಕ ಭಾ ಕ 17ರ 

ಮ ೕಮಿತಿಯ ಹಾಕಿ ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 E

29534
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾ ಟ್ರ್ೕ ಮ 
ಹಾಕಿ 17 /02‐03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ
ಶಾಲಾ ಬಾಲಕ ಭಾ ಕ 17ರ 

ಮ ೕಮಿತಿಯ ಹಾಕಿ ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 E

29546 PHYEDN
ದೈ 5 SGFI 
6/2002‐03

ಸೂಕ್ಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ1‐7 ಜೂನ್ 2002 ರಂದು 
ಫರೀದ್ ಕೋಟ್ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29546
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 SGFI 
6/2002‐03

ಸೂಕ್ಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ1‐7 ಜೂನ್ 2002 ರಂದು 
ಫರೀದ್ ಕೋಟ್ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29565 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಜೆಮಾರ್ ಪ್ಕ್, 

ಆವರ್ರ್/50/02‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಜೆಮೃಸಪ್ಕ್
ಆರಭರಿ ರಾಷ ಮಟದ ಸದಪಧಳೂ ದಿ18ಆರಭರಿ ರಾಷಟ್ರ್ ಟ್ ಸದಪಧಗ್ಳೂ ‐
01‐03 ರಿಂದ22‐01‐03 ರವರಿಗೆ ಕೂಲಕ್ತತ್ 

ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29565
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಜೆಮಾರ್ ಪ್ಕ್, 

ಆವರ್ರ್/50/02‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಜೆಮೃಸಪ್ಕ್
ಆರಭರಿ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ ಸದಪಧಗ್ಳೂ ದಿ18‐
01‐03 ರಿಂದ22‐01‐03 ರವರಿಗೆ ಕೂಲಕ್ತತ್ 

ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29582 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/ 

ಹಾಕಿ/5/2002/03

2001‐02 ನೇ ಲಾ ನ14ರ
ವ ೕಮಿತಿಯ ಬಾಲಕ ಬಾ ಕ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ ಸಪ್ಧಗ್ರ್ಳೂ ದಿನಾಂಕ 12‐5‐
02ರಿಂದ 16‐5‐02 ರವರೆಗೆ ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶ 

ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29582
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/ 

ಹಾಕಿ/5/2002/03

2001‐02 ನೇ ಲಾ ನ14ರ
ವ ೕಮಿತಿಯ ಬಾಲಕ ಬಾ ಕ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ ಸಪ್ಧಗ್ರ್ಳೂ ದಿನಾಂಕ 12‐5‐
02ರಿಂದ 16‐5‐02 ರವರೆಗೆ ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶ 

ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29573 PHYEDN
ದೈ 5 

ರಾಷಟ್ರ್/ನ/ಬ/2/200
2/03

2001‐02 ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಬಾಗವ
ದಿಜೇನರಾದವರಿದಗೆ ದಾಧ್ಥಿರ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 
ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D



03

29573
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 
ರಾಷಟ್ರ್/ನ/ಬ/2/200

2/03

2001‐02 ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಬಾಗವ
ದಿಜೇನರಾದವರಿದಗೆ ದಾಧ್ಥಿರ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 
ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29603 PHYEDN
ದೈ 5 

ರಾಷಟ್ರ್/ಪೂಟ್ 
ಬಾಲ್/41/02/03

2002‐03ನೇಸಾ ನ ಲ್ 17 ಪೂಟ್ ಬಾಲ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಫ್ಧ್ರ್ ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶದ 

ಇ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 26‐11‐2002ರಿಂದ 0112‐
2002 ರವರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29603
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 
ರಾಷಟ್ರ್/ಪೂಟ್ 

ಬಾಲ್/41/02/03

2002‐03ನೇಸಾ ನ ಲ್ 17 ಪೂಟ್ ಬಾಲ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಫ್ಧ್ರ್ ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶದ 

ಇ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 26‐11‐2002ರಿಂದ 0112‐
2002 ರವರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29606 PHYEDN
ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ 
ವಾ ಬಾಲ್ 
45/2002‐03

2002‐03 ನೇಸಾ ನ ಲ್ 14 ಬಾ ಬಾಲ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪಧೆರ್ ರಾಜಸಾಧ್ನದ ಇ ಲ್ 
ದಿನಾಂಕ 26‐12‐2002ರಿಂದ 30‐12‐

2002 ರವರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29606
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ 
ವಾ ಬಾಲ್ 
45/2002‐03

2002‐03 ನೇಸಾ ನ ಲ್ 14 ಬಾ ಬಾಲ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪಧೆರ್ ರಾಜಸಾಧ್ನದ ಇ ಲ್ 
ದಿನಾಂಕ 26‐12‐2002ರಿಂದ 30‐12‐

2002 ರವರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29611 PHYEDN
ದೈ 5 ಕಿರ್ೕತ 2002‐

03
ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಯರ್ಗಾರ

ಹಮಿ ಕೂಂಡಿರುವ ಬಗೆಹಮಿಮ್ಕೂಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 E

29611
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ಕಿರ್ೕತ 2002‐

03
ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಯರ್ಗಾರ

ಹಮಿಮ್ಕೂಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 E

29630 PHYEDN
ದೈ 5/ಭಾ,ಸೇ 
ದೆ.  ಅ.ಘ 

ಅ34/2004‐05

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಾಲ್ ಸಮಿತಿಯ 
ದ ಣವಲಯ ಜಿಲಾಲ್ ಸಂಘಟಿಕರಾದ ರ್ೕ 
 ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಇವರನುನ್ಅಮಾನತುತ್ 

ಗೊ ೕಸುವ ಬಗೆಗ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29630
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ಭಾ,ಸೇ 
ದೆ.  ಅ.ಘ 

ಅ34/2004‐05

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಾಲ್ ಸಮಿತಿಯ 
ದ ಣವಲಯ ಜಿಲಾಲ್ ಸಂಘಟಿಕರಾದ ರ್ೕ 
 ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಇವರನುನ್ಅಮಾನತುತ್ 

ಗೊ ೕಸುವ ಬಗೆಗ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29650 PHYEDN
ದೈ ರಾಷಟ್ರ್ 
ೕಬಾ 3/02‐03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ 14 ಪೂಟಾಬ್ಲ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸವ್ಧೆರ್ ಅಸಾಸ್ಂ

6/20/2009 0:00 D

29650
SECONDARY 

EDN
ದೈ ರಾಷಟ್ರ್ 
ೕಬಾ 3/02‐03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ 14 ಪೂಟಾಬ್ಲ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸವ್ಧೆರ್ ಅಸಾಸ್ಂ

6/20/2009 0:00 D



29651 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಕಬಡಿ 

14 29/03‐04
ಕಬಡಿ ಪಂದಾಯ್ವ  ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 6/20/2009 0:00 D

29651
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಕಬಡಿ 

14 29/03‐04
ಕಬಡಿ ಪಂದಾಯ್ವ  ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 6/20/2009 0:00 D

29653 PHYEDN
ದೈ 5 ಸುತೊತ್ೕಲೆ 
588/ಕಿರ್ೕ ನ ಬ 
2003‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ನಗದು 
ಬಹುಮಾನಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

29653
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ಸುತೊತ್ೕಲೆ 
588/ಕಿರ್ೕ ನ ಬ 
2003‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ನಗದು 
ಬಹುಮಾನಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

29654 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಪುಟ್ 
ಬಾಲ್ 17/31/03‐

04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್
ನಡೆಯುವ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ 

ಸಂಘಟನೆ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29654
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಪುಟ್ 
ಬಾಲ್ 17/31/03‐

04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲ್
ನಡೆಯುವ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ 

ಸಂಘಟನೆ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29655 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಆಚರ್ರಿ /03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಅಚರ್ರಿ
ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29655
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಆಚರ್ರಿ /03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಅಚರ್ರಿ
ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29657 PHYEDN
ದೈ 5 ವಾಚಾನಿ 
10/2000‐01

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಶಾಖೆ
ರವರ್  ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ 

ನಿವರ್ ಸುವತಿತ್ರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರರ 
ವೇತನ ಬಗೆವೇತನ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 C

29657
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ವಾಚಾನಿ 
10/2000‐01

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಶಾಖೆ
ರವರ್  ನಿ ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ 

ನಿವರ್ ಸುವತಿತ್ರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರರ 
ವೇತನ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 C

29658 PHYEDN
ದೈ 5 ದೈ ನಿ 

ಇತರೆ 05/2001‐
02

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗ ಗೆ ಹಾಗು 

ಇತರೆ ಕಾಯರ್ಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
6/20/2009 0:00 E

29658
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ದೈ ನಿ 
ಇತರೆ 05/2001‐

02

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗ ಗೆ ಹಾಗು 

ಇತರೆ ಕಾಯರ್ಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
6/20/2009 0:00 E

29659 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ 35/03‐
04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ
ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29659
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ 35/03‐

04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ
ಅಥೆಲ್ೕಟಿಕ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ಕೆಕ್ ರಾಜಯ್ ತಂಡ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D



06 0 04
ರ್

29622 PHYEDN
ದೈ 5ನೆಟ್ 

ಬಾಲ್.16/2004‐
05

2004 05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶೇಷಣಿಕ 
ವಷರ್ದ ಲ್ ನೆಟಬಾಲ್ ಸಪ್ಧಘ್ರ್ಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ 
ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಏಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29622
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5ನೆಟ್ 
ಬಾಲ್.16/2004‐

05

2004 05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶೇಷಣಿಕ 
ವಷರ್ದ ಲ್ ನೆಟಬಾಲ್ ಸಪ್ಧಘ್ರ್ಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ 
ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಏಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29680 PHYEDN
ದೈ  5 ರಷಟ್ರ್ ಕವಡಿ 

17 32‐30‐04
2003‐04ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಬಡಿ 

ಪಂದಾಯ್ವ  ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29680
SECONDARY 

EDN
ದೈ  5 ರಷಟ್ರ್ ಕವಡಿ 

17 32‐30‐04
2003‐04ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಬಡಿ 

ಪಂದಾಯ್ವ  ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29686 PHYEDN
ದೈ  5   ಕಿರ್ೕನಿ 
06/2003‐04

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಕಿರ್ೕ ನಿ ಬಗೆಗ್
ವವ್ವಹಾರಿಸುವ ಕಡತ

6/20/2009 0:00 E

29686
SECONDARY 

EDN
ದೈ  5   ಕಿರ್ೕನಿ 
06/2003‐04

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಕಿರ್ೕ ನಿ ಬಗೆಗ್
ವವ್ವಹಾರಿಸುವ ಕಡತ

6/20/2009 0:00 E

29691 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಜೋಡೋ ಚಸ್ 
ಕು ತ್ 30‐30‐04

ದೆಹ ಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಬಗೆಗ್ 6/20/2009 0:00 D

29691
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಜೋಡೋ ಚಸ್ 
ಕು ತ್ 30‐30‐04

ದೆಹ ಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಬಗೆಗ್ 6/20/2009 0:00 D

29696 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಕರಾಟೆ 06 0 04ಕರಾಟೆ ‐ ‐
ಕರಾಟೆ ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್ಗ್ 6/20/2009 0:00 D

29696
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಕರಾಟೆ 06‐0‐04
ಕರಾಟೆ ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್ 6/20/2009 0:00 D

29701 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಹಾಕಿ 
17 25/03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

29701
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಹಾಕಿ 
17 25/03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಹಾಕಿ 
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 D

29705 PHYEDN
ದೈ 5 ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ 
ಸಂಘಟನೆ 05/02‐

03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 

ಧ ಹಂತದ ಕಿರ್ೕಢಾ ಸಂಘಟಿಸುವ 
ಕುರಿತು

6/20/2009 0:00 D

29705
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ 
ಸಂಘಟನೆ 05/02‐

03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 

ಧ ಹಂತದ ಕಿರ್ೕಢಾ ಸಂಘಟಿಸುವ 
ಕುರಿತು

6/20/2009 0:00 D

29706 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಬಾಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ 14 
22/03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 
ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಿರ್ಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D



29706
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಬಾಸಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ 14 

22/03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 
ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕಿರ್ಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29709 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಕಿರ್ೕಕೆಟ್ 18/03‐04
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಕಿರ್ೕಕೆಟೆ ಕೂಟ ದ 

ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29709
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಕಿರ್ೕಕೆಟ್ 18/03‐04
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಕಿರ್ೕಕೆಟೆ ಕೂಟ ದ 

ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29713 PHYEDN
ದೈ  ರಾ.ಮ. ಕಿರ್ೕ. 

6/2003‐04

2003‐04 ನೇಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ
ಪಂದಾಯ್ವ ೕ/ಸಪ್ದೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು 
.ಕಿರ್ೕನಿ ಯಿಂದ ವೆಚಚ್ವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29713
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ರಾ.ಮ. ಕಿರ್ೕ. 

6/2003‐04

2003‐04 ನೇಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ
ಪಂದಾಯ್ವ ೕ/ಸಪ್ದೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು 
.ಕಿರ್ೕನಿ ಯಿಂದ ವೆಚಚ್ವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29715 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ೕಗ 34/03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 
ೕಗ ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29715
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ೕಗ 34/03‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 
ೕಗ ಕಿರ್ೕಡೆ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29722 PHYEDN
ದೈ 5 /ಸುತೊತ್ೕಲೆ 

/2003/04

ಬಾಲಕರ ಕಿರ್ೕಡಾ ಸುತೊತ್ೕಲೆಯನುನ್
ಎಲಾಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಮ ತಿಗೆ 

ಕಳೂ ಸುವ ಬಗೆಕಳೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 E

29722
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 /ಸುತೊತ್ೕಲೆ 

/2003/04

ಬಾಲಕರ ಕಿರ್ೕಡಾ ಸುತೊತ್ೕಲೆಯನುನ್
ಎಲಾಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಮ ತಿಗೆ 

ಕಳೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 E

29730 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 

ಕಿರ್ಕೆಟ್ 
14/3/03/04

ಕರ್ಕೆಟ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್ 6/20/2009 0:00 E

29730
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಕಿರ್ಕೆಟ್ 

14/3/03/04
ಕರ್ಕೆಟ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್ 6/20/2009 0:00 E

29732 PHYEDN
ದೈ  5 ರಾಜಯ್ 

ಮಟಟ್ಡೈ ಂಗ್ 12‐
30‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ 
ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಈಜುಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29732
SECONDARY 

EDN

ದೈ  5 ರಾಜಯ್ 
ಮಟಟ್ಡೈ ಂಗ್ 12‐

30‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ 
ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಈಜುಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29738 PHYEDN
ದೈ 5/ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ 
ಕಿರ್ೕಡೆಗಳು 07‐02‐

03

2002‐03 ನೇಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ 
ಸಪ್ದೆರ್ಗಳು ಸಂಘಟಇನೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29738
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ 
ಕಿರ್ೕಡೆಗಳು 07‐02‐

03

2002‐03 ನೇಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ 
ಸಪ್ದೆರ್ಗಳು ಸಂಘಟಇನೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D



29747 PHYEDN
ೖ ಟ್ರ್

ದ ಸ ಪ 6/20/2009 00 D

29739 PHYEDN
ದೈ 5 ನಾಯ್ ಪರ್ ಕ 
ವಗರ್ 5/2003‐04

ನಾಯ್ಯಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ಸಂಬಂದ 
ಪಟಟ್ ಕಡತಗಳೂೆಂದಿಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಶಾಖೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಶಾಖೆಗೆ 

ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29739
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ನಾಯ್ ಪರ್ ಕ 
ವಗರ್ 5/2003‐04

ನಾಯ್ಯಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ಸಂಬಂದ 
ಪಟಟ್ ಕಡತಗಳೂೆಂದಿಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಶಾಖೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಶಾಖೆಗೆ 

ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29742 PHYEDN
ದೈ 5/ 

ರಾಷಟ್ರ್/ಪುಟಬಾಲ್ 
14 46/2002‐03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ 14 ಪುಟಬಾಲ್
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ನ ಲ್ ದಿನಾಮಕ 18‐
12‐02 ರಿಂದ 22‐12‐2002 ರವರಿಗೆ 

ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29742
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ರಾಷಟ್ರ್/ಪುಟಬಾಲ್ 
14 46/2002‐03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ 14 ಪುಟಬಾಲ್
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ನ ಲ್ ದಿನಾಮಕ 18‐
12‐02 ರಿಂದ 22‐12‐2002 ರವರಿಗೆ 

ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29726 PHYEDN
ದೈ 5 KSRTC 

ಬಸ್ ದರ 1‐2003‐
04

ಕಿರ್ೕಡಾ ತಂಡಗ ಗೆ k srtc ಬಸ್ ದರ 
ನೀಡುವಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29726
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5 KSRTC 
ಬಸ್ ದರ 1‐2003‐

04

ಕಿರ್ೕಡಾ ತಂಡಗ ಗೆ k srtc ಬಸ್ ದರ 
ನೀಡುವಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29747 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/ 

ಖೊಖೊ42/02‐03

2002‐03 ನೇಸಾ ನ 17 ಖೊಖೋ
ರಾಷ ಮಟದ ಸದೆರ್ಮದ ಪದೇಶದರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ ಪ್ದೆರ್ಮದಯ್ ರ್ದೇಶದ

ದೇವಸ್ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 0: D

29747
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್/ 

ಖೊಖೊ42/02‐03

2002‐03 ನೇಸಾ ನ 17 ಖೊಖೋ
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶದ 

ದೇವಸ್ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29758 PHYEDN
ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ 

ಈಜು /13/2002‐
03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ 14ಮತುತ್17 ಈಜು 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೇರ್ ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ದ 

ಪುಣಿ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29758
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ 
ಈಜು /13/2002‐

03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ 14ಮತುತ್17 ಈಜು 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೇರ್ ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ದ 

ಪುಣಿ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29767 PHYEDN

ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಬಾಮಿ. ಟೆನಿನ್ೕಸ್. 

ೕಗ /54/2002‐
03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಬಾಡ್ ಮಿಟನ್14‐
17 ಲಾನಟೆನಿನ್ೕಸ್ 14‐17  ೕಗ 14‐17 

ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿರ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 
ಸದಪಧ್ಎಗಳು ಸೂರತೆಗುಜರಾತ್ ಇ ಲ್ 

ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D



ರ್

29767
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಬಾಮಿ. ಟೆನಿನ್ೕಸ್. 

ೕಗ /54/2002‐
03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಬಾಡ್ ಮಿಟನ್14‐
17 ಲಾನಟೆನಿನ್ೕಸ್ 14‐17  ೕಗ 14‐17 

ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿರ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 
ಸದಪಧ್ಎಗಳು ಸೂರತೆಗುಜರಾತ್ ಇ ಲ್ 

ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29776 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 

ವಾ ಬಾಲ್ 21/03‐
04

2003‐04 ವಾ ಬಾಲ್ 14/17 ಬಾಲಕ
ಬಾಲಕಿಯರ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ 

ಕಿರ್ಡಾನಡೆಯುವಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29776
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ವಾ ಬಾಲ್ 21/03‐

04

2003‐04 ವಾ ಬಾಲ್ 14/17 ಬಾಲಕ
ಬಾಲಕಿಯರ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ 

ಕಿರ್ಡಾನಡೆಯುವಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29753 PHYEDN
ದೈ 5/ರಾ.ಮ 

ಪೂ.ತ, 
.39/2002‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾ.ಮ. 
ಸಪ್ದೆರ್ಗ ಗೆ ಭಾಗವ ಸುವ 

ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ಪೂವರ್ಭಾ  ತರಭೇತಿ 
ಬಿರ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29753
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ರಾ.ಮ 
ಪೂ.ತ, 

.39/2002‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾ.ಮ. 
ಸಪ್ದೆರ್ಗ ಗೆ ಭಾಗವ ಸುವ 

ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ಪೂವರ್ಭಾ  ತರಭೇತಿ 
ಬಿರ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29789 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಈಜುಮ27‐03‐04
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 

ಈಜು ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ
6/20/2009 0:00 D

29789
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 

ಈಜುಮ27‐03‐04
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ 

ಈಜು ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ
6/20/2009 0:00 D

29793 PHYEDN
ದೈ 5  ಕಿರ್ೕನಿ 

ಆಕ ಮ್ಕ 14/03‐04
2003‐04ನೇಸಾ ನ  ಕಿರ್ೕನಿಯಿಂದ 

ಆಕ ಮ್ಕ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29793
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5  ಕಿರ್ೕನಿ 

ಆಕ ಮ್ಕ 14/03‐04
2003‐04ನೇಸಾ ನ  ಕಿರ್ೕನಿಯಿಂದ 

ಆಕ ಮ್ಕ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29797 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಪೂ 
ತ  17/03‐04

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್
ಬಾಗವ ಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟುಗ ಗೆ 

ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29797
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾಷಟ್ರ್ ಪೂ 
ತ  17/03‐04

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್
ಬಾಗವ ಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟುಗ ಗೆ 

ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2009 0:00 D

29973 PHYEDN
ದೈ 5/ 

ರಾ.ಮ. ರ್ೕ/ ಕರಾಟೆ 
11/03‐04

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಲ್ ಕರಾಟೆ ಸಪ್ದೆರ್ಯ ಧ 
ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಮನ ಗಳ 

ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E

29973
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ರಾ.ಮ. ರ್ೕ/ ಕರಾಟೆ 

11/03‐04

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಲ್ ಕರಾಟೆ ಸಪ್ದೆರ್ಯ ಧ 
ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಮನ ಗಳ 

ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 E



03

29974 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ವಾ ಬಾಲ್ 
/43/2002‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ 17 ವಾ ಬಾಲ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶದ 
ರೇವಾ ಇ ಲ್ ದಿನಾಂಕ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29974
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ವಾ ಬಾಲ್ 
/43/2002‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ 17 ವಾ ಬಾಲ್ 
ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಸಪ್ದೆರ್ಮದಯ್ಪರ್ದೇಶದ 
ರೇವಾ ಇ ಲ್ ದಿನಾಂಕ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29969 PHYEDN
ದೈ 5/ 

ರಾಕಿರ್ೕಕೂ/ದೂರು15
/2003‐04

2003‐04 ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳು ಕಿರ್ಡಪಟುಗಳ 
ಆಯಕ್ಯ ಲ್ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29969
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ 
ರಾಕಿರ್ೕಕೂ/ದೂರು15

/2003‐04

2003‐04 ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ
ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಗಳು ಕಿರ್ಡಪಟುಗಳ 
ಆಯಕ್ಯ ಲ್ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29988 PHYEDN
ದೈ 5/ ದೈ   

ತರಭೇತಿ 7/2002‐
03

ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಆಯುದ್ ಉತಿತ್ಮ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದ್ಐ  ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತಿಯ 

ಕಿರ್ೕಡಾಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾ,  ಇಲಾಖೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಧ ಬಿರಗಳನುನ್ 

ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29988
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ದೈ   
ತರಭೇತಿ 7/2002‐

03

ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಆಯುದ್ ಉತಿತ್ಮ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದ್ಐ  ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತಿಯ 

ಕಿರ್ೕಡಾಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾ, ಇಲಾಖೆರ್ ರ್
ವತಿಯಿಂದ ಧ ಬಿರಗಳನುನ್ 

ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

30011 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಜಯ್ ನ 
ಬ/1/2002‐03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ
ಸಪ್ದೆರ್ಗಳ ಲ್ ಬಾಗವ  ಜೇತರಾದ 
ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 

ಮ.ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30011
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾಜಯ್ ನ 
ಬ/1/2002‐03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ
ಸಪ್ದೆರ್ಗಳ ಲ್ ಬಾಗವ  ಜೇತರಾದ 
ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 

ಮ.ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30014 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಟಿ.ಟಿ /55/02‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾ.ಮ. 
ಸಪ್ದೆರ್ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30014
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್ 
ಟಿ.ಟಿ /55/02‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ಗೆ ನಡೆಯುವ ರಾ.ಮ. 
ಸಪ್ದೆರ್ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30023 PHYEDN
ದೈ 5/ ದೈ  
cped/ದಂ 

ನಿ.ಇತರೆ 02/01‐02

2001‐02 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜಗಳ ಲ್ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ದಾಖಲಾತಿ 

ಮಾಡಿಕೂಳಳ್ಲು ನಿಯಾಮವ ಗಳನುನ್ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 B



30032 ಕಿ 14/ ು 6/27/2009 00 D

30023
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ದೈ  
cped/ದಂ 

ನಿ.ಇತರೆ 02/01‐02

2001‐02 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜಗಳ ಲ್ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ದಾಖಲಾತಿ 

ಮಾಡಿಕೂಳಳ್ಲು ನಿಯಾಮವ ಗಳನುನ್ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 B

29995 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 

ಜೆಮಾನ್ ಟ್ಕ್/19/30
‐04

ಜೆಮಾನ್ಸಟ್ಕ್ 14/17 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿರ 
ಪಂಜಾಬಿನ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

29995
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಜೆಮಾನ್ ಟ್ಕ್/19/30

‐04

ಜೆಮಾನ್ಸಟ್ಕ್ 14/17 ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿರ 
ಪಂಜಾಬಿನ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2009 0:00 D

30027 PHYEDN
ದ್ಐ 5/ ರಾಷಟ್ರ್. 
ಕಿರ್ೕನ,ಬ.2/2003‐

04

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 
ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ  ಜೇತರಾದ 
ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30027
SECONDARY 

EDN

ದ್ಐ 5/ ರಾಷಟ್ರ್. 
ಕಿರ್ೕನ,ಬ.2/2003‐

04

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಮಟಟ್ದ 
ಕಿರ್ೕಡೆಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ  ಜೇತರಾದ 
ಕಿರ್ೕಡಾಪಟುಗ ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 D

30032 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಕಿರ್ಕಟ್ 14/ 
51/2002‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಕಿರ್ಕಟ್ 14 ಸಪ್ದೆರ್
ರಾ,ಮಆಂದರ್ ಜಯವುಡಿ ಲ್ ನಡೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 D

30032
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಕಿಕಟ್ 14/ರ್ಕಟ್  
51/2002‐03

2002‐03 ನೇ ಸಾ ನ ಕಿರ್ಕಟ್ 14 ಸಪ್ದೆರ್
ರಾ ಮಆಂದ ಜಯವುಡಿ ನಡೆಯುವರಾ,ಮಆಂದರ್ ಜಯವಡಿ ಲ್ ನಡೆಯುವ

ಬಗೆಗ್
6/27/2009 0:00 0: D

30037 PHYEDN
ದೈ 5/   ಕಿರ್ೕ.ನಿ 
30/ ಖಾತೆ ಹಣ 
ಜಮೆ/03‐04

2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ದ ದ್ಐ ಕ
ಕಷ್ಣ ಅಧಿಕಷ್ಕರು ಸಭೆ ಸದ್ಳ ಆಯುಕತ್ರ 

ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ
6/26/2009 0:00 C

30037
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/   ಕಿರ್ೕ.ನಿ 
30/ ಖಾತೆ ಹಣ 
ಜಮೆ/03‐04

2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ದ ದ್ಐ ಕ
ಕಷ್ಣ ಅಧಿಕಷ್ಕರು ಸಭೆ ಸದ್ಳ ಆಯುಕತ್ರ 

ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣ
6/26/2009 0:00 C

30042 PHYEDN
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಲಾನೆಟ್ನಿನ್ೕಸ್ 
28/03‐04

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ 
ಲಾನೆಟ್ನಿನ್ೕಸ್.14 ಬಾಲಕ /ಬಾಲಕಿ

6/27/2009 0:00 D

30042
SECONDARY 

EDN

ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/ 
ಲಾನೆಟ್ನಿನ್ೕಸ್ 
28/03‐04

2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ದೈ 5/ರಾಷಟ್ರ್ 
ಲಾನೆಟ್ನಿನ್ೕಸ್.14 ಬಾಲಕ /ಬಾಲಕಿ

6/27/2009 0:00 D

10517 PHYEDN
CPI.1.ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂ/2007

ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಬಗೆಗ್ ಮಾನವ ಹಕಕ್ಗಳ
ರಕಷ್ಣಾ ಪರ್ತಷಾಠ್ನ ಇವರಿಗೆ ದೂರು 

ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 E

10517
SECONDARY 

EDN
CPI.1.ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂ/2007

ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟದ ಬಗೆಗ್ ಮಾನವ ಹಕಕ್ಗಳ
ರಕಷ್ಣಾ ಪರ್ತಷಾಠ್ನ ಇವರಿಗೆ ದೂರು 

ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 E



 

 

13003 PHYEDN
ದೈ  ರಾಜಯ್ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 16/2007

ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡ ಕೂಟದ ಲ್ 
ಭಾಗವ  ಜೇಯತರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾ 

ಪಟುಗ ಗೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 C

13003
SECONDARY 

EDN
ದೈ  ರಾಜಯ್ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 16/2007

ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಿರ್ೕಡ ಕೂಟದ ಲ್ 
ಭಾಗವ  ಜೇಯತರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾ 

ಪಟುಗ ಗೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 C

11941 PHYEDN
pe5 bharath 
seevadal hoo 
tho17/06‐07

Bharath seevadal orgargntion 
appented post out sourse

10/6/2007 0:00 E

11941
SECONDARY 

EDN

pe5 bharath 
seevadal hoo 
tho17/06‐07

Bharath seevadal orgargntion 
appented post out sourse

10/6/2007 0:00 E

9634 PHYEDN
CPI.9. .ಕಿರ್ೕ.ನಿ/20

07

ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ 
ಕಿರ್ೕ.ಸಂ ೕಜನಾ ಶುಲಕ್ದಿಂದ ಜಿಲೆಲ್ಯ 

ಕಿರ್ೕ.ಪಟುಗ ಗೆ ಸಮವಸ ,ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಶೂ 
ಮತುತ್ ರನಿನ್ಂಗ್ ಸೆಟ್ೖಕುಗಳನುನ್ 

ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2007 0:00 E

9634
SECONDARY 

EDN
CPI.9. .ಕಿರ್ೕ.ನಿ/20

07

ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ 
ಕಿರ್ೕ.ಸಂ ೕಜನಾ ಶುಲಕ್ದಿಂದ ಜಿಲೆಲ್ಯ 

ಕಿರ್ೕ.ಪಟುಗ ಗೆ ಸಮವಸ ,ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಶೂ 
ಮತುತ್ ರನಿನ್ಂಗ್ ಸೆಟ್ೖಕುಗಳನುನ್ 

ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

6/27/2007 0:00 E

9699 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾ.ಕಿರ್ೕಕೂಟ 

44/06

ವಾ ಬಾಲ್ U 14B&G 
U17Gಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 D

9699
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾ.ಕಿರ್ೕಕೂಟ 

44/06

ವಾ ಬಾಲ್ U 14B&G 
U17Gಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 D

10492 PHYEDN
ದೈ 5ಗಣರಾಜೊಸ್ೕ
ತಯ್ವ jan2006

ಗಣರಾಜೊಸ್ೕತಯ್ವ 2007 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ದ ಲ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ 

ಬಗೆಗ್
10/8/2007 0:00 D

10492
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5ಗಣರಾಜೊಸ್ೕ
ತಯ್ವ jan2006

ಗಣರಾಜೊಸ್ೕತಯ್ವ 2007 ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ
ದ ಲ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ 

ಬಗೆಗ್
10/8/2007 0:00 D

10421 PHYEDN
CPI.13.ಬಿಪಿಇಡಿ.ತ

ರ/2007

1987ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲಪ್ಟಟ್
ಡಿ.ಪಿಇಡಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯಕೂಕ್ 

ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/8/2007 0:00 E

10421
SECONDARY 

EDN
CPI.13.ಬಿಪಿಇಡಿ.ತ

ರ/2007

1987ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲಪ್ಟಟ್
ಡಿ.ಪಿಇಡಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯಕೂಕ್ 

ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/8/2007 0:00 E



9276
ೖ

10/6/2007 00 D

9936 PHYEDN
CPI.10.ಇತರೆ/200

7

ಕೊಂಕಲ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಗಾರ್. ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣಕೆಕ್ 
ದಿ. ರ್ೕ.ವೆಂಕಯಯ್ ಕೊಂಡಾ ಸಾಮ್ರಕ 
ಗಾರ್ಮೀಣ ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣ,ಕೊಂಕಲ್ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

6/27/2007 0:00 E

9936
SECONDARY 

EDN
CPI.10.ಇತರೆ/200

7

ಕೊಂಕಲ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಗಾರ್. ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣಕೆಕ್ 
ದಿ. ರ್ೕ.ವೆಂಕಯಯ್ ಕೊಂಡಾ ಸಾಮ್ರಕ 
ಗಾರ್ಮೀಣ ಕಿರ್ೕಡಾಂಗಣ,ಕೊಂಕಲ್ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

6/27/2007 0:00 E

9938 PHYEDN
CPI.11.ಕಿರ್ೕ.ಪರ/20

07

ಕಿ ಜಿ ಎಫ್ ನ ಲ್ ದೈ. ೕ. ಕಾ. ಪಾರ್ರಂ 
ಭಿಸಲು ಅ.ನೀ. ಕೋಲಾರ ದ ತ ಸೇನೆ 

ಕಾಯರ್ದ ೕರ್ಯವರ ಮನ  ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 E

9938
SECONDARY 

EDN
CPI.11.ಕಿರ್ೕ.ಪರ/20

07

ಕಿ ಜಿ ಎಫ್ ನ ಲ್ ದೈ. ೕ. ಕಾ. ಪಾರ್ರಂ 
ಭಿಸಲು ಅ.ನೀ. ಕೋಲಾರ ದ ತ ಸೇನೆ 

ಕಾಯರ್ದ ೕರ್ಯವರ ಮನ  ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 E

9276 PHYEDN
ದೈ 5 ಬಿಪಿಇಡಿ 
ನಿ ೕಜನೆ 2007

ಗೆರ್ೕಡ್ 2 ಸಕಾರ್ರಿ ಮತುತ್ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಸೇವ ಸ ಲ್ರುತಿತ್ರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 

ಕಷ್ಕರನುನ್ B.P.E.D ತರಭೇತಿಗೆ 
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

9276
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ಬಿಪಿಇಡಿ 
ನಿ ೕಜನೆ 2007

ಗೆರ್ೕಡ್ 2 ಸಕಾರ್ರಿ ಮತುತ್ ಅನುದಾನಿತ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಸೇವ ಸ ರುತಿರುವ ದೆ ಕ ಕಷ್ಣಸೇವ ಸ ಲ್ರುತಿತ್ರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ

ಕಷ್ಕರನುನ್ B.P.E.D ತರಭೇತಿಗೆ 
ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/6/2007 0:00 0: D

8112 PHYEDN
ದೈ  5 ರಾಜಯ್ 

ನಗದು ಬಹುಮಾನ 
ೕಜನೆ 33/2006

2003‐2004ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ 
ಮಟಟ್ದಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ ದ ಲ್ಬಾಗವ ದ 
ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟು ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 

ಬಾರದಿರುವ ಬಗೆಗ್

10/8/2007 0:00 D

8112
SECONDARY 

EDN

ದೈ  5 ರಾಜಯ್ 
ನಗದು ಬಹುಮಾನ 

ೕಜನೆ 33/2006

2003‐2004ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ 
ಮಟಟ್ದಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟ ದ ಲ್ಬಾಗವ ದ 
ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟು ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 

ಬಾರದಿರುವ ಬಗೆಗ್

10/8/2007 0:00 D

8998 PHYEDN CPI.8.ಇತರೆ/2007
Greetongs From Jain Group Of 
Institions Greeting from jain 

groupof institution
10/6/2007 0:00 E

8998
SECONDARY 

EDN
CPI.8.ಇತರೆ/2007

Greetongs From Jain Group Of 
Institions Greeting from jain 

groupof institution
10/6/2007 0:00 E

7843 PHYEDN
ದೈ  5 

C.P.I.ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 
24/2006

ೕಗ ಕು ತ್ ಕಿರ್ಕೇಟು U 16 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D



8076 ಕಿ
ರ್

10/6/2007 00 D

7843
SECONDARY 

EDN

ದೈ  5 
C.P.I.ರಾಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 

24/2006

ೕಗ ಕು ತ್ ಕಿರ್ಕೇಟು U 16 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ತಂಡ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D

7845 PHYEDN
ದೈ  5 C.P.I ರಾ 
ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 26 

/2006

ವಾ ಬಾಲ್ U17 ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 C

7845
SECONDARY 

EDN

ದೈ  5 C.P.I ರಾ 
ಕಿರ್ೕ ಕೂಟ 26 

/2006

ವಾ ಬಾಲ್ U17 ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 C

7846 PHYEDN
ದೈ 5 ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂ 

30/2006
U 14 ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 D

7846
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 ರಾ ಕಿರ್ೕ ಕೂ 

30/2006
U 14 ಬಾಯ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 D

7847 PHYEDN
ದೈ 5 CPIರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 28/2006

ಹಾಕಿ U‐17ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 D

7847
SECONDARY 

EDN
ದೈ 5 CPIರಾ ಕಿರ್ೕ 
ಕೂಟ 28/2006

ಹಾಕಿ U‐17ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ 
ರಾಜಯ್ತಂಡವನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 D

8076 PHYEDN
ದೈ  ರಾಜಯ್ ರಾಪಟ್ರ್ 

ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ 
34/2006

ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಬಾಗವ ಸುವ 
ಶಾಲಾಮಕಕ್ ಗೆ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

8076
SECONDARY 

EDN

ದೈ  ರಾಜಯ್ ರಾಪಟ್ರ್ 
ಕಿ ೕಡಾ ಕೂಟರ್ೕಡಾ ಕೂಟ 
34/2006

ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ಬಾಗವ ಸುವಲ್
ಶಾಲಾಮಕಕ್ ಗೆ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 0: D

7504 PHYEDN CPI.5.ಇತರೆ/2006
Request to introduce very popular 

game Leg cricket
6/27/2007 0:00 D

7504
SECONDARY 

EDN
CPI.5.ಇತರೆ/2006

Request to introduce very popular 
game Leg cricket

6/27/2007 0:00 D

7279 PHYEDN
CPI.2.ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂ/2006

14 ವ ೕಮಿತಿಯ ಫೂಟ್ಟ್ ಬಾಲ್
ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D

7279
SECONDARY 

EDN
CPI.2.ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂ/2006

14 ವ ೕಮಿತಿಯ ಫೂಟ್ಟ್ ಬಾಲ್
ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D

7280 PHYEDN
CPI.3.ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂ/2006

Regarding affiliation Fee 2006‐07 10/8/2007 0:00 D

7280
SECONDARY 

EDN
CPI.3.ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂ/2006

Regarding affiliation Fee 2006‐07 10/8/2007 0:00 D

7283 PHYEDN
ದ್ಐ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ 
22/2006

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಟಿ ಟಿ ಮತುತ್ ಹಾಯ್ಂಡ್
ಬಾಲ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ 

ಕಳು ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D

7283
SECONDARY 

EDN

ದ್ಐ 5 ರಾಷಟ್ರ್ 
ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ 
22/2006

ರಾಷಟ್ರ್ಮಟಟ್ದ ಟಿ ಟಿ ಮತುತ್ ಹಾಯ್ಂಡ್
ಬಾಲ್ ಪಂದಾಯ್ವ ಗೆ ರಾಜಯ್ ತಂಡವನುನ್ 

ಕಳು ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D



07

7287 PHYEDN
ದೈ  5 ರಾಷರ್ 

ನಗದು ಬಹುಮಾನ 
6/2006‐07

2005 06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ S.G.F.Iಇವರು
ನಡೆ ದ ರಾಪಿರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ದ ಲ್ 

ಭಾಗವ  ಜೇತರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾ 
ಪಟುಗ ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

5/30/2007 0:00 C

7287
SECONDARY 

EDN

ದೈ  5 ರಾಷರ್ 
ನಗದು ಬಹುಮಾನ 

6/2006‐07

2005 06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ S.G.F.Iಇವರು
ನಡೆ ದ ರಾಪಿರ್ೕಯ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟ ದ ಲ್ 

ಭಾಗವ  ಜೇತರಾದ ಕಿರ್ೕಡಾ 
ಪಟುಗ ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

5/30/2007 0:00 C

6511 PHYEDN
phy.1.ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂ/2006

To president Kalam uncle from 
students ಎಂ ಬಗೆಗ್ ಟೈಮಸ್ ಆಪ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಪಕಟವಾಗಿರುವ 
ಬಗೆಗ್

10/8/2007 0:00 D

6511
SECONDARY 

EDN
phy.1.ರಾ.ಕಿರ್ೕ 
ಕೂ/2006

To president Kalam uncle from 
students ಎಂ ಬಗೆಗ್ ಟೈಮಸ್ ಆಪ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಪಕಟವಾಗಿರುವ 
ಬಗೆಗ್

10/8/2007 0:00 D

5885 PHYEDN

PE5 BHA 
SEVADHAL CIVI 
BWFTI 18/2006‐

07

BaRT SeVADLA SmSFtE MUkFY 
SmgQKI IVRIGE VIXes BWFTI 

NiWUV BGFGE
6/7/2007 0:00 E

5885
SECONDARY 

EDN

PE5 BHA 
SEVADHAL CIVI 
BWFTI 18/2006‐

07

BaRT SeVADLA SmSFtE MUkFY 
SmgQKI IVRIGE VIXes BWFTI 

NiWUV BGFGE
6/7/2007 0:00 E

5374 PHYEDN
ದೈ. .ಭಾ. ೕ.ದಲ.
ಅನು.03 2004‐05

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಶೇಷ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2007 0:00 D

5374
SECONDARY 

EDN
ದೈ. .ಭಾ. ೕ.ದಲ.
ಅನು.03 2004‐05

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಶೇಷ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2007 0:00 D

5375 PHYEDN

ದೈ. .5 
ಭಾ.ಸೇ.ದಲ. 
ತಹಸೇವೆ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 5/06‐
07

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜಯ್ 
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 

ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
6/7/2007 0:00 E

5375
SECONDARY 

EDN

ದೈ. .5 
ಭಾ.ಸೇ.ದಲ. 
ತಹಸೇವೆ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 5/06‐
07

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜಯ್ 
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 

ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
6/7/2007 0:00 E

5376 PHYEDN
ದೈ. . 5 

ಭಾ.ಸೇ.ದಳ ಹುದೆದ್ 
ಉನನ್ತೀ 34/05‐06

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ 4 ಜಿಲಾಲ್ 
ಸಂಘಟಿಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಉನನ್ತೀ ಕರಣ 
ಭಾಗ ಸಂಘಟಿಕರನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2007 0:00 C



5376
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
ಭಾ.ಸೇ.ದಳ ಹುದೆದ್ 
ಉನನ್ತೀ 34/05‐06

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ 4 ಜಿಲಾಲ್ 
ಸಂಘಟಿಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಉನನ್ತೀ ಕರಣ 
ಭಾಗ ಸಂಘಟಿಕರನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2007 0:00 C

5380 PHYEDN

ದೈ. . 
ಭಾ,ಸೇ.ದಲ/  
ನೇ. ಬಗೆಗ್ ದೂರು 

30‐05‐06

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಅಕರ್ಮ ಬಬ್ಂದಿ 
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗಗ್ ದೂರು

10/6/2007 0:00 D

5380
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 
ಭಾ,ಸೇ.ದಲ/  
ನೇ. ಬಗೆಗ್ ದೂರು 

30‐05‐06

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಅಕರ್ಮ ಬಬ್ಂದಿ 
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗಗ್ ದೂರು

10/6/2007 0:00 D

5381 PHYEDN
ದೈ. . 5 ಭಾ.ಸೇ.ದ 
ನಿ.ಸವ್ಯಂ ನಿ.ಅನು 

10/06‐07

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಬಬ್ಂದಿ ಸವ್ಯಂ 
ನಿವರ್ತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 D

5381
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 ಭಾ.ಸೇ.ದ 
ನಿ.ಸವ್ಯಂ ನಿ.ಅನು 

10/06‐07

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಬಬ್ಂದಿ ಸವ್ಯಂ 
ನಿವರ್ತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 D

5383 PHYEDN
ದೈ. . 5 

ಭಾ,ಸೇ,ದಳ ಬಡಿತ್ 
ಅನು 24/2005‐06

ಭಾತರ ಸೇವಾ ದಳ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಕಷ್ಣ 
ಸಚಿವರ ಅದಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ಸಬೆ ನಡೆ  

ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಷಯದ ಬಗೆಗ್ಗ್
6/7/2007 0:00 D

5383
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
ಭಾ,ಸೇ,ದಳ ಬಡಿತ್ 
ಅನು 24/2005‐06

ಭಾತರ ಸೇವಾ ದಳ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಕಷ್ಣ 
ಸಚಿವರ ಅದಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ಸಬೆ ನಡೆ  

ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಷಯದ ಬಗೆಗ್
6/7/2007 0:00 D

5386 PHYEDN
ದೈ. . 6 ಭಾ.ಸೇ.ದ 
ಅ.ನೇ ಅನು 02/04‐

05

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ , ಡಿ ದಜೆರ್ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 B

5386
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 6 ಭಾ.ಸೇ.ದ 
ಅ.ನೇ ಅನು 02/04‐

05

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ , ಡಿ ದಜೆರ್ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 B

5387 PHYEDN

ದೈ. . 5 
ಭಾ.ಸೇ.ದಳ 
ಹೊ.ಹು.ಸರ್ ಟ್ 
47/2004‐05

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ 7 ಜಿಲಾಲ್ 
ಸಂಘಟಿಕರ ಮತುತ್ 1 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸರ್ ಠ್ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D

5387
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
ಭಾ.ಸೇ.ದಳ 
ಹೊ.ಹು.ಸರ್ ಟ್ 
47/2004‐05

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ 7 ಜಿಲಾಲ್ 
ಸಂಘಟಿಕರ ಮತುತ್ 1 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸರ್ ಠ್ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D

5389 PHYEDN
ದೈ. . 5 

.ಜೀಪ್.ಇಂಧನ15/2
004‐05

ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ.821 ಜೀಪ್ ನ ಇಂಧನ ಬಾಬುತ್ 
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D



5394 / ಡಿ ಡಿ 5/05
ಯ್

6/27/2007 00 D

5389
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
.ಜೀಪ್.ಇಂಧನ15/2

004‐05

ಕೆ.ಎ.01 ಜಿ.821 ಜೀಪ್ ನ ಇಂಧನ ಬಾಬುತ್ 
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

5390 PHYEDN
ದೈ. . 5 /ಜೀಪ್ 
ದುರ ತ್ 24/04‐05

ದೈ.  ಭಾಗದ ಲ್ ಜೀಪ್ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ01 
ಜಿ821 ನುನ್ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

5390
SECONDARY 

EDN
ದೈ. . 5 /ಜೀಪ್ 
ದುರ ತ್ 24/04‐05

ದೈ.  ಭಾಗದ ಲ್ ಜೀಪ್ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ01 
ಜಿ821 ನುನ್ ದುರ ತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

5391 PHYEDN
ದೈ. . 5 

/ವಾ.ಚಾ.ಸೆ 15/05‐
06

ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್ 10/8/2007 0:00 D

5391
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
/ವಾ.ಚಾ.ಸೆ 15/05‐

06
ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್ 10/8/2007 0:00 D

5392 PHYEDN
ದೈ. . 5 

.ಇ.ವಾ. ಮಾ 
ತತ್ 21/04‐05

ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ‐01 ಜಿ‐821 
2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಮಾ ಪಾವತಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 D

5392
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
.ಇ.ವಾ. ಮಾ 
ತತ್ 21/04‐05

ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ‐01 ಜಿ‐821 
2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಮಾ ಪಾವತಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 D

5394 PHYEDN
ದೈ. . 5 

/ಇತರೆ.ಡಿ.ಡಿ 5/05‐
06

ಪಡೆದ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 
ಉದೊಯ್ೕಗವಕಾಶದ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 D

5394
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
/ಇತರೆ ಡಿ ಡಿ 5/05ಇತರೆ. .  ‐

06

ಪಡೆದ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಉದೊಯ್ೕಗವಕಾಶದ ಬಗೆಗ್

6/27/2007 0:00 0: D

5395 PHYEDN
ದೈ. . 5 

/ .ಕಿರ್.ನಿಧು/ಆಯವಯ್
/02/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ 

ಮಹಾಮಂಡಲ ಸಭೆ ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D

5395
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
/ .ಕಿರ್.ನಿಧು/ಆಯವಯ್
/02/2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾನಿಧಿ 

ಮಹಾಮಂಡಲ ಸಭೆ ಬಗೆಗ್
6/27/2007 0:00 D

5396 PHYEDN

ದೈ. . 5 
/ರಾಷಟ್ರ್/ಕಿರ್.ಕೂ.ಸಮ

ವಸ  ಇತರೆ 
ಟೆಂಡರ್ 11/06‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ರಾಜಯ್ವತಿಯಿಂದ 

ಭಾಗವ ಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟುಗ ಗೆ ಮತುತ್ 
ಕಿರ್ೕಡಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಮವಸ  ಖರಿದಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/30/2007 0:00 C

5396
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
/ರಾಷಟ್ರ್/ಕಿರ್.ಕೂ.ಸಮ

ವಸ  ಇತರೆ 
ಟೆಂಡರ್ 11/06‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಲ್ ರಾಜಯ್ವತಿಯಿಂದ 

ಭಾಗವ ಸುವ ಕಿರ್ೕಡಾ ಪಟುಗ ಗೆ ಮತುತ್ 
ಕಿರ್ೕಡಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಮವಸ  ಖರಿದಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/30/2007 0:00 C



05

5397 PHYEDN

ದೈ. . 5 
/ಭಾ.ಸೇ.ದ 

/ಮುಂಬಡಿತ್/ಅನು
ೕದನೆ/7/04‐05

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/8/2007 0:00 E

5397
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 
/ಭಾ.ಸೇ.ದ 

/ಮುಂಬಡಿತ್/ಅನು
ೕದನೆ/7/04‐05

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/8/2007 0:00 E

5398 PHYEDN
ದೈ. . 5 /ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/16/06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯ ಲ್
ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 E

5398
SECONDARY 

EDN
ದೈ. . 5 /ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್/16/06‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯ ಲ್
ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 E

5400 PHYEDN
ದೈ. .ಕ.ಮ.ಹ 
2005‐06

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಶಾಖೆಯ ಕಾಯರ್ಭಾರ
ಮರುಹಂಚಿಕೆ

10/6/2007 0:00 D

5400
SECONDARY 

EDN
ದೈ. .ಕ.ಮ.ಹ 
2005‐06

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಶಾಖೆಯ ಕಾಯರ್ಭಾರ
ಮರುಹಂಚಿಕೆ

10/6/2007 0:00 D

5402 PHYEDN
ದೈ. . 6.ದೈ.  

ಸಮೆ ಳನ 04/04‐
05

ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ 
ಸಮೆ ಳನಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ

6/27/2007 0:00 E

5402
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 6.ದೈ.  
ಸಮೆ ಳನ 04/04‐

05

ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ 
ಸಮೆ ಳನಕೆಕ್ ಅನುಮತಿಕ್

6/27/2007 0:00 E

5403 PHYEDN
ದೈ. . 5 , ಜಿ.ದೈ.  
ಅದೀ.ವಗರ್/ನೇ 
13/05‐06

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ನ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಭಾರ 

ವ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 C

5403
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5 , ಜಿ.ದೈ.  
ಅದೀ.ವಗರ್/ನೇ 
13/05‐06

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ನ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ಕಾಯರ್ಭಾರ 

ವ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 C

5404 PHYEDN
ದೈ. . 5  .ಕಿರ್ೕ 

ನಿಧಿ ./ಸಾದಿಲಾವ್ರು 
ವೆಚಚ್ 35/05‐06

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಭಾಗಕೆಕ್ ಅತಿ 
ಅವಶಯ್ಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 
ಸಾಮಾಗಿರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

5404
SECONDARY 

EDN

ದೈ. . 5  .ಕಿರ್ೕ 
ನಿಧಿ ./ಸಾದಿಲಾವ್ರು 
ವೆಚಚ್ 35/05‐06

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಭಾಗಕೆಕ್ ಅತಿ 
ಅವಶಯ್ಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 
ಸಾಮಾಗಿರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

5406 PHYEDN
ದೈ. .5/ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ/
 ಬೇ.ಬಾಕಿ/11/05‐
06 24/05‐05

ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೇಬಾಕಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 C



5406
SECONDARY 

EDN

ದೈ. .5/ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ/
 ಬೇ.ಬಾಕಿ/11/05‐
06 24/05‐05

ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೇಬಾಕಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 C

6152 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ನೇ.ಅ 11/06‐07

ಸೈಂಟ್ ೕಸ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್, 
ಖಾ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ

12/19/2008 0:00 D

6153 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

.ಭಾ.ಹು.ತುಂ.ಅ 
9/06‐07

ಸೈಂಟ್ ಪಾರ್ ಸ್ಸ್ ಕೆಲ್ೕಮಿಯರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉದಾಯ್ವರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್, ಖಾ  ಇರುವ ಭೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 D

6154 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ನೇ .ಅನು 10/06

ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ
12/19/2008 0:00 D

6155 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಬಾ.ಹು.ಕು. 615/06

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಚ್ರ್
ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಸಪ್ಧೆರ್ 
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 D

6156 EST2
8(2) ಶಾ.  

ಖಾ.ಹುದೆದ್ ಪೂ.ಅ 
14/06

ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಂಕರಪುರ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ತುಂಬಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 D

6157 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ,ಹು.ತುಂ.ಅ 
13/06

ಗೆರ್ಗರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಡ ಕುಂದಾಪುರ 
ಶಾಲಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂ.ಅ

3/5/2008 0:00 B

6158 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ 621/06

ಸವ್ಲಾಲ್ ಮಾರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೊ ಳ್, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹು. ತು,ಅನು
12/19/2008 0:00 D

6159 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ತುಂ. 

19/06
ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಲಾರ 10/12/2007 0:00 D

6160 EST2
8(2) ಖಾ.ಹು.ಅ 
618/06

ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಮೂಡಬೆ ಳ್, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ.ಹು.ಬ.ಅನು

12/19/2008 0:00 D

6161 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ,ಹು.ಅ 23/06
ಮೆರಿನೋಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಕಾರ್ರು

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
3/21/2009 0:00 B

6162 EST2
8(2) ಶಾ. ,ಅ 

ಖಾ,ಹು.ಅ 20/06
ಸಂತ ಮೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂದಾಪುರ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆ ಖಾ,ಹು.ಭ.ಅನು

12/19/2008 0:00 D

6163 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 
ಖಾ.,ಹು.ಭ.ಅ 

20/06

ಸಬರಮತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸುಗಟೂರು, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್

10/8/2007 0:00 D



6164 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ,ಹು.ಭ.ಅ 24/06
ಕಿರ್ ಚ್ಯನ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ 3/5/2008 0:00 B

6165 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ,ಹು.ಅ 8/06
ರೈತರ ಕಷ್ಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನಕೆರೆ, 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
12/19/2008 0:00 D

6167 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ 16/06
ಸಂತಲಾರೆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಅತೂತ್ರು

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್
12/19/2008 0:00 D

6168 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಮಂ.ಅ 
29/06

ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಾಲಹ ಳ್,  ರ್ೕ 
ರಂಗಪಟಟ್ಣ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್

12/19/2008 0:00 D

6169 EST2
8(2) ಶಾ. .ನೇ 
ಅನು 07/06

ದಿನಂಕ :17/01‐2006 ರ ಲ್ ಪೂವರ್ದ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಾಕಿ ಇದದ್ 
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳವಾಡಿ 
ಮಳವ ಳ್, ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಪುನ: ಪರಿ ೕಲಸುವ ಬಗೆಗ್

3/5/2008 0:00 B

6170 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ 38/06

ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಭಾಗ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ
3/21/2009 0:00 B

6092 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಹು.ಭ. 16/06

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: 
ಬೇಡರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್, ಜಿ. .ಆಂಜನಪಪ್ 

ಪರ್ಢ್ಢಶಾಲೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರ(ಹುದೆದ್) ಖಾ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 B

6021 EST2
8(2) ಸಾ. .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ಅ 

17/2006‐07

ವೇಕ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
(ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ) ಬಾಲಕ ಮತುತ್ 
ಬಾಲಕೀಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಟ, 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

6022 EST2
8(2) ಸಾ.  ನೇ. 

ಅನು. 11/2006‐07

ರ್ೕ ಮುಕಾಂಬಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಲೂಲ್ರು, 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/8/2007 0:00 A

6025 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ 12/06‐
07

ಜೆ.ಪಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮದೂದ್ರು
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋ. 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 D

6026 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ 31/06‐
07

ನಿಟೂಟ್ರು ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಂಚಿಬೆಟಟ್,ಉಡುಪಿ 
ಜಿ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2008 0:00 A



8(8)

6028 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ 26/06‐
07

ಜವಹರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮತುತ್
ಕಮಲಾನೆಹರು ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮದೂದ್ರು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ತುಂಬಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

10/8/2007 0:00 A

6376 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 

ನೇ.ಅನು 3/06‐07

ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾರತಿನಗರ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಮಡ ನಂತರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 D

6377 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 
ಖಾ.ಹು.30/06

ರ್ೕ ದಾಯ್ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊತತ್ತಿತ್
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿ

12/31/2007 0:00 B

6380 EST2
8(2) 

ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅನು 
1/06

ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ ಗಂಗೊ ಳ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿರುವ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 D

6601 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅ 
11/2006‐07

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೆಚ್.ಡಿ ಪುರ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 B

6602 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅ 
12/2006‐07

ಎಸ್. .ಎಸ್.ಆರ್ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು
ಕಾರಿಪುರ ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ. ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 B

6603 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅ 
13/2006‐07

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸದುಗರ್, 
ಚಿತರ್ದಗುರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 B

6607 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ 
18/06‐07

ರ್ೕ ಜೆ.  ಬಸವರಾಪಪ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಗುರುತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಮ 

ನಾಯಕನಹಟಿಟ್ ಚಳಳ್ಕಎರ್ ತಾ, 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00 A

6608 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ 
19/06‐07

ಮೌಂಟ್ ೕಡ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

6611 EST2
8(8) ಶಾ. .ಅ 

ಇತರೆ 21/06‐07
ಪರಿಮಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಡನಿ, ಅರ ಕೆರೆ 

ತಾ, ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
4/30/2010 0:00 C



ಟ್

6612 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
22/06‐07

ರ್ೕ ತಳವಾರ ಸಂಚಾಲಪಪ್ ನಾಯ್ಯಕರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇಂಗಳಹಾಳ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/21/2010 0:00 A

6613 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ 
23/06‐07

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳಗಟಿಟ್
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/11/2009 0:00 A

6614 EST2
8(8) ಶಾ. .ಅ 

ಇತರೆ 24/06‐07

ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗಿಲೆ ಹಾಸನ
ತಾ, ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
4/28/2010 0:00 A

6615 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಅ.25
/06‐07

ರ್ೕ ಪರಪಪ್ ಗಾರ್ಮ ಗಾರ್.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಹೊಸದುಗರ್, ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
12/10/2007 0:00 B

6616 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 26/06‐07

ಜಿಲಾಲ್ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
(ರಿ) ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಎರಡು 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

6617 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅ 

ಇತರೆ 27/06‐07

ರ್ೕ ಜಿ. ರಾಮಮೂತಿರ್ ಸ. ರ್ೕವಾಣಿ
ಲಾಸ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್
9/12/2009 0:00 D

6619 EST2
8(8) ಶಾ. .ಅ 

ಇತರೆ 29/06‐07
ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹ ಳ್ 

ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಮನನ್
4/4/2009 0:00 C

6620 EST2
8(8) ಶಾ. . 

ಖಾ.ಹು.ಅನುಮತಿ 
30/06‐07

ರ್ೕ ಡಿ. .ಎಸ್ ಪದ  ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು 
.ಆರ್ ಪಟಟ್ಣ ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಲ್ ದ್

ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
9/27/2010 0:00 B

6621 EST2
8(8) 

ಶ. .ಅ.ವಗರ್ 
31/06‐07

ಜಿಲಾಲ್ ಮದಕರಿನಾಯಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಇ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

2/7/2007 0:00 C

6622 EST2
8(8) ಶಾ, .ಅ 

ಇತರೆ 32/06‐07

ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತರ್ದಗುರ್ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ನಿಧನದ/ಬಡಿತ್ಯ ಹುದೆದ್ಗೆ ಹೊಮದಾಣಿಕೆ 
ಬಗೆಗ್

2/2/2010 0:00 B

6624 EST2
8(8) ಶಾ. .ಅ 

ಇತರೆ 32/06‐07

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 B

6627 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
34/06‐07

ರ್ೕ ಜವ ಹನುಮಪಪ್ ಗಾರ್.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಗುಯಿಲಾಳು ರಿಯೂರು ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/12/2007 0:00 B

6630 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ 
35/06‐07

ರ್ೕ ಎಂ ಓಂಕಾರಪಪ್, ಮು.  ರ್ೕ ಮರಳು 
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ನಾಗಸಮುದರ್ ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವರ್ತಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 C



45/06 07

6631 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
36/06‐07

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ರಿಗೆರೆಯ ರ್ೕ ಕಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಜನರಲ್ ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/9/2009 0:00 B

6633 EST2
8(8) 

ಶಾ, .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
37/06‐07

ಬಿ. ಂಗಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಿಗೆರೆ, ಇ ಲ್ನ
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್
9/12/2009 0:00 B

6932 EST2
CPI.16.ಖಾಹುಭನು/

2006

ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್.ಶಾ.  ದುರಾಶವ್ತಥ್ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದೈ. . 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬಲು ಅ.ನೀ.ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 A

6935 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ವೇರ 41‐06‐07

ರ್ೕ ಬಾಗವತ್ ಸ.  ಎಸ್.ಎನ್.ಕೆ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ.ಸಾತನೂರು ಮಾಗಡಿ ತಾ 
ಇವರ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಯನುನ್ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆಗೆ 
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B

6941 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಹೆ.ವೇ.ಖ 42/06‐
07

ದಿ. ಟಿ,ಬಿ ಚಿದಾನಂದ ಮೂತಿರ್ ಸ.
ನೊಳಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಬಿ ಕಾರ್ಸ್ 

ತಿಪಟೂರು ತಾ, ಇವರಿಂದ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 
ಬರಬೇಕಾದ ಹಣದ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

6946 EST2
8(7_ ಶ, .ಅ 

ಹೊಸ.ಪೌರ್.ಶಾಅ 
45/06 07‐

ಪಾಯಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ 
ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊರಪೇಟೆ 
ತುಮಕೂರು ಇವರು ಉಪಾಪ್ರ ಹ ಳ್ಯ ಲ್ 

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 B

6951 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ವಗಾರ್ವಣೆ

ದಾಯ್ರಣಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C

6953 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಬಾ.ವ.ಅ 
49/06‐07

ನೂಯ್ಕಿರ್ಸೇಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಕಟಿ 
ಎ.ಎನ್.ಕೆ ರಸೆತ್ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B

6955 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ದಾವೆ 
50/06‐07

.ಆರ್.  ಜಯಕುಮಾರಿ ರಿ.ಅ 5545.06 
ಜಿ ಪಿ ಸಂ.ಪ.ಪೂ,.ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ ಹಂದನಕೆರೆ ಚಿ.ನಾ ಹ ಳ್, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B



56/06 07
ರ್

6957 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಅನುದಾನ 51/06‐
07

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊದಲೂರು ಗಾರ್ಮ ಗುಬಿಬ್ 
ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B

6958 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ೕ.ನ. ೕ 52/06‐

07

ನೂಯ್ ಲೇನಿಯಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಟೆ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾದಯ್ಮ ಭಾಗಗ ಗೆ 
ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆಗೆ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C

6959 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಅನು ನೇ 
53/06‐07

ದಿವಂಗತ ರೇಣುಕಾದೇ
ಮಾ ತ್/ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು ಭಾರತೀಯ 

ಸಂಸಕ್ೃತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಶಾ 
ಐಜೂರು ಇವರ ಮಗಳು ಮಮತಾರಾಣಿ 

ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ 
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B

6966 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ.ವ 
55/06‐07

ರ್ೕ ಸವ್ಣರ್ಂಬ ದಾಯ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ ಗಾರ್ಮ 

ಗೋಳೂರೂ ಹೋಬ  ತುಮಕೂರು ಈ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ವಶಕೆಕ್ 

ವ ಕೊಳಳ್ಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B

6970 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಅನುನೇ56/06 07ಅನುನೇ ‐

ದಿವಂಗತ ಜಿ ಶಾಂತ ೕರಪಪ್ 
ಸ ೕರ್ದಯ ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ 
ತಿಪಟೂರು ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್
ಮನು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B

6976 EST2
8(7) ಶಾ,. .ಅ 

ಶ.ಬ.ಅ 60/06‐07

ಜಿ. .ಪಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹಂದನಕೆರೆ ಇವರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಜಿ. .ಪಿ 

ಬಾಲಕರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ 
ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 B

6977 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 

ರಿ 6/ 21819/05

ರ್ೕಮತಿ ೕ ಸ ಭಾರತಿ ಪ
ಶಾಲೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ.ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರುದದ್ 

ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು.
4/10/2009 0:00 B

6981 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ವೇ.ಅ.ಬ 62/06‐07

ರ್ೕ ಚೊಕಕ್ ಂಗಂ ದಾಯ್ಲಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಚಾಚ್ಲ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B

6987 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಶಾಮಾನಯ್ 64/06‐
07

ರ್ೕ ವುಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ
ಹೆರೂರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಕಾಯರ್ ಸಾದಯ್ವಲಲ್ದ ಶಾಲ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B



ರ್

6991 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಮು. .ಬ 66/06‐
07

ರ್ೕಮತಿ .ಆರ್. ಉಮಾದೇ ಸ.
ಟಿ.ಕೆ.ಕೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C

6992 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಅನು ನೇ 67/06‐
07

ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ ಪೂಣರ್ ಚಂದರ್ ತೇಜ ವ್
ಎಸ್/ಆಫ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಬಸಪಪ್ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದ.ಸ. 
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2008 0:00 C

6996 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಹು.ಭ.ಅ /68/06‐
07

ರ್ೕ ನಾಯಕ ಸಂಯುಕತ್ 
ಪ.ಪೂ. ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ 
ಹಾಗಲವಾಡಿ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ನಿವರ್ತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಯಾಗಿರುವ 2 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

6998 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ತಾ.ಮಾ.ನ
 69/06‐07

ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗಾಂಧಿನಗರ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಣ

1/4/2008 0:00 C

6999 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ70/06‐
07

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿಗೆರೆ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಹೊ ಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಲಲ್ಯಯ್ ಗಂಗಮಮ್ 
ಸಂಯುಕತ್ ಹಾಲುಕ್ರಿಗೆ ತಿಪಟೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಲ್ ಖಾಲ್
ಇರುವ 2 ಹುದ್ಎಗಳನುನ್ ಭತಿ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

7002 EST2
8(7) ಶಾ, . 

ಮಾನಯ್ತೆ 72/06‐
07

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಶಾ ಹಂಡನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C

7003 EST2
8(7) ಶಾ, .ಅ 

ನಾಯ್.  73/06‐07

ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್ 1123 /2006  ರ್ೕ .ಆರ್
ಬಸವರಾಜು ನಿವರ್ತತ್ ಮು.  ವೇತನ ಬಡಿತ್ 

ಮಂಜೂರತಿ ಬಗೆಗ್
4/24/2008 0:00 B

7008 EST2
8(7) ಶಾ, .ಅ 

ದಾ.ಹಾ.  75/06‐
07

ನೂಯ್ಮಿವೇ ಯಂ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 
ಮಾನಯ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ದಾಯ್ತಿರ್ಗಳ 

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 D

7009 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ದಾ.ಹಾ.  75/06‐
07

ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೆಗೌಢ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗಡಿ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 

ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C



7011 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಮು. .ಬ ಅ 
76/06‐07

ಕೆ.  ನಂಜುಂಡಯಯ್ ಸ.  ರ್ೕ ಚಂಪಕ 
ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಸಂಪಿಗೆ ತುರುವೇಕರೆ ತಾ. 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C

7012 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಮು. .ಅ 77/06‐
07

ರ್ೕ ದಿ ಶಂಕರ ಂಗಪಪ್ ಸ. . ಸೇವಾಸದನ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿದಂಬರಾಶರ್ಮ ಗುಬಿಬ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C

7013 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ದಾ.ಹಾ.  78/06‐
07

ರ್ೕ ಶಾರದಾಂಬ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಸಂಬಂಧ 
ದಾಯ್ತಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ‐ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆಗೆ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

7015 EST2
8(7) ಶಾ. . 
ಕು.ವೇ ಮಂ 
80/06‐07

ದಿ.ಕೆ ಪುಟಟ್ ಂಗಯಯ್ ಸ.  ನೆಹರು 
ದಾಯ್ಕಲಾ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ 

ಮಾಯಸಂದರ್ ತುರುವೇಕರೆ ತಾ ಇವರ 
ಕುಟುಂಬ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 C

7017 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
81/06‐07

ಬಿ.ಜಿ. ದೊಡಡ್ಯಯ್ ನಿ. ಕಷ್ಕರು ಬರ್ಹಮ್
ಸಮುದರ್ ಇವರ ಇಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

7018 EST2
8(4) 

ಹು.ಮ.ಅ.22/2006
‐07

ಂಗಸಂದರ್ ಧಾಯ್ಸಂಸಥ್ ಂಗಸಂದರ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವಥ್ ಲ್ ತ್

ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಂಗಸಂದರ್ , ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 A

7020 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಶಾ.ಸಥ್ಅ83/06‐07

ಅಟ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.  ಟಿಕೆರೆ
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 

ಭಾಗದ ಲ್ ಖಾ ರ ಇರುವ 2 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಡಲು ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 D

7021 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅಮು. .ಅ 
ಬ 84/06‐07

ವೈ.ಎನ್ ಬಸವಯಯ್.ಸ. ರ್ೕ ಮಾರುತಿ
ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಿ ಗೌಡನ ಕಟೆಟ್ 

ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C

7023 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅನು ೕದನೆ
 ಬ. 85/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಜೆ ಗಾಯಿತಿರ್ ಸ.
ಟಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್,.ಶಾಲೆ 
ಹು ಯೂರು ಚಿ.ಆಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C



7035 EST2 ದಾ 1/16/2008 00 B

7024 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಮು. .ಅ 86/06‐
07

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಸ. ಕಷ್ಕರು
ರ್ೕ ಭುವನೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಣಕಿರೆತೆ 
ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C

7025 EST2
8(7) 

ಶಾ .ಖ.ಹು..ಭ.ಅ 
87/06‐07

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಗಾರ್,ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಅರಟಗ್ೂಸೆ ತಿಪಟೂರು ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ . .   ಹುದದ್ಗೆ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

7027 EST2
8(7) ಶಾ, .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
88/06‐07

ರ್ೕ ಭುವೇನಶವ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಕಿಕರೆ
ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ವಗರ್ದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

7028 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಬ.ಅ.ವಾ 89/06‐
07

ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕ ಳ್ ಪಾಳಯ್ ಗಾರ್ಮ ಗುಬಿಬ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ನೇಮಿ ರುವ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿವನುನ್ 

ವಾಪಸುಸ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 C

7031 EST2
8(7) ಶಾ. .ಹು.ಭ 
91/06‐07

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್ ವಕುಮಾರ್ .  ರ್ೕ 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಗುಬಿಬ್ 
ತಾ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/20/2008 0:00 D

7035 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ದಾ ಹಾ.ದಾ.ಹಾ.  
94/06‐07

ರ್ೕ ಾನಗಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದಾ ಥಿರ್ಗಳನ ೕಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿಗೆ 

ನಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 0: B

7037 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
.ದಾ.ಹಾ.  
95/06‐07

ರ್ೕ ದಾಯ್ರಾಧಯ್ ದೇ ೕಕೇಂದರ್
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಂಬಾಳು 

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ,. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

7039 EST2
8(1).19.ಖಾಹುಭ

ನು/2006
ರ್ೕರಾಮ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ. ಖಾ  

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾ.ಅ.ನೀ.ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 B

7041 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಮೇಲಮ್ನ  
14/2005

ರ್ೕ ಸುಂದರ ಎಂ ಮು  ರ್ೕ ಕಾಂತಶೆವ್ೕರ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಾಂತವಾರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್. 
ಕಾಕರ್ಳ ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು

6/5/2008 0:00 A

7042 EST2

 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಅನುಮತಿ 6/2006‐
07

ನಿವೇದಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬಸೂರ್ರು 
ಕುಂದಪುರ ತಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್. ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 A

6662 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ 
53/06‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 4/26/2009 0:00 D



6675 EST2 ಅ ಅ
ರ್ ಪ್ ಮ್

4/2/2008 00 A

6663 EST2
8(8) ಶಾ. .ಅ. 

ಇತರೆ 54/06‐07

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ಬಿ.ಎಲ್. & ಜೆ.ಆರ್. ಕಾಲೇಜ ರಿಗೆ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ
7/4/2008 0:00 A

6666 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ..ನೇ.ಅ 
55/06‐07

ಭಾರತೀಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮದಕರಿಪುರ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷಾ 

ಕಷ್ಕರು ಅನು ೕದನಗೆ ಬಗೆಗ್
3/10/2010 0:00 D

6668 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ದಾವೆ 
56/06‐07

ರ್ೕ ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ಬೆರಮಾಡು ರಿಯೂರು ತಾ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್ 354/06
5/4/2010 0:00 A

6670 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
57/06‐07

ಅನಾಥ ಸೇವಾಶರ್ಮ ಶವ್ಸತ್ ಸಮಿತಿ 
ಮಲಾಲ್ಡಿಹಾಳ ಇ ಲ್ನ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು

4/2/2008 0:00 B

6671 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
58/06‐07

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿಗೆ
ಇ ಲ್ನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗೆ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 B

6673 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ 
59/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಬಿ. ನಾಗವೇಣಿ ಸ.  ರ್ೕ 
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಂಟೆನಹ ಳ್, 

ಬೇಲೂರು ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
10/3/2007 0:00 A

6674 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ 
60/06‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ಮಡಿವಾಳ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/12/2007 0:00 A

6675 EST2
8(8) 

ಶಾ ಅ ನೇ ಅಶಾ. . .ನೇ.  
61/06‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ತಂದೆ 
ದಿ.ಸದಾ ವನ್ ರ್ೕ ಎಲ್ ದದ್ಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕದ್

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುತದ್ಗದೂರು ಇವರ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 0: A

6679 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ62/
06‐07

ರ್ೕ . ಲೋಕೇಶ್ ದಿ.  ರ್ೕ ಚಕರ್ಪಾಣಿ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್
12/10/2007 0:00 A

6683 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
63/06‐07

ಬಿ. .ಕೆ.ಎಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/17/2009 0:00 B

6684 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
64/06‐07

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 
ತಾಳಯ್ ಇ ಲ್ನ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 B

6686 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ 
65/06‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಬರ್ಹಮ್ಠ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲಮಟಿಟ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/12/2007 0:00 B



6687 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ 
66/06‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಬರ್ಹನಮ್ಠ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ರ್ೕ ಮಹದೇವ 

ಮೈಲಾರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ೕಟೇಬೆನೂನ್ರು 
ಬಾಯ್ಡರಿ ತಾ. ಹಾವೇರಿ

4/2/2008 0:00 B

6688 EST2
8(8) ಶಾ. . 

ಇತರೆ 67/06‐07

ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ ಸಂಘ ಮದಕರಿಪುರ
ಇವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/4/2008 0:00 C

6690 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
69/06

ರ್ೕ ಚಿಂತಾಮಣೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ರೇಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕರೆ ತಾ, ಇ ಲ್ನ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
12/10/2007 0:00 B

6691 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
70/06‐07

ರ್ೕ ಅಮರ್ತ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂ
ವಾರ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/10/2007 0:00 B

6692 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ 
71/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಫರ್ ಜಾನ್ ನಸರತ್ ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/10/2007 0:00 A

6693 EST2
8(8) ಶಾ. .ಅ. 
ಬಡಿತ್ 72/06‐07

ರ್ೕ ೕತಾರಾಂ ನಾಯಕ್ ಸ ೕರ್ದಯ 
ರಿಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ 

ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
12/10/2007 0:00 C

6694 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್ ತ್
73/06‐07

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನಥ್ ಲ್
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

5/26/2007 0:00 C

6710 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಮಾನಯ್ತೇ 
75/06‐07

ವಾಸ  ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರ ಕೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್

12/12/2007 0:00 C

6715 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ77/06‐07

ನ ೕದಯ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಗೂ ನ ೕದಯ 
ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚನಾನ್ಯಪಟಟ್ಣ 

ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 B

6716 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ78/06‐07

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮು ಠ್ಲಗುಮಿಮ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 B

6718 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 80/06‐07

ರ್ೕ ಏಕಲವಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಮಾಗಡಿ 
ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಲೇನಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇ ಲ್ನ 

ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 B



ಟ್ ಳ್

6719 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 81/06‐07

ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 B

6720 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 82/06‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ದಾಯ್ ಪೀಠ (ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಲದಕಟಿಟ್ ಹಾವೇರಿ ತಾ, 

ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

4/4/2008 0:00 B

6722 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 83/06‐07

ಉಪ ೕರ ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 
ಬರ್ಹಮ್ ದಾಯ್ನಗರ ಮಧುರೆ ಹೊಸದುಗರ್, 

ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ರ್ೕ 
ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಧುರೆ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡವ ಬಗೆಗ್

12/10/2007 0:00 B

6723 EST2
8(8) ಮೇಲಮ್ನ  
84/06‐07

ಎಸ್.ಜಿ. ದ ಣಮೂತಿರ್ ನಿವರ್ತತ್ ಮು. ರ್ೕ
ಬಸವರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ 

ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ಧಾನ 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ಕಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ 

(ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ) ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿ 
ಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಲನ್ನ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 A

6724 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 85/06

ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ನಾಯಕನಹಟಿಟ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, ಥ್

ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ 
ಗಾರ್ಮೀಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಯಕನಹಟಿಟ್ 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/10/2007 0:00 B

6739 EST2
8(4) ಹು.ನೇ.ಅ 
43/06‐07

ರ್ೕ ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿಗೆ ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 D

6741 EST2
8(4) ಹು.ಭ.ಅ 
53/06‐07

ದಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ ಭತಿರ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

6743 EST2
8(4) ನೇ.ಅ 
55/06‐07

ರ್ೕ ಪನನ್ಂಗಧರ ಎನ್. ಸ. ಆ.ವೆ
ಮರಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ ಕಾರವಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 A

6746 EST2
8(4) ವಗರ್11/06‐

07

ರ್ೕ ಜಯರಾಮನ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕಕರು
ರ್ೕ ಪಿತಾ ಬಾಯಿ ಲೂ ಯಾ ಕನಾನ್ 
ಂದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 B



ಈ

6752 EST2
8(ಅ) ಶಾ.  

ಹಸಾತ್ಂತರ 8/06‐
09

ವೆಂಕಟಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಾಂಚನ, ಪುತೂತ್ರು ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇದನುನ್ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

6753 EST2
8(4) ನಿವರ್ತಿತ್ 

ವೇತನ 03/06‐07

ಜಿಲಾಲ್ ಪರಿಷತ್ ಗಳ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ 
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಪಿಂಚಿಣಿ ಸೌಲಭಯ್ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 C

6757 EST2
8(4) ವೇ.ಅ.ಬ 
32/06‐07

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ (ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ) ಅತಿತ್ಗುಪೆಪ್, ಬೆಂ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A

7296 EST2
¸  8 (3) ಶಾ  ಅ 

ಹು ಭ ಅ 61 
/2006‐07

ರಾ ರ್ತ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ಆ ಶರ್ಯದ ಲ್ನ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಅನುಮತಿ.

4/23/2008 0:00 B

7297 EST2
 8 (3) ಶಾ  ಅ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ ಅನು 
141 2005‐06

ರ್ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ನ ರ್ೕ 

ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಒಡಿಡ್ನಕೊಪಪ್ 
ಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಸಥ್ಳಾಂತರ ಬಗೆಗ್ 

ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

4/2/2009 0:00 B

7298 EST2
 8 ಶಾ  ಅ ಹು 

ಅನು 157/ 2006‐
07

ರ್ ಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಯ ವೈ 

ಮಂಜುನಾಥರವರ ಸಹ . ರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

7301 EST2
 8(2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ 
628/2006

ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಮಂಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಇರುವಮಂಡಯ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿ ಕೊಳಳ್ಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

7302 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 

ಖಾ ಹು ಭ ಆ 35/ 
2006‐07

ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆಮಮ್ಣುನ್ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆ ಯಲೆಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

7304 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
32/2006

ಸಂತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಕುಂದಪುರ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋದಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

7306 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
610/2006

ಮಿಲಾ ಗಿರ್ೕಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಲಾಯ್ಣ ಪುರ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಲ್ಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

7307 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
636/2006

ಸಂತ ಮೇರಿ ಪ ಪೂ ಕಾ ( ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ 
 ಭಾಗ) ಇವರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B



ಅನುಮತಿ

7309 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್/4/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಅನಂತಲಕಷ್ಮಿಮ್ .ಸಹ 
ಕಷ್ಕರು.ಡಿ.ಬನುಮಯಯ್. ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ. ಮೈಸೂರು.ಇವರಿಗೆ ಮುಖಖ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 C

7317 EST2

8(1) ಶಾ ಆ ಖಾ 
ಹುಭ ಅನು 
19/2006‐

07.19.ಖಾಹುಭನು/
2006

ಅಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್.  .ವ. ಸಂ. ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗಳಣುನ್ ಭ.ಮಾ. ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
7/23/2009 0:00 B

6585 EST2
8(4).13.ನೇಅ/20

06

ಅಣಣ್ಸಾವ್ಮಿ ಇವರನುನ್ ನಾಯಕ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ 

ನೇಮಖಾತಿ ಅನು ದನೆ ಮಾ.ಬಗೆಗ್ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/3/2007 0:00 A

6589 EST2
8(8) ಶಾ. .ಅ. 

ವೇ.ಅ 2/2006‐07

ರ್ೕ ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಿಕೆಕ್ೕರಹ ಳ್,  ಳಕಾಲನ್ಮುರು ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2007 0:00 A

6590 EST2
8(8) 

ಶಾ, .ಅ.ಹು,ಭ.ಅ03
/2006‐07

ಭಾರತೀಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮದಕರಿಪುರ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 B

6591 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅ 
04/2006‐07

ಕಲಪ್ತರು ಸಂ.ಸ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಕಿಭದಾಳ್
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ನೀಡುವ

ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 B

7373 EST2

(1)ಶಾ ಆ 
ವೇತನಾನುದಾನ 

7/2006‐
07.7.ವೇಅ/2006

ಆಕಷರ್ಣೇ ಪೌರ್.ಶಾ. ಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಒಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
9/26/2008 0:00 A

7374 EST2

8(1) ಶಾ ಅ 
ವೇತನಾನುಧಾನ 

6/2006‐
07.06.ವೇಅ/2006

ರಾಷಟ್ರ್ಪತಿ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಿಲಾಲರ್ಹ ಳ್ೕ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/26/2008 0:00 A

7375 EST2

8(1)ಶಾ ಆ 
ವೇತನಾನುಧಾನ 

5/2006‐
07.27.ವೇಅ/2006

ನೇತರ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್.ಶಾ. ಗುಜಜ್ನಡು 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/26/2008 0:00 A

7376 EST2
8(4)ನೇ.ಅ.63/06

‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಅನುಪಮ .ಆರ್.ಸಾವಂತ್
ಆರ್. .ಬಾಲಕಿಯರ ಪರ್ವ್ಢಶಾಲೆ 
ಜಯನಗರ ಬೆಂ.ರವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ .

10/5/2007 0:00 A

7383 EST2
8(3) ಖಾ.ಹು.ಭ 
222/2006‐07

ವಾ ಕಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಚೆನನ್ಗಿರಿ ಪಾರ್.ದಾ
ಸ. ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

4/23/2008 0:00 B



8(10)(4)
ರ್ ರ್ ಕ್

7384 EST2
8(3) 

ಪ.ಕಾ.ಪ.ವೇ.ಅ 
252/2006‐7

ಸತಯ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಾಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು,21 ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 A

7387 EST2
8(1)ಶಾ ಆಮು

ಬಡತ್195/2006‐07

ರ್ೕ ವಯಯ್ ಸ.  ೕ ರ್ೕ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ 
ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂಜನಗೂಢು 

ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಢಿತ್ ಬಗೆಗ್
12/16/2008 0:00 C

7390 EST2

8(1) ಶಾ ಆ 
ವೇತನಾನುದಾನ 

2/2006‐
07.2.ವೇಅ/2006

ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಬಾ.ಪೌರ್,ಶಾ ಮಿಡಿಗೇ  
ಾನ & ದೈ. . ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/26/2008 0:00 A

7336 EST2
8(7) ಸಾ. .ಅ 
.ನೇ.ಅ 118/06‐

07

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ ಪಿ ಎಂ
ಸ.  ಜನತಾ ರೋರಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಲ ಮ್ೕ ಪುರ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

7362 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಹು.ಭತಿರ್ 
62/06‐07

ಶರಣ ಬಸವ ಬುದದ್ ಬೀಮಜಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಗುಂಡಗತಿತ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ
4/23/2008 0:00 B

7364 EST2
8(3) ಶಾ. . 
ಖಾ.ಹು.ಭ 

269/2006‐07

ಓಂಕಾರ ಹುಚಚ್ ನಾಗ ಂಗೇಶವ್ರ ಶಾಲೆ, 
ಮುಸೂಪ್ರ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 

ದಾಖ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 B

7366 EST2
8(3) ಶಾ. . 

ಖಾಹು.ಭ 84/06‐
07

ಪಿ ಪಿರೆ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು,ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್
4/23/2008 0:00 B

7370 EST2
8(10)(4)ಶಾ ಅಶಾ ಅ

ಪೀಲುಸಂ.30/06‐
07

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ , ಂದಿ ಕಕ್ಕರು
ರ್ೕ ರಾಮೇಶವ್ರ ಫರ್ವ್ಢಶಾಲೆ ಇರಂಗಪ ಲ್ 

ಗವ್ರಿಬಿದನೂರು ಇವರು 
ಸ ಲ್ ರುವನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

6596 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅ 
07/2006‐07

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲೊಲ್ಡು
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2010 0:00 B

6597 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅ 
08/2006‐07

ರ್ೕ ಸೋಮ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಸೋಮಗುಡಡ್, ಚಳಳ್ಕರೆರೆ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/10/2007 0:00 B

6598 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅ 
09/2006‐07

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 B

6599 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅ 
10/2006‐07

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ರಾಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಬೇಲಗೂರು ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 B



7129 EST2 3/23/2009 00 B

7074 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ

ಅನು.81:2006‐07

ಎಂ. .ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ನನ್ಪಪ್ಸಂತೆ, 
ಕೊಡಗು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

7081 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ
ನು.82:2006‐07

ರ್ೕ ಅರಾಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹರಿಹರಪುರ
ಕೊಪಪ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 

ಕುರಿತು.
9/28/2010 0:00 B

7096 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ

ಅನು.84:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಚನನ್ಮಮ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. 
ಮಾದಾಪುರ, ಕೊಡಗು ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

7105 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ
ನು.87:2006‐07

ಸಂಪಾಜೆ ಪಪೂಕಾ ಸಂಪಾಜೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 

ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

7117 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ
ನು.91:2006‐07

ಹೆಬಾಬ್ಲೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

7/7/2009 0:00 B

7120 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ

ಅನು.93:2006‐07

ರ್ೕ ಮರುಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಯಳಳ್ಂಬಳಸೆ ಕಡೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
2/24/2010 0:00 B

7123 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ

ಅನು.94:2006‐07

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುದಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

7125 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ
ನು.95:2006‐07

ಚೆಟಟ್ ಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚೆಟಟ್ ಳ್ ಕೊಡಗು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 

ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

7129 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ

ಅನು.99:2006‐07
ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಶನಿವಾರಸಂತೆ

ಕೊಡಗು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 0: B

7130 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ನೇಅ

ನು.100:2006‐07

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುದಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು
ಈ ಶಾಲೆಯ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

7132 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಮು

ಬ.ಅನು.102:2006‐
07

ರ್ೕ ಷುಣ್ ಜೋಯಿಸ್ ಸ  ಇವರ ಮು  
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 C

7133 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುಭಅನು.103:200
6‐07

ಸುಂಠಕೊಪಪ್ನಾಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೊಡಗರಹ ಳ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

7134 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಖಾ
ಹುಭ ಅನು 

105:2006‐07

ಗಾರ್ಮ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕಕ್ವ ಳ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
8/27/2009 0:00 B

7143 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ

ಅನು.106:2006‐07

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಶ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು
ದೇವನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
9/28/2010 0:00 B

7152 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ

ಅನು.108:2006‐07

ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣರಾವ್ ಗಜರ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾವ  ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 

ಕುರಿತು.
9/28/2010 0:00 B



8(4)
ರ್ ಕಷ್

7154 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ

ಅನು.109:2006‐07
ಭಾರತೊ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮರಗೂಡು 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 B

7162 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ಹುಭ

ಅನು.111:2006‐07

ದಾದ್ಪುರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾದ್ಪುರ ಇ ಲ್
ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 

ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

7240 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಮೇ ಸಂಖೆಯ್ : 

12/06/95‐06‐07

ರ್ೕ ಆಯರ್ಪುತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಎಂ.ಹೆಚ್. 
ಹನುಮಂತರಾಜು ಕೆಸರಮಡು , 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

9/9/2009 0:00 B

7242 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 96/06‐07

ರ್ೕ ಪರ್ಗತಿಪರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾ ನಹ ಳ್ 
ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಸ.  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡುವ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2008 0:00 D

7243 EST2
8(3)ಶಾ. .ಅ 

ಆ.ಅ.ನೇ46/2006‐
07

ರ್ೕ ಕೋಟೆಶವ್ರ ಇವರಿಗೆ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ
ಚಿ.ಜಿ.ಬಸಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

9/25/2008 0:00 B

7244 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 06‐07

ರ್ೕ ಮಣಣ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಶಾಲಡ
ಎಂ.ಎಂ.ಕಾವಲ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ. ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಾನ ಸ.  
( ಬಿಜೆಡ್) ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

7245 EST2
8(4) ಖಾ ಅ ಖಾ ಅ 

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 39 / 
2004‐05

ರ್ೕನಿವಾಸ ರೆಡಿಡ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಡ್
ಡಿ.ಎಂ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಮಮ್ಸಂದರ್ 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ: ಬೆಂ.ದ.ಜಿ.ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 A

7246 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ 
98/06‐07

ಟಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಆರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಹು ಯೂರು ಚಿ.ನಾಯಕನ ಹ ಳ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

7247 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಅನು.ನೇ 
99/06‐07

ಜ.ಕೆ.ದಯಾನಂದ ಸ/ಆಫ್ ಕರೇಗೌಡ 
ಗೋಣಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ತುರುವೇಕೆರೆ 
ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/9/2009 0:00 B

7248 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಸವ್.ನಿ.ಅ 99/06‐07

ಹೆಚ್.ಆರ್ ಶೇಷಗಿರಿ ದಿವ್.ದ.ಸ ಟಿ.ಎಸ್ ಆ್
ಬಾ ಕ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹು ಯೂರು 

ಚಿ.ನಾ,.ಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ 
ನಿವರ್ತಿತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್

12/28/2006 0:00 D



ರ್ ಯ್

7249 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
100/06‐07

ಜನತಾ ಸಂಯುಕತ್ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2008 0:00 D

7250 EST2
8(7) ಶಾ.. .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
10/06‐07

ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಗುನಾನ್ಕೆರೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಸ, . ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2008 0:00 D

7254 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
104/06‐07

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಂ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ದೈ ಕ ಕದ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B

7255 EST2
8(7) ಶಾ,. .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
105/06‐07

ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 B

7256 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ಭ.,ಅ 
106/06‐07

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆವತಿ 
ಜೀವನಹ ಳ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2008 0:00 D

7258 EST2
8(7) ಶಾ, .ಅ 
.ನೇ 108/06‐07

ರ್ೕ ಶಾಂತಕುಮಾರಯಯ್ ಸ. , 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ  ಜೋಡೆಡ್ೕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ 

ಕೊಡಿಸಕೊಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 B

7267 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
.ನೇ,ಅ 116/06‐

07

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸುಗಗ್ನಹ ಳ್, 
ರಾಮನಗರ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ 3 ಜನ 

ಸಹ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

7/27/2009 0:00 B

7269 EST2
8(7)  ಂಬರಹ 

ವ  2006/2007
ಂಬರಹದ ಬಗೆಗ್ 1/4/2008 0:00 C

7272 EST2
8(4)ಹು.ಬ.ತು62/

06‐07
ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಫ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಕೋಟೆ
ಇಲಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್ .

7/27/2009 0:00 C

7273 EST2
8(4)8197/ವೇ.ಬಿ.
ಇತರೆ63/05‐06

ರ್ೕ.ಬಿ.ಆರ್.ಕರಿಗ್ಓ ಮಠ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಕ್ಕರು ರ್ೕ .ಮಂಜುನಾಥ ಫ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ 
ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ .

3/26/2009 0:00 B

7274 EST2

8(8) 
ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.

ಅ. 89/2006‐
2007.89.ಖಾಹುಭ

ನು/2006

ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ. ಬಿ ಜಿ ಕೆರೆ 
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
3/11/2010 0:00 C



ಅನುಮತಿ

7276 EST2

8(8).ಶಾ. .ಖಾ.
ಹು.ಭತಿರ್.ಅ. 
88/2006‐

2007.22.ಖಾಹುಭ
ನು/2006

ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕೊಂಡಹ ಳ್ ಇ ಲ್ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ ಪತಿರ್ಕಾ ಪರ್ಕಟಣೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

4/30/2010 0:00 B

7277 EST2

.8(8).ಶಾ. .ಖಾ.
ಹು.ಭತಿರ್.ಅ.86/20

06‐
2007.23.ಖಾಹುಭ

ನು/2006

ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ .ಪೀ. ಇ ಲ್ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗಳಣುನ್ ಭ.ಮಾ. ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
12/10/2007 0:00 B

7278 EST2
8(8).ಶಾ. .ಬಾಯ್ಕ್
. 1/2003‐2004

ರ್ೕ. ಯಳನಾಡು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 
ಬಸವರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಅರ ೕಕೆರೆ 
ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಸನ ಇವರು 

ಸಪ್ಪಿತ್ಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಹು ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 B

7518 EST2

8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭತಿರ್ 

ಅನು22/2006‐
07.22.ಖಾಹುಭನು/

2006

ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ. ವಗರ್ದ 
ಸಾ. .ಸಂ. ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ. 

ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
7/23/2009 0:00 B

6594 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅ 
06/2006‐07

ನಾಯಕ ಸಂ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮಳ
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 B

7495 EST2
8(1) ಶಾ ಆ ಆ 

ಆನು 180/2006‐
07

ರ್ೕ ಆರ್. ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

7496 EST2
8 (2) ಶಾ  ಅ 

ಖಾ ಹು ಭ ಅ 40 / 
2006

ಜೆ ಇ ಬಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವನ ಸಮುದರ್ 
ಮಳವ ಳ್ ಯ ಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಎರುವ ಬೋದಕರ ಹು,◌್,ಎ ತುಂಬಿ 
ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 D

7499 EST2
 8 (2) ಖಾ ಅ‐ 

ಅನು.ನೆ 2/2006‐
07

ದಿ. ಮಂಜುನಾಥನಾಯಕ್ ಸ  ಎಸ್.  
ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಗಂಗೊಳ್ ಎವರ ಪತಿನ್ಗೆ 

ರ್ೕಮತಿ ರೇಶಾಮ್ಯಾತಿ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 D

7503 EST2
8 [3] ಶಾ ೕ 
ಖಾಹೂ ಭ/ 

288/2006‐07

ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್

9/25/2008 0:00 B

8087 EST2
8(1)ಶಾ ಅಖಾಹು

 ಭ ಅನು14/2006‐
07

ರ್ೕ ಮಣಣ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಭೋತಪಪ್ನ 
ದೇವಸಾತ್ನ ರಾ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 B



74/60 07

8088 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭ ಅನು 
27/2006‐07

ರ್ೕ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಅರಸು ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಡ
ಶಾಲೆ ನಜರಬಾದ ಮೆಯ್ಸೊರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 B

8090 EST2
8(3) ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭ ಅನು 
75/2006‐07

ರ್ೕಚೆನನ್ ೕರ ದೇ  ಕೇಂದರ್ ದಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ತೋಗ ರ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00 B

8097 EST2

8(8). 
ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.

ಆ.110/2006‐
2007

ಯಗಚಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕಂದ  ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಯಗಚಿ, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಂದ  ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 B

8098 EST2
8(9) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ನೇ.ಅ
ನು.62/2006‐2007

ಅಮಮ್ತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಮಮ್ತಿ, 
ೕರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2010 0:00 B

7627 EST2
8(3) ಶಾ. . ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅ.ಕಂ.60/07
ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಲಾಸ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಮತೂತ್ರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

4/7/2009 0:00 B

7635 EST2
8(3) ಅ 

ಹಸಾತ್ಂತರ, 
39/01/06‐07

ಅಭಯ ಆಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ದೊಡಡ್ಬಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್
9/25/2008 0:00 B

7656 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಹು.ಭ.ನೇ 
74/60 07‐

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಸ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸೊರಭ 9/9/2009 0:00 B

7658 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ 
34/06‐07

ಮಮತಾ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಗಂಗಾನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

9/9/2009 0:00 B

7674 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಅ.ಎಲಾಲ್ 
.ಅ5/06‐07

ಚಂಡಿಕಾಂಭ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ತ್ಕಟೆಟ್, 
ವ ಗಗ್ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/9/2009 0:00 C

7686 EST2

8 (3) ಶಾ. . 
ಖಾ.ಹು.ಬ.ತಿ್ 
167/06‐07  . 
ನಂ 7252 8(3) 
ಶಾ. . ಖಾ.ಹು.ಬತಿ 

167/06‐07

ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಶಾಲೆ. ಶಕುನಹ ಳ್. 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬತಿ್ಗಾಗಿ.

4/23/2008 0:00 B

7694 EST2
8(1) ಶಾ ಆ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
3/2006‐07

ರ್ೕ ಜಲದುಗಾರ್ಂಬ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ಗಮಮ್ಘಟಟ್ ಪಾವಗಡ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 A



7695 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ಅನು ನೇ 5/2006‐
07

ದಿವಾಂಗತ ನಾಗಣಣ್ ಅಟೆಂಡರ್ ದಾಯ್ 
ವಧರ್ಕ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ 

ಮಗನಾದ ರ್ೕ ನಾಗೇಶ್ ಗೌಢ 
ಅನುಕಂಪದ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೆಮಕಾತಿ ಬಗಗ್

12/27/2008 0:00 D

7698 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ದಾವೆ 2/2006‐07

ಅಪರ ಅಯುಕತ್ರು ಸಾ ಅ ಧಾರವಾಡ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಗಳನು ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
5/19/2008 0:00 A

7701 EST2
8[9]ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ
ನು.119:2006‐07

ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

3/23/2009 0:00 B

7702 EST2
.8(9)ಶಾ. .ಅ.ನೇ

>ಅನು.118.06‐07

ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ ಪಾರ್/ಶಾ/ 
ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಕೊಡಗು ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

7707 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ನೇ 

ಅನು 3/2006‐07

ೕ ನಗರ್ಂದರ್ ದೆಯ್  ೕ ಶಂಬು ಂಗೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಚಿಲವಾಡಿ ಕೋಳ ಳೆ್ಗಾಲ 

ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
12/27/2008 0:00 D

7749 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಅಹೊ.ಸ.ಪಾರ್.
ಶಾಲೆ 22/2005‐06

ಮಣಿಪಾಲ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ 

ಸೊಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಲಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
12/24/2008 0:00 A

7756 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಅ.ಮು.  
ಬಡಿತ್ 77/2005‐06

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಜರಿಯ ಭವ ದಾಯ್ ಸಂಸೆತ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ಮುಂಬಡಿತ್ ಕುರಿತು
9/25/2008 0:00 B

7788 EST2
8(4)ನೇ.ಅ.65/06

‐07

ರ್ೕ.ಜೆ.ಹೆಚ್.ರ  ಾನ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ.ಚನನ್ಕೇಶವ ಫರ್ವ್ಢಶಾಲೆ ,ಚನನ್ಕೇಶವ 

ನಗರ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .

12/3/2007 0:00 A

7799 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಮು. .ಬ.ಅ 
119/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಸತಿಹಾಬಾನು. ಸ.  ಭಾರತೀಯ 
ಸಂಸಕ್ೃತ ದಾಯ್ ಪೀಠ ಐಜೂರು 

ರಾಮನಗರಂ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನುಮದೋದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 B

7801 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ನಿ ೕಜನೆ 
121/06‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್ ಉಮಾಮಹೇಶ್ ಸ. ,  ರ್ೕ 
ದದ್ಗಂಗಾ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಬಿ.ಹೆಚ. ರಸೆತ್, 
ತುಮಕೂರು ಇರವರನನ್ಉ ಅನಯ್ 
ಕತರ್ವಯ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನಯ್ 

ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಲ್ 
ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸಲು ನಿ ೕಜಿಸಲು 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 C



10/2006 07 ಅನುಮತಿ

7805 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
124/06‐07

ರ್ೕ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಸ. (ಕನನ್ಡ) 
ಸ ೕರ್ದಯ ಸಣ.ಕಿ.ಕಾ ವೈ.ಟಿ ರಸೆತ್ 

ತಿಪಟೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 A

7806 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ರಿ ಜನ್ ಪಿಟಿಷನ್ 
125/06‐07

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು ಮೇಲಮ್ನ  34/65 ರ 
ಬಗೆಗ್ ನೀಡುವ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

1/16/2008 0:00 B

7809 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ .ನೇಅ 
128/06‐07

ರ್ೕ ಎಸ್ ಶವ್ನಾಥ ಂದಿ ಕಷ್ಕ
ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಸಂ.ಕಿ ರಂಗಾಪುರ 
ತಿಪಟೂರು ತಾ,ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

7811 EST2
8(8) ಶಾ. .ಅ 
ಖಾ.ಹು..ಅ 
129/06‐07

ಗಾರ್ಮೀಣ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಚಕರ್ ಬಾ
ಹು ಕಟೆಟ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳು ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2010 0:00 B

7812 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಮು. .ಬ.ಅ 
130/06‐07

ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 D

7921 EST2
8(1)ಶಾ ಆ ಖಾ 
ಹು ಭ ಆನು 
10/2006 07‐

ರ್ೕ ಬೊಮಮ್ ಂಗೆಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ರೆಡೆಲ್ಕೋಣ ರಾ ತಾ ಖಾ  

ಹುದೆ ಬತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್
12/27/2008 0:00 D

7982 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಹುಭ 
ಅ 35:06‐07.

ರ್ೕ ಪರದೇ ಕೇಂದರ್ 9/9/2009 0:00 B

7983 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅನು 133/06‐07

ರಾಮದುಗರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮದೇವರ 
ಬೆಟಟ್ದ ಬೀದಿ, ರಾಮನಗರ ತಾ, ಕನನ್ಡ 

ಕಷ್ಕರ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್
4/9/2009 0:00 D

7985 EST2
8(7) 

ಶಾ. . ದಾಹಾಮ 
136/06‐07

ರ್ೕದೇ  ಪೌರ್.ಶಾಲೇ ಂಗಾಪುರ, 
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ನಾಯಿತಿ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 B

7986 EST2
8(7) 

ಶಾ. ,ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 137/06‐07

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಳಗು , ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, 
ತಾ, ತುಮಕೂರು ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B



ೕ

7987 EST2
8(7) ಶಾ, .ಅ 

ನಾಯ್.ಇ.ಅ 138/06‐
07

ಬಾಪೂಜಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಹೊರಪೇಟೆ, 
ತುಮಕೂರು ಮತುತ್ ಟಿ ಹೆಚ್. ರಾಮಚಂದರ್ 
ಹಾಗು ಇತರರು ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ದಾವೆ 
43485/03 ಮತುತ್ 37737/04 ಕೆಕ್ 

ನೀಡಿರುವ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 B

7988 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಅಮಾನತುತ್ 
139/06‐07

ಕೆ.ಆರ್ ಬದೆರ್ೕಗೌಢ ಸ.  ದಾಯ್ರಣಯ್ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕರುಬರ ಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ 
ತಾ,ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ೕಟುಟ್ ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 B

7991 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಉನಾಯ್.ಅ
ನು142/06‐07

ರ್ಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಬಿ.ಎಸ್ ದಿವ್.ದ.ಸ,  ರ್ 
ಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾ ಎಂ.ಎಂ.ಕಾವಲ್, 
ಗುಬಿಬ್ ತಾ, ಇ ರಗೆ ಬಿ.ಇಡಿ ಪದ ಯನುನ್ 
ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 C

7992 EST2
8(7) ಶಾ. . 

ಮು.  ಬಡಿತ್ ಅನು 
143/06‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ ವರುದರ್ಯಯ್ ಸ. , 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಚೌಡನಕುಪೆಪ್ 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನನ್ ಅನು ೕದಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 B

7993 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಮಾ
ನಯ್ತೆ 144/06‐07

ಎಸ್ .ಎಸ್. ಎಂ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ ಶಾ, 
ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್,ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್
1/4/2008 0:00 C

7998 EST2
8(7)ಶಾ .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭ.ಅ146/06‐

07

ೕ ಅರ ಂದ ಪೌಡಶಾಲೆ ಅರೂಢಿರ್ ಅರ ಂದ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ, ಅರೂಢಿ
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ ಇರುವ ಸ. , ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B

8004 EST2
8[3]ಶಾ :ಖಾ.ಹು.
ಬ:282:2006‐

2007

ನಂದಿ ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ತಲವಾಗಲು, ಆಶರ್ಯದ ಯು.ಹೆಚ್. .ಜಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಲವಾಗಲು, ದಾವಣಗೆರೆ, 

ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ಗಾಗಿ.

9/25/2008 0:00 B

8007 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
275/06‐07

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 03 ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್
9/25/2008 0:00 B

8010 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ 
111/2006‐07

ರ್ೕ ಸರವಣ ಬೆಂ, ಉತತ್ರ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರ್ೕ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್
4/3/2009 0:00 B

8012 EST2
.8(7) 

ಶಾ ಅ,ಖಾ.ಹುಭ.1
41.06‐07

ರ್ೕ. ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಪಾಲಸಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗ ಗೆ್.
3/20/2008 0:00 D

8013 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ 
274/2006‐07

ರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಏಕಾ ನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಹನುಮಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,

4/23/2008 0:00 B



ಳ್

8016 EST2
.8(2) 

ಶಾ ಅ.ಖಾ.ಹುಭ.3
9.06‐07

ಹಲಗೂರು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಲಗೂರು, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 A

8017 EST2
8(9)ಶಾ ಅ.ಹು.ಭ
ತಿರ್.97/2006‐07

ನರಿಯಂದಡ ಕೇಂದರ್
ಪೌರ್.ಶಾ.ಚೇಯಂಡಾಣಿ. ಮಡಿಕೇರಿ. ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ
3/23/2009 0:00 B

8018 EST2
8(8). 

ಶಾ. .ನೇ.ಅನು. 
114/2006‐2007

ರ್ೕ. ಕೆ.ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕರ್ಷಣ್ನಾಯಕ್ 
ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಮಾರುತಿ 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಸೊಕೆಕ್ 
ಜಗಳೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 B

8020 EST2
8 [3] 

ಶಾಃಇಖಾ  ಹು 
ಭ251/2006‐07

ಕಲೆಳಶೌರ್ರಶಾಲೆ 5ಹುದೆಧ ಭಥಃ 4/23/2008 0:00 B

8023 EST2
8(2)ಶಾ ಅ.ಖಾ.

ಹು.ತು/7/2006‐07

ಮಧುದ್ವನೇಂತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಕರ್ಳ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ರುವ ಭೋಧಕ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು
10/8/2007 0:00 A

8024 EST2
8(2)ಶಾ ಅ 

ಖಾ.ಹು.ತು.4/2006
‐07

ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ರುವ ಭೋಧಕ ಹುದೆದ್ 

ತುಂಬಿಕೋಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ
10/8/2007 0:00 A

8026 EST2
8(2)ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹು.ತುಂ.27/06‐07
ಗೀತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್. ಖಾ ರುವ 
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೋಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ದ್ ಗ್

3/21/2009 0:00 B

8027 EST2
8(2)ಶಾ ಅ.ಖಾ.

ಹು.ತುಂ.41/2006‐
07

ಪಾಂಡವಪುರ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು/ಖಾ.ಹು.ತುಂಬಿಕೋಳಳ್ಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10/16/2007 0:00 D

8030 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭ ಅನು 
17/2006‐07

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಡ 
ಶಾಲೆ ಕವಣದಾಲ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 B

8035 EST2
8(4)ಹುಭ70/06‐

07
ನಿತಾಯ್ನಂದ ಸಾವ್ಮಿ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಜಿಗಣಿ

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

8036 EST2
8(4)ಹು.ಭ.ಅ.49/

06‐07

ರ್ೕರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ 
,ಕೆಂಚೇನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

8046 EST2

8(8). 
ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.

 ಅ.116/2006‐
2007

ರ್ೕ ಮಹಾಮ ಮ ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಜಿ.ಹೆಚ್. ಅಶವ್ಥರೆಡಿಡ್ 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ತುರುವನೂರು ಚಿತರ್ದುರ್ಗ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುರ್ಗ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 B



ಪುರ

8048 EST2
8(2)ಶಾ ಅ.ಖಾ.

ಹು.ತುಂ/33/2006‐
07

ನೆಹರು ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ 
ಅಲೆವೂರು.ಉಡಪಿ.ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಭೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಿಕೋಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/8/2007 0:00 A

8049 EST2
8(9)ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ
./129/2006‐07

ಹಾತುರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಹಾತೂರು.ಕೊಡಗು 
.ಜಿಲೆಲ್ .ಈ ಶಾಲೆಯ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 B

8060 EST2
8(4)ಹು.ಭ.ಅ.62/

06‐07

ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಬಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ 
ಫರ್ವ್ಢಶಾಲೆ ಸಜಾರ್ಪುರ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. 

ಶಾಲೆಯ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/3/2007 0:00 A

8061 EST2
8(4)ಹು.ಭ.ಅ.64/

06‐07

ರ್ೕ. ನಾಯಕ ಪರ್ವ್ಢಶಾಲೆ ಕಬಬ್ನೆಪ್ೕಟೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ .

12/3/2007 0:00 A

8066 EST2
8(4)ನೇ.ಅ.66/06

‐07

ಕಮ್ುಯನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪರ್ ವಢಶಾಲೆ 
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಸಂಸಕ್ರ್ತ ಕಕ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 A

8068 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ನೇ.ಅನು 
115/2006‐2007

ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ 
ಗಾಮಾಂತರ ಪೌಢಶಾಲೆ ಮಲಾಪುರಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲಾಲ್
ಜಗಳೂರು ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜೆಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿ.ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ 
ಕುಬೇರಪಪ್ ಜಾಣ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 

ಅನು ೕದನಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 B

8069 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ನೇ.ಅನು 
113/2006‐2007

ರ್ೕ ಪರ್ಶಾಂತ ಸಾಗರ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಐ.ರಾಮರೆಡಿಡ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು (ಆಂಗಲ್)  ರ್ೕ 

ಆಂಜನೇಯ ಸಾಮಿವ್ ಗಾಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ, ಚಿತರ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ 

ತಾ: ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ 
ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 B

8070 EST2

8(8).ಶಾ. .ನೇ.ಅ
ನು 109/2006‐

2007.109.ವೇಅ/2
006

ಟಿ ಹೆಚ್ ಗಿರಿಜಮಮ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಪಟಾಟ್ಭಿರಾಮ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಮನಾಥಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 A



4/03 04
ನ್ ರ್

8071 EST2
8(8). 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
ಅ.90/2006‐2007

ಹೆತತ್ಗೌಡನಹ ಳ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ಗಣಪತಿ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 
ಬೈಚನಹ ಳ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಇರುವ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗಳಳ್ನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/17/2007 0:00 B

3322 EST2
8(8)ಶಾ. .ನೇ.ಅ
ನು‐26/03‐04

ರ್ೕ.ಚೇತನ್ ವಸತಿ ಪೌರ್.ಶಾ.ಸಕಲೇಶಪುರ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 B

3325 EST2
8(8)ಶಾ. .ನೇ.ಅ
ನು‐1/04‐05

ರ್ೕ.ಟಿ.ಕೆ.ಹೊನನ್ಕುಮಾರ್.ಸ. ,ಚೇತನ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಹೊಳ ೕೆನರ ಪುರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.
4/17/2009 0:00 B

3331 EST2
8(8)ಶಾ. .ಹೆ.ಬ‐
8/04‐05

ರ್ೕ.ಬಿ.ಕೆ.ಸೋಮೇಗೌಡ ಸಾಮ್ರಕ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ 
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸೆಥ್ 

ಮಿ ೕನದ ಬಗ ಗೆ್.

10/3/2007 0:00 A

3354 EST2
8(8)ಶಾ. .ಹು.ಅ.
ನು‐10/04‐05

ರ್ೕಮತಿ.ಸುಭಾಮಣಿ ಎಂ.ಟಿ.ಕಾವೇರಿ
ಪೌರ್.ಶಾ,ಕೊಣನೂರು ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನುಮೇದನೆ ಬಗೆಗ್.
12/2/2009 0:00 B

3387 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 2/04‐05
ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು

ವಗಾರ್ವಣೆ ಜೆ ಎಸ್ ಎ ಪ.ಪೂ ಶಾಲೆ.
9/26/2008 0:00 C

3390 EST2
8(2ಅಎ)2ಶಾ. .

ಹು ಅನು 4/03 04ಹು.ಅನು‐ ‐

ಟಿ.ಪಿ. ವನಂಜೇಗೌಡ ದೈ. .ತಾಯಮಮ್ 
ಚೆನೆನ್ೕಗೌಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ

ಬೆಸಗರ ಳ್ ನೇಮಕಾತಿ.
10/14/2007 0:00 A

3403 EST2
8(2ಅಎ)ಶಾ. .ಅ.
‐ಇತರೆ7/05‐06

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮತುತ್ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಗ ಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದ ಪತರ್.

10/12/2007 0:00 D

3406 EST2
8(2)ಶಾ. ಅ.ಇತ
ರೆ‐11/05‐06

ರ್ೕ.ಡಿ.ಶಾನುಬೋಗ್ . .ದುಗರ್ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಾಕರ್ಳ ಇವರ ಸವ್.ನಿ.ಕೋರಿಕೆ.

10/12/2007 0:00 D

3414 EST2
8(2)ಶಾ. ಅ.ಹೆ.ನಿ
.ಮ‐3/05‐06

ರ್ೕ. ವೆಂಕಟರಮಣದೇವ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಕುಂಶಾಪುರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ.
10/12/2007 0:00 A

3421 EST2
8(2)ಶಾ. ಅ.ಹೆ.
.ಮು‐02/04‐05

ಹೆಚಿಚ್ನ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್. 10/15/2007 0:00 A

3428 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 
01/06‐07

ರ್ೕ ಕಾ ದಾಸ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 A

3452 EST2
8(2)ಶಾ. ಅ.ದೂ
ರು‐3/02‐03

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಾಮನಯ್ ವಗರ್ದವರಿಗೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/21/2009 0:00 B

3468 EST2
.8(2)ಶಾ. .ಅ‐

ಮೇಲಮ್ನ ‐14/04‐
05

ಜಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ ಬಾಯಿರಿ. 
ದೈ. .ಮಲಾದೇ  ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಕಾಪು.ಉಡುಪಿ ‐ಇವರ ರುದದ್.

10/15/2007 0:00 A



3525 EST2 ೕ ಟಿ 7/21/2009 00 B

3474 EST2
.8(2)ಶಾ. .ಅ‐

ಮೇಲಮ್ನ ‐07/04‐
05

ರ್ೕ.ಅಶೋಕ ಹೆಗಡೆ ರುದದ್ ಆಯುಕತ್ರು
ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು 

ಉಡುಪಿ
10/15/2007 0:00 A

3478 EST2
.8(2)ಶಾ. .ಅ‐

ಮೇಲಮ್ನ ‐9/04‐
05

ರ್ೕ.ಕಿರಣ್
ಕುಮಾರ್.ದೈ. .ಎಸ್. ಎಸ್.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.

ಕಾಲೇಜು ಕಬಾವಾಡಿ ಇವರನುನ್ 
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00 D

3485 EST2
.8(2)ಶಾ. .ಅ‐

ರಿ.ಅ.19547/05‐06
. . .ಮಂಡ  ಹೆಮಮ್ಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ 
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

3/20/2009 0:00 A

3500 EST2
.8(2)ಶಾ. .ಅ‐

ಮೇಲಮ್ನ ‐63/04‐
05

ಬಿ.ಜಿ.ನಿಂಗರಾಜು.ಮು. .ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ
ಳೂ,ಯದು ಶೈಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 

ಮೇಲುಕೋಟೆ.
10/15/2007 0:00 A

3512 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
5/05‐06

ರ್ೕ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವೈ ಎನ್ 
ಹೊಸಕೊಟೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಲಫಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 A

3515 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
04/06‐07

ರ್ೕ ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕೋಡಗದಾಲ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/19/2008 0:00 A

3516 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
03/06‐07

ರ್ೕ ಶವ್ಭಾರತಿ ಪರ್ ರ್ೕ ಶವ್ಭಾರತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಡಗದಲ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/19/2008 0:00 A

3525 EST2
8(2ಎ)2ಶಾ, .ಅ.
ರಿ.ಅ.‐12/02

ಅ.ಸ.56(ಎ)200 
ೕ ಹೆಚ್ ಟಿ ನಾಗೇಂದರಾವ್ರ್ .ಹೆಚ್. .ನಾಗೇಂದರ್ರಾವ್

ಅಜಿರ್ಸಂ.3337/03
7/21/2009 0:00 0: B

3528 EST2
8(2)ಶಾ, .ಅ.ಮೇ
ಲಮ್ನ ‐13/05

ಆದಿಶೇಷ ಸ. ,ಪಾಂಡವಪುರ 
.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.

10/15/2007 0:00 A

3529 EST2
8(2)ಶಾ, .ಅ.‐
ಅಪೀಲು13/04

ರ್ೕ.ಎಂ.ಕೆ. ವರಾಮ್ ನಿ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು.

10/15/2007 0:00 A

3530 EST2
8(2ಎ)2ಶಾ, .ಅ.
ಅಪೀಲು‐10/03

ಎಂ.ರಮೇಶ್ ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಕಲಕ್ಣೆ ಮಳವ ಳ್ ಸ.86/03

7/21/2009 0:00 A

3531 EST2
8(2ಎ)ಶಾ, .ಅ.
ದಾವೆ‐16/01

ರ್ೕ.ಟಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಸ. . ಶವ್ಮಾನವ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್.

7/21/2009 0:00 A

3532 EST2
8(2)ಶಾ, .ಅಅಧಿ

ಕ‐7/03
ಕೆ.ಹೊಂಬಯಯ್ ಸ. .ಮೈಷುಗರ್

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.
10/15/2007 0:00 A

3533 EST2
8(2ಎ)2ಶಾ, .ಅ.
ಮೇಲಮ್ನ ‐
18/2000

ಬಿ.ಜಿ.ನಿಂಗರಾಜು ರಿಅ.118 ಸ ೕರ್ದಯ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ

10/15/2007 0:00 A

3534 EST2
8(2ಎ)ಶಾ, .ಅ.ರಿ.

ಅ.‐11/02
ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಹನುಮಂತರಾಯ್
ಸ. .ಅಫೀಲ್18/02

10/15/2007 0:00 A

3535 EST2
8(2ಎ)ಶಾ, .ಪಿ‐

22/01
ಪರ್ಭಾಕರಗೌಡ ಮು. . ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಾಂಡವಪುರ.
10/8/2007 0:00 A



3610 EST2
ಯ್ ರ್ ವ್ ರ್

4/17/2009 00 C

3536 EST2
8(2ಎ)ಶಾ, .ದಾ
ವೆ‐22/01

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ನಾಗೇಂದರ್ ರಾವ್
ಸ. .ಅ.ಸ.58/01

10/12/2007 0:00 D

3539 EST2
8(2ಎ)2ಮೇಲಮ್ನ

 ‐01/05
ರೈತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹನರೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್

ಎಂ.ರಾಮ ಂಗಯಯ್ ಸ. .
10/15/2007 0:00 A

3540 EST2
8(2ಎ)ಶಾ. .ದಾ
ವೆ‐29/01

ರಿಪಿ.29/01  ರ್ೕ.ಕೆ. .ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರ್. 10/15/2007 0:00 A

3599 EST2
8(1) ಖಾ ಹು ಭ 
ಅನು‐5/06‐07

ರ್ೕ ವಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತುಂಬಾಡಿ 
ಕೊರಡಗೆರೆ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ.

12/16/2008 0:00 B

3601 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ಅ.ಅ.ನೇ ಅನು/05‐
06

ರ್ೕ ಎಮ್ ಎ ಅರುಣ್ ಪೆರ್ೕಮ್ 
ಅನುದಾನದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ.

12/16/2008 0:00 D

3602 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ನೇ 

ಅನು ಅ/2001‐02

ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಂಗದಹ ಳ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್.
8/5/2009 0:00 B

3603 EST2
8(1)ಸ ಅ ಅ.ಅ. 

ನೇ ಅನು01/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ವಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
12/16/2008 0:00 C

3606 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ನೇ 
ಅನು02/06‐07

ರ್ೕ ಮಲೈ ಮಹದೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ ಕಳಳ್ಂ ಬೆಳಳ್‐ ರಾ ತಾ. ದೂರು.

12/16/2008 0:00 C

3607 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮನನ್‐
25/05‐06

ಜಿ.ಎಂ.ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಪೌರ್.ಶಾ.ಹುಣ ನಕೆರೆ ಹಾಸನ ದಾಖಲಾತಿ 

ಕೊರತೆ ಮನಾನ್.
4/4/2008 0:00 C

3610 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮಾನಯ್
ತೆ‐9/05‐06

ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾ.ಆಲೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 0: C

3615 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮಾನಯ್
ತೆ‐20/05‐06

ಲೋಟಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 C

3616 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

8559 ದೂರು 4/05‐
06

ಗೆರ್ೕಡ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕ ರಿಂದ 130‐210 ರ 
ವೇತನ ರ್ೕ  ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 C

3617 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮಾನಯ್
ತೆ‐2/06‐07

ರ್ೕ ಆಧಿಚುಂಚನಗಿರಿ
ಪ.ಪೂ.ಕಾ. .ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ದಾಖಲಾತಿ 

ಕೊರತೆ ಮನಾನ್
3/23/2009 0:00 C

3620 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮಾನಯ್
ರದುದ್‐6/04‐05

ರ್ೕ. ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಲಯ ಹಾಸನ
ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 C

3625 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮಾನಯ್
ತೆ‐5/06‐07

ವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ
ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

12/12/2007 0:00 C

3627 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮಾನಯ್
ತೆ‐9/06‐07

ಶಾರದ ಅನಿಕೇತನ ಪೌರ್.ಶಾ. ರೀಸಾಲೆ 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ,ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳ ಕೊರತೆ 

ಮನಾನ್.
4/4/2008 0:00 C

3628 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 

ಹು.ಭತಿರ್ ‐03/04‐
05

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ದೊಮಮ್ತಮಾರಿ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ.
12/16/2008 0:00 D



3671 EST2 3/26/2009 00 A

3629 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅನು 
ಬ‐31/02‐03

ಜೈಪರ್ಕಾಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ 
ಅನುಬವಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2010 0:00 A

3630 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ನೇ.ಅ. ಇತರೆ 
5/04‐05

ರ್ೕ ತಿರ್ಯಂಬುಕೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಂಗಸಮುದರ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ದೂರು.
9/26/2008 0:00 D

3643 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇನು
11/04‐05

ವಾಗೆದ್ೕ ದಾಯ್ ಸಂಸಥ್(ರಿ)ಗಂಗೂರು
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ.ಆಡ ತ 
ಮಂಡ , ಬಬ್ಂದಿ ವಾದ.

4/17/2009 0:00 C

3645 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ವೇ 

 ನಿ ಇತರೆ 15/04‐
05

ರ್ೕ ಜಿ ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ಸ. ರ್ೕ
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ ಸಾಗರ 

ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 C

3647 EST2
8(8)ಶಾ. .ಹು.ಭ‐

1/05‐06

ರ್ೕ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಗದೀಶ್ ಜಾಙ್ನ
ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕಶೈಲ ಪುಷಪ್ಗಿರಿ 

ಬಸವರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ಹಾಸನ.
12/12/2007 0:00 B

3652 EST2
8(8)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು
.ಭ‐5/06‐07

ಸಂತಫಿಲೋಮಿನಾ ಬಾ ಕಾ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
12/12/2007 0:00 B

3657 EST2
8(8)ಶಾ. .ವನಿ‐
9/06‐07

ವೇಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಬೇಲೂರು ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ

5/26/2007 0:00 A

3667 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮಾನ‐
15/06‐07

ಕಿರ್ೕಸಟ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್.ಶಾ.ಅರಕಲಗೂಡು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 C

3671 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇಅ
ನು‐6/06‐07

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಮಲೆಲ್ೕಹ ಳ್
ಅರ ಕೆರೆ ತಾ ಅನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಅರ ಕೆರೆ ತಾ. ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ

ಬಗೆಗ್.
3/26/2009 0:00 0: A

3674 EST2
8(8)ಶಾ. .ಹೊಅ
ನು‐01/06‐07

ಹೇಮಾವತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್.ಶಾ.ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 A

3677 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇ.ಅ
ನು‐14/06‐07

ಜಾಙ್ನಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅರ ೕಕೆರೆ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/4/2008 0:00 A

3687 EST2
8(6)(5) 

ಶಾ. ಅ.ಇತರೆ‐
26/90‐91

ರ್ೕ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಬುರುಜಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರ ಆದೇಶವನುನ್ 

ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00 A

3693 EST2
8(6)ಶಾ. .ಅ.ಅ

ನುದಾನ‐03/03‐04

ರ್ೕಶಂಕರ ನಾಯಕ್ ಕಷ್ಕರು
ಡಾ.ಅಂಬೇಟಕ್ರ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ಹೊಳ ೕೆಲೆಕ್ರೆ 

ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿ ದ ಬಗೆಗ್.

4/4/2008 0:00 A

3699 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅನು‐
1/05‐06

ರ್ೕ. ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ
ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ.ಚೌಳೂರು ಂದಿ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ.
4/4/2008 0:00 A

3706 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅ.ಅ
ನು‐9/05‐06

ದಿ. . ಮಂತ್ ಸೇವಾಕ್, ರ್ೕ ದುಗರ್
ಪೌರ್.ಶಾ., ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಇವರ 
ಮಗನಿಗೆ ಅನುಕಂಪದನೇಮಕ

9/11/2009 0:00 A



ೕ

3710 EST2
8(8)ಶಾ. .ನೇ.ಅ
ನು.‐6/04‐05

ಭಗವತಿ ಆಂಜನೇಯ 
ಪೌರ್.ಶಾ. ರಿಯೂರು ತಾ.ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/26/2009 0:00 D

3714 EST2
8(6)(2ಎ)ಶಾ. .
ಹು.ನೇ‐4/03‐04

ಭಗವತಿ ಆಂಜನೇಯ 
ಪೌರ್.ಶಾ. ರಿಯೂರು ತಾ. ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 A

3715 EST2
8(6)ಶಾ. .ಅ.ಹೆ.
ನಿ.‐07/03‐04

ರೂರಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್,ಕೊಂಡಲ್ ಳ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ.ಆಂಗಲ್ ಭಾಗ 

ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/11/2009 0:00 A

3720 EST2
8(8)ಶಾ. .ದೂರು
‐12/05‐06

ರೂರಲ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ಕೊಂಡಲ್ ಳ್
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ.ಶಾಲೆಯ ಕಮಿಟಿಯ 

ವಾಯ್ಜಯ್ದ ಬಗೆಗ್.
3/10/2010 0:00 C

3725 EST2
8(6)(2ಎ)ಶಾ. .ಅ
.ಅನುಕಂಪ‐6/04‐

05

ರ್ೕ ಪರಪಪ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್.ಶಾ.ಬಾಗೂರು 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ.ಕಂ.ಎಂ.ರೇಖಾ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂ0ಪದನೇಮಕಾತಿ.
3/23/2009 0:00 A

3728 EST2
8(8)ಶಾ. .ವಗರ್‐
18/05‐06

ರ್ೕವಾಣಿ ಲಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿಯೂರು 
ತಾ. ಕಷ್ಕಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/12/2007 0:00 C

3732 EST2
8(8)(6)ಶಾ. .ಅ.

ಅನು.ಕಂ.ನೇ‐4/03‐
04

ರಿಗೆರೆ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅನುಕಂಪ 
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/28/2010 0:00 A

3738 EST2
8(8)ಶಾ. .ಇತರೆ‐
20/04‐05

ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕೆ.ಆರ್,ಹ ಳ್ 
ರಿಯೂರು ತಾ. ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶ.

4/4/2009 0:00 A

3741 EST2
8(8)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು
.ಬ‐3/06‐07

ೕ ಕರಳಬಾಳು ಜಗದುರುರ್ .ಕರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ.
4/4/2008 0:00 B

3746 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅನು.
ಕಂ‐17/06‐07

ರ್ೕ ಶಾಯ್ಮಲಾಂಬ ಪೌರ್.ಶಾ. 
ರೆಗುಂಟನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 A

3755 EST2
8(8)ಶಾ. .ದೂರು
‐25/05‐06

ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಮು. ಇ.ಜನರಲ್
ಕಾಯರ್ಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್.ಶಾ. ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ವಂಚಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.
5/5/2010 0:00 D

3764 EST2
8(8)(2ಎ)ಶಾ. .ಅ
ನುಕಂ‐01/03‐04

ರ್ೕ.ಬಿ.ಟಿ.ಕುಮಾರ್,ಟಿ.ಬೋರಯಯ್
ಬಾಪೂಜಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಅನುಕಂಪದ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.
3/10/2010 0:00 B

3768 EST2
8(8)ಶಾ. . .ಸೇ‐
32/06‐07

ರ್ೕ.ಪಿ.ಎಂ. ವ ಂಗಮೂತಿರ್ ನಿವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರು ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸಕರ್ಮ.

5/5/2010 0:00 E

3773 EST2
8(8)ಶಾ. .ಹೊ.ಅ
ನು‐16/05‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಟೌನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ
ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ),ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಕನನ್ಡ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾ. ತೆರೆಯಲು

4/26/2009 0:00 D

3777 EST2
8(8)ಶಾ. .ಸವ್.ಚಾ
.ಬಡಿತ್‐8/04‐05

ರ್ೕಮತಿ.ಎಲ್.ವನಜಾ
ಸ. , ರ್ೕ.ಭೀಮೇಶವ್ರ 

ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ.ಭೀಮಸಮುದರ್ 15 ವಷರ್ 
ಸವ್ಂತ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್.

9/12/2009 0:00 D



3780 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇ.ಅ
ನು‐5/04‐05

ರ್ೕಮಾರುತಿ ಪೌರ್.ಶಾ.,ವೆಂಗಳಾಪುರ
ಹೊಸದುಗರ್,ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/7/2007 0:00 A

3783 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇ.ಅ
ನು‐11/06‐07

ಕಾ ಕಾಂಬ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ
ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ 
ವೇತನಾನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.

4/11/2009 0:00 A

3786 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇಅ
ನು‐22/04‐05

ರ್ೕ ಕಂಚಿವರದರಾಜಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಕಂಚಿಪುರ ಹೊಸದುಗರ್ 
ತಾ.ವೇತನಾನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 A

3789 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮು. .
ಬಡಿತ್‐46/06‐07

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎನ್.ಜಯಶಂಕರ್ ಸ. .ಮಾರುತಿ 
ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ.ಚಿಕಕ್ಬಾಯ್ಲದ 

ಕೆರೆ,ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಮು. .ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/10/2008 0:00 B

3792 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇ.ಅ
ನು‐16/05‐06

ರ್ೕ ಫಟಟ್ಪಪ್ ನಾಯಕ
ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ.ಚಿಕೊಕ್ೕಬನಹ ಳ್ 
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್

4/28/2010 0:00 A

3796 EST2
8(8)ಶಾ. .ಸಥ್ಳಾ‐
31/06‐07

ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ),ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಚ ಳ್ಕೆರೆ ತಾ.ಗೆ 
ಸಥ್ಳಾಂತರ.

9/11/2009 0:00 A

3802 EST2
8(8)ಶಾ. .ಸಥ್ಳಾ‐
33/06‐07

ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅಳಗವಾಡಿಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 A

3821 EST2
8(8)ಶಾ. .ಹೊ.ಅ
ನು‐20/06‐07

ಎಸ್.ನಿಜ ಂಗಪಪ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಎಂ.ಪಿ.ಪರ್ಕಾಶ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ
4/2/2008 0:00 A

3822 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮು. .
ಬಡಿತ್‐2/06‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್
ಸ. . ರ್ೕ.ಬೃಹವಮ್ರ 

ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಇವರಿಗೆ ಮು. ,ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2009 0:00 D

3836 EST2
8(8)ಶಾ. .ಖಾಹು
ಬ‐8/06‐07

ರ್ೕ.ಕೆ.ಹೆಚ್.ಗಿರೀಶ್ ಸ. ., ರ್ೕಭಗವತೀ 
ಆಂಜನೇಯ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ರಂಗೇನಹ ಳ್, 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/26/2007 0:00 B

3841 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇ.ಬ
ಡಿತ್‐12/06‐07

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್
ಮು. , ರ್ೕಬಸವೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್.ಶಾ.ಚಿಕಕ್ಬೆನೂನ್ರು ಇವರಿಗೆ 
15ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್

5/5/2010 0:00 E

3843 EST2
8(8)ಶಾ. .ದೂರು
‐11/06‐07

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಧಮರ್ಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಸಜಿರ್ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
12/21/2010 0:00 A



ಮಿ ಪ /ಪ

3845 EST2
8(8)ಶಾ. .ಹಸಾತ್‐

7/06‐07

ರ್ೕಬೀಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ 
ರಿಗೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 C

3854 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅ.ಹೆ.
.ತೆ‐4/03‐04

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊಂಡಹ ಳ್ 
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ,ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ
2/8/2010 0:00 B

3859 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇ.ನಿ‐
13/06‐07

ರ್ೕ . ೕರಪಪ್ ಗೆರ್ೕ.1 ಸ. ., ರ್ೕಜಾಙ್ನ
ಜೋತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕೆರೆ ರಿಯೂರು 

ತಾ.ವೇತನ ನಿಗದಿಗಾಗಿ
2/21/2010 0:00 D

3862 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅ.ದೂ
ರ‐06/06‐07

ಶವ್ಮಾನವ ವಸತಿಯುತ
ಪೌರ್.ಶಾ. ದಾಯ್ಥಿರ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ್.

5/5/2010 0:00 D

3867 EST2
8(8)ಶಾ. .ರಿ.ಪಿ.‐

1/06‐07
ಅನಧಿಕೃತ ಮಾನಯ್ತೆ ರಿ.ಅ.354/06 5/5/2010 0:00 B

3872 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮೇ‐
54/03‐04

ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ ಸ. , ರ್ೕ ಶಾರದ ದೇ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಬುರುಜನ ಕೊಪಪ್ ರಿಯೂರು 

ತಾ. ನಿಲಂಬನಾ ಭತೆಯ್.
10/3/2007 0:00 A

3876 EST2
8(8)ಶಾ. .ಹೊ.ಅ
.ನು‐7/06‐07

ರ್ೕ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ),  ರಿಯೂರು.

4/2/2008 0:00 A

3881 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇ.ಅ
ನು‐15/06‐07

ರ್ೕ ಓಬಳ ದೇವರ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ 3/2/2010 0:00 A

3889 EST2
8(8)ಶಾ. .ರಿಪಿ‐
13/06‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ಚಿಕಿಕ್ೕರಪಪ್ ಸ. ,ಮುರ ೕಧರ
ಪೌರ್.ಶಾ. ಮಾದವ ಕೆರೆ 

ಹೊಸದುಗರ್,ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
4/11/2009 0:00 A

3911 EST2
8(8)ಶಾ. .ವೇ.ಅ
ನು‐4/05‐06

ರಂಗನಾಥ ಸಾಮಿ ಪ ಜಾ/ಪ ಪಂರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ .ಜಾ .ಪಂ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಾಮಘಟಟ್ ಹೊಳೆಲೆಕ್ರೆ ತಾ. 

ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/11/2009 0:00 A

3915 EST2
8(8)(5) 

ಶಾ. .ಅ.ಅನುದಾನ‐
2/03‐04

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಬುರುಜನಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/21/2010 0:00 A

3947 EST2
8(8)ಶಾ. .ಶಾಹು
ಬ‐9/06‐07

ರ್ೕಕೆ.ಆನಂದಪಪ್ ಪಿ. .ಎಮ್.ಸ. , ರ್ೕ
ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾ. ತಾ ೕಕಟೆಟ್ 

ನೇಮಕಾತಿ.
3/23/2009 0:00 B

3950 EST2
8(8)ಶಾ. .ಖಾಹು
ಬ‐11/06‐07

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ
ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಸಾ.ನೇಲರ್ಗುಂಟೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. 

ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ.
2/21/2010 0:00 B

4464 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮೇಲಮ್
ನ /3/05‐06

ರ್ೕ.ಜಿ.ಮಹದೇವಯಯ್ 
ಸ. ., ರ್ೕಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊಳೆಲೆಕ್ರೆ ಮೇಲಮ್ನ ‐3/05
1/10/2008 0:00 B

4469 EST2
8(8)ಶಾ. .ರಿ.ಪಿ‐
3/06‐07

ರ್ೕ.ಜಿ. .ರಾಮಮೂತಿರ್
ಸ. .,ವಾಣಿ ಲಾಸ ರೂರಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅರನಕಟೆಟ್, ರಿಯೂರು 
ತಾ.ಸಂ.04/06

7/4/2008 0:00 A



4471 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮೇಲಮ್
ನ //1/05‐06

ಹೆಚ್.ಗೋಪಾಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು
ರ್ೕ.ಜಾಙ್ನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆರೆ 

ರಿಯೂರು ತಾ.2/06
12/10/2007 0:00 A

4475 EST2
8(8)ಶಾ. .ಆಫಿಲ್
‐/25/06‐07

ಅಫೀಲ್
20/06 ರ್ೕ.ಜಿ. .ಕುಮಾರ್,ಸ. .ಕಾವೇರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು 

ತಾ.ಹಾಸನ

4/2/2008 0:00 A

4476 EST2
8(8)ಶಾ. .ಆಫಿಲ್
‐26/06‐07

ಅಫೀಲ್.9/06, ರ್ೕ.ಎಂ.ಬಿ.ಶಂಕರಪಪ್
ಕಾವೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಣನೂರು 

ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ.ಹಾಸನ.
4/2/2008 0:00 A

4480 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮೇಲಮ್
ನ ‐14/03‐04

ಶರ್.ಕೆ.ಎನ್.ಶಾರದ ರಾಜಶೇಖರ್
ಮಲಾನ್ಡ್ 

ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆ,ಸಂ.33/03
3/27/2008 0:00 A

4482 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮೇಲಮ್
ನ /42/02‐03

ರ್ೕ.ಕೆ.ಚನನ್ಪಪ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ರೂರಲ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕೊಂಟಲ್ಹ ಳ್ 

ಳಕಾಲೂಮ್ರುತಾ.ಸಂ.42/02‐03
7/4/2008 0:00 A

4484 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮೇಲಮ್
ನ /40/02‐03

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ.ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ 
ಸ. .,ಸಾಲೇಹ ಳ್ ಜಗಳೂರು ಸಂ.40/03

4/2/2008 0:00 A

4486 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮೇಲಮ್
ನ /5/05‐06

ರ್ೕ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್
ಸ. ,ಭಾರತೀಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ವಂಟಕರಿಪುರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಸಂ.15/05
5/26/2007 0:00 A

4496 EST2
8(8)ಶಾ. .ರಿಅ.5/

04‐05

ರ್ೕ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಸೋಮೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೋಮಗುಟಟ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ 

ರಿ.ಅ.16942/04
4/11/2009 0:00 D

4503 EST2
8(8)ಶಾ. .ದಾವೆ‐

7/05‐06

ರ್ೕ.ಜಿ.ಮಹದೇವಯಯ್ 
ಸ. ., ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ರಿ.ಅ.17225/06
1/18/2008 0:00 B

4508 EST2
8(8)ಶಾ. .ದಾವೆ‐
12/05‐06

ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸೆಥ್
ಹಾಸನ ರಿ.ಅ.17057/05

1/27/2010 0:00 B

4528 EST2
8(6) ಶಾ ರಿಅ 
19/05‐06

ರಿ.ಅ 23102/05  ರ್ೕ
ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಸಹಕಾರ ದಾಯ್ 

ಸಂಸೆಥ್ ಹೊಸದುಗರ್
5/4/2010 0:00 A

4529 EST2
8(6) ಶಾ ಅ 

ದಾವೆ1/03‐04
ರಿ ಅಜಿರ್ 3869‐3878/02 ನಿಂಗಪಪ್ ದೈ.

ಮಟರ ಪೌರ್ಶಾ ಚಿತರ್ದುಗರ್
9/12/2009 0:00 E

4531 EST2
8(6) ಶಾ. .ಅ 

ಅನುಕಂ4/03‐04
ರಿಅ 4463/03  ರ್ೕ ಎಸ್ ಉದಯ್

ಕುಮಾರ್ ತಳಳ್ಕೆರೆ ಪಾರ್ಶಾಲೆ
2/8/2010 0:00 A

4567 EST2
8(7) ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ಶಾ 12/05‐06.

ರ್ೕ ಸೂಯರ್ಪುತರ್ ದಾಯ್ ಸಂ ತಿಪಟೂರು‐
2006‐07ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಖಾ ಪೌರ್ 

ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 D

4580 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾ 
5:05‐06.

ರಸತ ಮಹೋತಸ್ವ ಪಾರ್ತಯ್ಕಷ್ಕ ಪೌರ್ಶಾ
ತುಮಕೂರು ಆಂ.ಮಾ 9&10 ತ. 

ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ.
1/7/2008 0:00 B



4582 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ 6:05‐06.

ಸಾಗರ ಪೌರ್ಶಾ. ಚಿಳಾಳ್ರ ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ ತಾ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/24/2008 0:00 B

4590 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ನೇಮಕ ಅನು 8:05‐
06.

ಬೆಂ.ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನುಕಂಪದ
ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಅನು ೕದನೆಯನುನ್ 

ಪೂವಾರ್ನವ್ಆದೇಶದ ಬಗೆಗ್.
3/30/2009 0:00 B

4594 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ನೇಮಕ 9:05‐06.

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು‐
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಶಾಗಳ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 C

4596 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಬಾಯ್ 

ಹು ನೇ 10:05‐06.

ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಬಾನಸಂದರ್
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಾಯ್ಕಾಲ್ಗ್ 

ಹುದದ್ ನೇ ಅ. ಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 C

4599 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಅನು ನೇ 12:05‐
06.

ಎಂ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ ದಿವ್ದಸ ರ್ೕ ಕಂ.
ಸ.ಪೌರ್ಶಾ ಪುರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಅನುಕಂಪದ ನೇ.
2/14/2007 0:00 D

4604 EST2
8(7) ಶಾ ಅ ಬಡಿತ್ 
24:05‐06.

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 
ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮು. .ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 D

4628 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 6:05‐06.

ರ್ೕ ಬಿ ಕಲಕಟೆಟ್ ವಠ ಸ. ಜಿ ಆರ್ ಎಸ್
ಪರ್ಶಾ ಕುಲುವನಹ ಳ್ ನಿಲಮಂಗಲ ತಾ 

ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 D

4639 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 11:05‐06.

ಜಿ.ಎಸ್. ಸರೋಜಮಮ್ ಸ  ರ್ೕ ನಾಯಕ 
ಪೂರ ತಾ ನಿಟೂಟ್ರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಜನಮ್ 

ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ ಪಡಿ ಬಗೆಗ್ರ.
1/7/2008 0:00 B

4667 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ 2:03‐04.
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 

ತಾ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಹಸಾತ್ಂತರ.
1/7/2008 0:00 B

4683 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಕಾ

ವೇರಿ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಖಾ
.ಹು.ಭ‐37/06‐07

ಕಾವೇರಿ ಪ.ಪೂ. ದಾಯ್ಲಯ
ಭಾಗಮಂಡಲ ಇ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 

ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 B

4693 EST2
8(1)(7)ಶಾ ಅ 

ಭಾವೇ 4:02‐03.
ಶವ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಗುಬಿಬ್

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗಗ್.
1/7/2008 0:00 B

4696 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ನೇ 
ಅನು 5:02‐03.

ರ್ೕ ವಾನಂದ ಪೌರ್ಶಾ ಸತಯ್ಮಂಗಲ
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1/17/2008 0:00 B

4698 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ವೇ 
ಅನು 2:02‐03.

ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಶಾ ರೇ ದೊಡಡ್ವಾಡಿ
ತುಮ ಕೂರು ತಾ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಇಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/24/2008 0:00 B

4706 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಖಾ

ಹುಭಅನು‐44/06‐
07

ಅರುಣ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 

ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

4712 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
1:02‐03.

ಕನಕ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಈಚನೂರು ತಿಪಟೂರು
ತಾ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
1/7/2008 0:00 B



ೕ ರ

4716 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಲೋ ದೂರು 6:03‐
04.

ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ ಪೌರ್ಶಾ
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ದೇವಸಾಥ್ನ ಆರ್ 
ದೊಡೆಡ್ಗೌಡ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 D

4725 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಭೋ.
.ನೇ.ಅನು/50/06

‐07

ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ರಾಜಪೇಟೆ.ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಭೋದಕ ಬಬ್ಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 B

4727 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಭೋ.
.ನೇ.ಅನು‐51/06‐

07

ಮಲೆನಾಡು ಪೌರ್.ಶಾ.ಬಿರುಸಾಣೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಭೋದಕ ಬಬ್ಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ.
3/23/2009 0:00 B

4733 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಅಮಾನತುತ್ 3:04‐
05.

ಎಂ ರಾಮಯಯ್ ಸ ಕಾ ದಾಸ
ಸಂಪಸತಾ ರಾ ಗೇಟ್ ಅಮಾನತಿತ್ನ 

ಬಗಗಗ್.ಎ
4/24/2008 0:00 B

4762 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ 5:04‐05.

ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೌರ್ಶಾ ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕ ವಭಾಗಕೆಕ್ 

ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.
1/7/2008 0:00 B

4772 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 10:04‐05.

ರ್ೕ ಕೆ ರಾಮಚಂದರ್ ಆಚಾಯರ್ ನಿವೃತಿ
ಮರಳನಾಡಿ ಪೌರ್ಶಾ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ದ 

ಬಗೆಗ್.
1/2/2008 0:00 B

4778 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 
ಇತರೆ 13

ಟಿ  ಕೃಷಣ್ಪಪ್  ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರಯಯ್ 
ಬೇವೂರು ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00 B

4789 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಭೋ.

ಹು.ನೇ.ಅನು:64/06
‐07

ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್.ಶಾ.ಕೊಡಗು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

4790 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಅನು 

2:04‐05.

ೕ ಬೊಮೆ ಂಗೇಶ ರ ಪೌಶಾಲೆರ್ ಬೊಮೆಮ್ ಂಗೇಶವ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಗಂಟೀಗಾಗನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಅನುದನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/24/2008 0:00 B

4792 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅನು:65/06‐
07

ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್.ಶಾ.ಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 B

4794 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅನು:66/06‐
07

ರ್ೕಮಂಗಲ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

4797 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅನು:67/06‐
07

ಸಂತ ಮೈಕಲ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

4/4/2009 0:00 B

4798 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಅನುದಾನ 5:04‐
05.

ರ್ೕ ಪರ್ಭಂಜನಸುತ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಮುಳಕುಂಟೆ ತುಮಕೂರು ಅನುದನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/24/2008 0:00 B

4800 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಅನು 

6:04‐05.

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಿತತ್ಗಾನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

1/5/2008 0:00 B



ರ್ ಳ್

4814 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಖಾ.

ಹು.ಭತಿರ್.ಅನು/71/
06‐07

ಮೂನಾಡು ಪೌರ್.ಶಾ.ಮೂನಾರ್ಡು
ಕೊಡಗು ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಕುರಿತು.
3/23/2009 0:00 B

4819 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಭೋ.

ಹು.ಭ.ಅನು/73/06‐
07

ರ್ೕ.ಕುಮಾರ ಂಗೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್.ಶಾ.,ಶಾಂತ ಳ್ ಕೊಡಗು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 B

4821 EST2
8(9)ಶಾ ಅ:ಭೋ.

ಹು.ಭ.ಅನು/74/06‐
07

ಕಾಕೋಟುಪುರಂಬು ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ.

3/23/2009 0:00 B

4835 EST2
8(4)ಶಾ ಅ 

ಕಾವೇ 114/98‐99.

ಡಿ ಎಸ್ ಒಂಕಾರ ಮೂತಿರ್ ಮು ರ್ೕ
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ ಬಿದರೆ ಚಿ.ನಾ ಹ ಳ್ 

ತಾ.
11/9/2010 0:00 B

4853 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಅ 

ಜಿ ಸಂ 1:01‐02.

ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಡೆದು
ಪಾರ್ತಂಭಿ ರುವ ಶಾಲೆಗಳ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುಬವ 
ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 D

4855 EST2
8(7) ಮೇಲಮ್ನ  
ಸಂಖೆಯ್ 86:03.

ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ವೃ  ದಾಯ್ರಣಯ್ 
ಪೌರ್ಶಾ ಕುರುಬರಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ. ತಾ.

2/14/2007 0:00 D

4858 EST2
8(1)(7) ಶಾ ಅ 
ಮೇ 55:03.

ರ್ೕ ಅಕಬ್ರ್ ಆ ಖಾನ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ
ಬಸವರಾಜು ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ ಶಾ 

ಕುರುಬರಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ.
3/31/2009 0:00 B

4860 EST2
8(1)(7) ಶಾ ಅ 
ಮೇ 01:04.

ಎಸ್ ದಿವಾಕರ ಶಮರ್ ಸ  ಡಾ.ಅಂ 
ಪೌರ್ಶಾ ಚಿ.ನಾಹ ಳ್.

3/31/2009 0:00 B

4862 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಮೇ 

17:04.
ಬಿಜಿ ದೇವರಾಜಯಯ್ ಸ  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ 
ಪೌರ್ಶಾ ಯ ಯೂರು ಕುಣೀಗಲ್ ತಾ.

2/14/2007 0:00 D

4869 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಮೇ 

10:05.
ಜಯಪುರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ದೇವನಹ ಳ್ 
ತಾ ಜಿ ಅಶವ್ತಥ್ ನಾರಾಯಣಪಪ್.

1/17/2008 0:00 B

4872 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಮೇ 

13:05.

ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿಎನ್ ರೇಣುಪರ್ಸಾದ್
ಪುಣರ್ ಪರ್ ಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿದನಗೆರೆ 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ.
2/14/2007 0:00 D

4874 EST2
8(7)ಸಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ 22:05.

ಆರ್ ಎಂ ರಾಜಸುಲೋಚನ ಸ  ಎಸ್ 
ಬಿಡಿ ಇಡಿಕಾಲೇಜು ದದ್ಗಂಗಾ ಮಠ 
ಮತುತ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸೌಭಾಗಯ್ವತಿ ಸ .

2/14/2007 0:00 D

4899 EST2
8(&0 ಶಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ನ  14:05.
ಬಿ.ಗಂಗಾದರಯಯ್ ಸ  ಎಸ್ ಎಸಮ್ಪಪೂ 

ಕಾ ಯಡಿಯೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ.
1/5/2008 0:00 B

4900 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಮೇ 

04:05

ಆರ್ ಎಂ ಗುರುಭಕತ್ ದೈ
ರ್ೕಮರಂಗನಾಥ ಒಪೌರ್ಶಾ ಬೆಳಗ  

ಚಿನಾಹ ಳ್ ತ.
1/5/2008 0:00 B



4967 EST2
ರ್ ರ್

4/24/2008 00 B

4902 EST2
8(7)ಸಾ ಅ ಮೇ 

19:05.
ಮಹಮದ್ ಸೈಪುಲಾಲ್ ಸ  ಮೈ ಂಕೋ 
ಪಪೂ ಕಾ ಅಮಮ್ ಸಂದರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ.

3/31/2009 0:00 B

4903 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಮೇ 

11:05.
ಬಿಕೆ ರಾಮೇಗೌಡ ಸ  ಬಿಟಿಎಸ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 

ಕೆಂಪಲರ್ಹ ಳ್ ಚಿನಾಹ ಳ್ ತಾ.
1/5/2008 0:00 B

4905 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಮೇ 

41:03.
ರ್ೕ ಗುರುಪಪ್ ಸ  ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಶಾ 

ಕಲುಕ್ಂಟೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್.
1/5/2008 0:00 B

4907 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ 52:04.
ಟಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಜಿ ಪೌರ್ಶಾ ದಾಬಸ್

ಪೇಟೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ.
1/5/2008 0:00 B

4909 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ರಿಪಿ 

2:06.

ಎ.ಜ ೕದಾ ಉನಿನ್ೕಸಾ ರ್ೕ ಶಾರದಾ
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಶಾ ದೊಡಡ್ ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂ 

ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್.
10/19/2010 0:00 B

4911 EST2
8(7)ಸಾ ಅ ರಿಪಿ 

2:06
ಎಂ ಬೀಮಾ ಚನನ್ ಪಟಟ್ಣ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್. 2/15/2010 0:00 B

4922 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ರಿಪಿ 
32958:04.

ವರಾಜೇಗೌಡ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ
ಬೆಮಘೃರ್ಅ.

10/1/2011 0:00 B

4928 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ರಿಪಿ 
2188:05.

ಜಿಟಿ ಲಕಷ್ಣ ಸ ದೇ ಯ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಶಾ ಚಿನಾಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು 

ಜಿಲೆಲ್.
4/24/2008 0:00 B

4961 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ರಿಪಿ 
46333:03.

ಕೆ. .ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್ ರ್ೕ ಶಾರದಾ
ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಶಾ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂ ಗಾರ್ 

ಜಿಲೆಲ್.
4/8/2009 0:00 B

4967 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ರಿಪಿ 
21186‐89/04.

ಜಿ ಹರಿಯಣಣ್ ಆಯರ್ಪುತರ್ ಪೌರ್ಶಾಣ್
ಕೆಸರುಮಡು ತುಮಕೂರು.

4/24/2008 0:00 0: B

4985 EST2

ಸಂಖೆಯ್ ಅನು(2)(5) 
ಹೊ ಪೌರ್ಶಾ 

ಅನುಮತಿ 12:05‐
06.

ರ್ೕಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ದೊಡಡ್ 
ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂ ಮಾ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/17/2008 0:00 B

4987 EST2
ಅನು(3) ಖಾ 

ಪೌನೊ 6:05‐06.

ಆದಶರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹನುಮಗಿರಿ
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕ.ಮಾ ಪೌರ್ಶಾ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
1/17/2008 0:00 B

4992 EST2
ಅನು 2:ಹೊ 

ಪೌರ್ಶಾ 181:05‐
06.

ಜೀ ತ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹನನ್ಡಿಕೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 D

4996 EST2
ಅನು3 ಖಾ ಪಾರ್ 
ನೋಂದಣಿ 3:05‐

06.

ಮೆಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೆಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ಮಾ 
ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 D

5001 EST2 8(7)375/06‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 C

5045 EST2
ಅನು 6/ಅಆನೇ 
147:05‐06.

ಬಿ ಜಯ ರ್ೕ ಇವರನುನ್ ಜಿ ಪಿ ಪಪೂಕಾ
ಹಂದನಕೆರೆ ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್. ಅನುಕಂಪ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
4/24/2008 0:00 B
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5046 EST2
ಅನು 27 ಅನೇ 
ಅಹು 47:05‐06.

ಟಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಯಾದವ್‐ 
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 D

5047 EST2
ಇಡಿ 190 ಎಮ್ 

ಡಿ  06.

ಅಮರ ಜೊಯ್ೕತಿ ವುಮನ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ 

ಅನುದಾನದ ವರದಿ.
1/17/2008 0:00 B

5048 EST2
ಅನು ಮಾನಯ್ತೆ 
85:05‐06.

ಡಾ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 C

5049 EST2
ಅನು3 ಮಾ ನ 
138:05‐06.

ಇಂದಿರಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್
ತುಮಕೂರು ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 C

5050 EST2
ಅನು2 ಮಾನಯ್ತೆ 

80:05‐06.

ಅತಿತ್ಮಜಿಜ್ ದಾಯ್ವಂದಿರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ ತುಮಕೂರುಉ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 

ದಾಹಾ ಮನಾನ್.
1/17/2008 0:00 C

5052 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ 6:06‐07.

ರ್ೕ ಶಾಋದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ದೊಡಡ್ದುನನ್ಸಂದರ್ ಬೆಂ ಗಾರ್ .ಮಾನಯ್ತೆ 

ಬಗೆಗ್.
1/17/2008 0:00 C

5053 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ 5:06‐07.
ಅಲ್ಅಮಿನ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ತಿಪಟೂರು 
ಹಾಜರಾತಿ/ದಾಖಲಾತಿ ಮನನ್ ಬಗೆಗ್.

1/17/2008 0:00 C

5058 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ 15:06‐
07.

ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹರೋಹ ಳ್ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಜರಾತಿ ಮನನ್.

2/14/2007 0:00 D

5060 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ 16:06‐
07.

ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಆವತಿ
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 C

5061 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ನ  17:06.
ಕೆ.ಹಾಲಯಯ್ದೈ  ರ್ೕ ಅಂ.ಪಾರ್ಶಾ 
ಅರಳುಗುಪೆಪ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ .

2/14/2007 0:00 D

5069 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ವಗಾರ್ವಣೆ 21:06‐
07.

ಡಾ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 C

5071 EST2
8(7)ಶಾಶ ಅ 
ಹೊಪಾರ್ಶಾಅ 
22:06‐07.

ವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಸೂ ಜನ್ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ 

ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ.
2/14/2007 0:00 D

5072 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ವಗಾರ್ವಣೆ 27:06‐
07.

ಕೆ ಗೀತಾ ಂ  ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 D

5074 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ದಾಹಾ  24:06‐
07.

ಎ ವ್ಎಸ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಹಾ ನಾಯಿತಿ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 D

5076 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಹೊಪಾರ್ಶಾ ಅ 
25:06‐07.

ರಂಗದಾಮಯಯ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ತೂಬುಗೆರೆ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 D



5094 EST2
ವ್ ರ್

2/14/2007 00 D

5078 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಹಾಮ 26:06‐07.

ನೂಯ್ ಹೊರೈಜಾನ್ ಪೌರ್ಶಾ
ಭೀಮಕಕ್ನಹ ಳ್  ದಾಖಲಾತಿ ಹಜರಾತಿ 

ಮನನ್.
2/14/2007 0:00 D

5082 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಹೊಪಾರ್ಶಾ 29:06‐
07.

.ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಮೆ ರಿಯಲ್
ಮಾರುತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಪೌಂಡೇಷನ್ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

1/17/2008 0:00 B

5084 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ನ  07:06 
30206‐07.

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್ 17106 ಸವ್ಣಾರ್ಂಬ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್.

1/17/2008 0:00 B

5086 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ದಾಹಮ:06‐07.

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಆಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 

ಹಾಜರಾತಿ ಮನನ್ ಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 D

5087 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 
34:06‐07.

ಚನನ್ಮಮ್ ದೇವೇಗೌಡ ಉಚಿತ ಅನಾಥ
ಮಕಕ್ಳ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ ಸಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
2/14/2007 0:00 D

5089 EST2
8(7)ಶ ಅಹುಭ 
ಅ 36:06‐07.

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಡಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
4/24/2008 0:00 B

5091 EST2
8(7)ಶಾ ಅ ಹು 
ಭ ಅ 36:06‐07.

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ವಯ್ಪಿತ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಖಾ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳ ಭತಿರ್ 

ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 C

5094 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 
38:06‐07.

ಸರಸವ್ತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವರಾಜ್ ನಗರ
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 0: D

5096 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 39:06‐07.
ಬೆಂಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇತರೆ

ಪತರ್ಗಳು.
5/19/2008 0:00 E

5160 EST2
8(4)31105 

ಇತರೆ 03/06‐07.

ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾವನಹ ಳ್
ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ 

ಬಗೆಗ್.
12/3/2007 0:00 A

5163 EST2
8(4)ಶಾ ಅ 

ಶಾಲಾ ಸಥ್ಳಾಂತರ 
ಇತರೆ 24/05‐06.

ಅಚಾಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಅಚಾಯರ್ 
ಪಾಠಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಎನ್ ಅರ್ ಕಾಲೋನಿ.
12/3/2007 0:00 B

5226 EST2
8(4) ಸಾ. .ಅ 

ರಿ.ಅಜಿರ್ 39/04‐05

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ 
ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್, 

ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/3/2007 0:00 A

5227 EST2
8(4) ಹು.ಶಾ.ಅ 
14/06‐07

ಕೆರಾ ನಿಯಲಂಯ, ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುದೆದ್ 

ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
12/3/2007 0:00 A



ಹ

5229 EST2
8(6) ಹು.ಕು.ಅ 
16/06‐07

ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ
ಉಪನಗರ ಮತುತ್ ಸೂ ಕೆರೆ ಈ 

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/27/2009 0:00 C

5233 EST2
8(4) 5649 

ಅನುಕಂಪ ನೇ 
20/06‐07

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ತಿಲಕಿ ತಂದೆ ದಿ.  ರ್ೕ 
ವೆಂಕಟಸುಬಬ್ರಾವ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಯು.ಆರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪದಮ್ನಾಭ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ದಿವ್.ದ.ಸ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 B

5234 EST2

8*4) 
6546.ಹು.ನೇ.ಅ 
21/06‐07 ದಿ 11‐

08‐06

ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೇವಸಂದರ್, ಈ ಶಾಲೆಯ 2 ಹುದೆದ್ಗಳ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 A

5236 EST2
8(4) 6242 

ನೇ.ಅ 23/06‐07

ಜಯಂತಿ ಸುರೇಶ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಸವನಗುಡಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 A

5242 EST2
8(4) ಮು. .ಬ. 
/06‐07

ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೇವಸಮದರ್, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 A

9002 EST2
.8(3)ಶಾಶುಅ,ಬೇ

ಮಕಾತಿ.ಅನು ೕದ
ನೆ.285.06‐07

ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಗಾಂಧಿನಗರ ಥ್ಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ
ಕುಮಾರ ಕ್ಋಪ ಪಾಕ್ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ 
ಬೋದಕ ವಗರ್ದವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

9018 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.27
9/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆರೆ ಹೊನನ್ಮಮ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಅಣಜಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00 B

9020 EST2
8(3) 

ಖಾ.ಹು.ಭ.272/200
6‐07

ದದ್ ವೃಷಭೇಂದರ್ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ಜಡೆ, 
ಸೊರಬ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಒಂದು 

ಬೋಧಕ ಹುದ ದೆ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
4/23/2008 0:00 A

9052 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ದಾ.ವೆ./05
/2000/01

ಪಾಂಡುರಂಗಯಯ್ ಂ. . ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ 
ರುರಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಯ ಯೂರು 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.

1/4/2008 0:00 B

9059 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ. ೕ.ದೂ
ರು/06‐03‐04

ಮಹಾತಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ 
ದೇವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ ರ್ೕ. ಆರ್ 

ದೊಡೆಡ್ೕಗೌಡ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
9/28/2010 0:00 A

9074 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಪಿ/153
57/04

ಮೈ ಂಕೋ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಅಮಮ್ ಸಂದರ್ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿ

4/24/2008 0:00 B
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9084 EST2
8(7)ಶ. .ಅ.ಮೇ
ಲಮ್ನ  1:03

ಬಿ.ನಾಗನಾಯಕ್ ನಾ.ದ.ಸೌ ರ್ೕ
ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್.ಶ.ಬೆಳಗು  ಚಿ.ಎನ್.ಹ ಳ್ 

ತಾ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್.
3/31/2009 0:00 B

9087 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಕ.

ಉ.ಬ.ಅ.182/06/0
7

ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ವದಾಯ್ಪೀಠ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಬಿ.ಗೌಡನಕಟೆಟ್ ತಿಪಟೂರು 
ತಾ.ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖ ಇರುವ ಕಷ್ರ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 A

9088 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಮಾ
ನಯ್ತೆ 183/06/07

ಾನಗಮಯ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್.ಶ.ಕಡಬ ಗುಬಿಬ್ 
ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/14/2007 0:00 C

9115 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಪಿ

.8349/06/18/06/
07

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಇತರೆ 
ಷಯಗಳ ಪತರ್ಗಳು.

1/4/2008 0:00 B

9128 EST2
8(10(7)ಶಾ. .ಅ.

ಇ.ನೇಅ.ನು.33:03/
04

ರ್ೕ ದಾಯ್ರಣಯ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್.ಶಾ.ಚೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ ತುಮಕೂರು 

ಜಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ನೇ.ಅ.ಬ.
4/24/2008 0:00 B

9161 EST2

8(6)ಶಾ  
ಹುಭಅ107/06‐

07.42.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಅಮೃತಲಾಲಜಿ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕೆಲಕಿ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
12/1/2007 0:00 A

9163 EST2

8(6)ಶಾ ಹುಭ:10
9/06‐

07.44.ಖಾಹುಭನು/
2007

ರ್ೕ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣೆಯ್ೕಶೆವ್ರ ಪಪೂಕಾ
ಸುಳಯ್,ಸುಳಯ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಭೋದಕಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್. 
ಪಸಾವನೆಯೂಂದಿಗೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯೂಂದಿಗೆ..

3/25/2009 0:00 A

9164 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹುಭ.
ಅ:113/06‐

07.45.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಸಂತ ಕಟ್ರನ ಬಾ ಕಾ ಪರ್ಶಾಲೆ 
ಪುತೂತ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ 

ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್. ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯೂಂದಿಗೆ
10/5/2007 0:00 A

9165 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.114/06‐

07.46.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಸೈಂಟ್ ಆನಸ್ ಬೋಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/1/2007 0:00 A

9168 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ:117/06‐

07.49.ಖಾಹುಭನು/
2007

ೕಂಪೈ ಪೌರ್>ಶಾ. ಉವಾರ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/18/2008 0:00 A

9170 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.118/06‐

07.50.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಸೈಂಟ ಅಲಾ ಯಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
12/18/2008 0:00 A

9172 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.120/06‐

07.52.ಖಾಹುಭನು/
2007

ವಾಡಸ್ರ್ ಪರ್ವ>ಶಾ. ಬಿಜೈ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/1/2007 0:00 A



ಅ /134/06
ಯ್ ಸ್ ರ್

9174 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.122/06‐

07.54.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಕಕುಳೂರು ಪೌರ್.ಶಾ. ಕುಳೂರು ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
10/5/2007 0:00 A

9175 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ/123/06‐

07.55.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಮೆಡ ನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಯ ಕ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/1/2007 0:00 A

9176 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ/124/06‐

07.56.ಖಾಹುಭನು/
2007

ನಾರಾ  ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ನಾರಾ  ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ಬಗೆಗ್. 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯೂಂದಿಗೆ
12/18/2008 0:00 A

9178 EST2

8(6)ಶಾ. ೕ.ಹು.ಭ
.ಅ126/06‐

07.58.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಸಂತಫೀಲೋಮಿನ ಪೌರ್.ಶಾ. ಪುತೂತ್ರು 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
12/3/2007 0:00 A

9182 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ130/06‐

07.62.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಪೇಜಾವರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಕಳವಾರು,ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್. 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯೂಂದಿಗೆ.

12/1/2007 0:00 A

9183 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.130/06‐

07.63.ಖಾಹುಭನು/
2007

ನಿತಯ್ ಸಹಾಯ ಮಾತಾ ಪೌರ್.ಶಾ. ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
12/18/2008 0:00 A

9185 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ /134/06. ‐

07.65.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಹೋ ಫಾಯ್ಮಿ ಗಲಸ್ರ್ ಪೌರ್.ಶಾ. 
ಮಂಗಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಗಳನುನ್ 
ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/1/2007 0:00 A

9187 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.135/06‐

07.66.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಟಲ್ಪಲ್ವರ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಿನಿನ್ಗೋ  ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
12/1/2007 0:00 A

9189 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.136/06‐

07.67.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಸೆಕೆರ್ೕಟ್ ಹಾಟಸ್ರ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/3/2007 0:00 A

9190 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.137/06‐

07.68.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಸೆಂಟ ಜೆರೋಸಾ ಪೌರ್.ಶಾ. ಜೆಪುಪ್ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
12/18/2008 0:00 A

9191 EST2
8(6)ಶ. .ಹು.ಭ.ಅ

138.69.ಖಾಹುಭನು
/2007

ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಲಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾ.ಪೌರ್.ಶಾ. 
ಡಂಕಾಪು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಗಳನುನ್ 

ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
10/5/2007 0:00 A

9194 EST2

8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.139/06‐

07.70.ಖಾಹುಭನು/
2007

ರೋಜಾರಿ ೕ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 
ಬೋಳಾರ,ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್. 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯೂಂದಿಗೆ.

12/3/2007 0:00 A



8(8)
ರ್ ಮ್ ಪ್ ಕಷ್

9197 EST2

8(6)ಶ. .ಹು.ಭ.ಅ
.141/06‐

07.73.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಕಪಿತಾನಿ ೕ ಪೌರ್.ಶಾ. ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಗಳನುನ್ ಭ.ಮಾ.ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/1/2007 0:00 A

9200 EST2
8(3)ಶಾ. .ಮು. .
ಭ.77/2005‐06

ಜಗದಗ್ರು ಜಯ ಭವ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಶಾಲೆಯವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಭ.ಬ.

11/3/2010 0:00 C

9205 EST2
8(3)ಶಾ. .ಪಿಂಚ
ಣಿ 332/06‐07

ರ್ೕ.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಸ. ,ಸೆಂಟ್ 
ಜೋಸೆಪ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಉತತ್ರ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 E

9220 EST2
8(8)ಶಾ. .ನೇ.ಅ.

154/06‐
07.75.ನೇಅ/2007

ಕೆ ಧನಂಜಯ ಕ.ಸ. . ಇವರನುನ್ 
ವೇತಾನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
10/3/2007 0:00 A

9221 EST2

8(8)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭ.ಅನು155/06‐
07.76.ಖಾಹುಭನು/

2007

ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಶರ್ವಬಾರತಿ ಪೌರ್.ಶಾ. ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭ.ಮಾ. ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

7/4/2008 0:00 B

9222 EST2

8(8)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು
.ಭ.ಅನು.157/06‐
07.77.ಖಾಹುಭನು/

2007

ಗೌರೀದೇ  ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ. ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭ.ಮಾ. ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00 B

9224 EST2
8(8)ಶಾ ಮೇಲಶಾ. .ಮೇಲಮ್
ನ  151/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಯಾಶಮ್ ಕರಿಯಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ
ಕೆ.ಬಿ.ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಕುಟಟ್ಂದಿ.ಕುಟಟ್ಂದಿ ೕಸಟ್ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್.ರವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 A

9225 EST2
8(8)ಶಾ. .ಮು. .
ಭ.ಅನು 152/06‐

07

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟಟ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ವಾರಾಣೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಾರಾಣೆ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಭಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 C

9226 EST2
8(8)ಶಾ. .ಹೊ.

ಆಂಗಲ್.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು 
153/06‐07

ಎಸ್. .ಟಿ.ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ರೆ ಡೆನಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್.ಶಾ.ಅವದಾನಿ ನಗರ ರಿಯೂರು 
ಟೌನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್.ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 A

9230 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.20.

ವ.ಸೇ.ಖ.186/06‐
07

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದರ್
ಸ. .ಆಮಾನ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ತುಮಕೂರು 
ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00 B

9232 EST2

8(9)ಶಾ. ಅ.ಆ.
ನೇ.57/06‐

07.78.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಹೆಚ್ ಜಿ ಪರ್ ೕಣ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇ. 
ನೇಮಖಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00 D



ಅನುಮತಿ

9249 EST2
.8(4)ಶಾ. .ಅ.97.

2006‐07

ರ್ೕ.ಸರ್.ಎಂ.  ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಸಂಯುಕತ್
ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಜೊನೇನ ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂ. ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

9256 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ವೇ.
ನಿ.188‐06‐07

ರ್ೕ. ಂಗದೇವರು ದಿವ್ದಸ/ಗರ್ಂಥಪಾಲಕ 
ನಿವೇದಿತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್ 

ತುಮಕೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
3/31/2009 0:00 C

9264 EST2
8(3)ಶ. .ಅ.ನೇ.ಅ
.316/06‐07

ದಿವಂಗತ ಜಯಯ್ಣಣ್ .ನವರ ಮಗ 
ರ್ೕ. .ಜಿ.ಸಂದೀಪ್ ರವರ ಅನುಕಂಪದ 

ಸಹ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 C

9269 EST2
8(3)ಶಾ. .ಮು. .
ಬಡಿತ್ :308/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಷಹಮೀದುನಿನ್ೕಸಾ .ಸ. .ರವರ 
ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

4/10/2009 0:00 C

8752 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭ ಅನು 
1/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಕನನ್ಡ 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
12/27/2008 0:00 D

8755 EST2
8(4) ಶಾ  

ಹುಭ76/06‐07

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ಚಂದಾಪುರ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
5/7/2009 0:00 B

8776 EST2
8(2) ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ತು ಅನು 
34/06‐07

ಗಾರ್ಮೀನ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಬೇತಮಂಗಲ
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಶ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 B

8800 EST2
8(8).ಚಿ.ಕಲಾ.
ನೇ.ಅನು 

142/2006‐07

ಮಂಡ ಯಡಿ ನೆಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
1.ಡಾ:ಖೆ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲಾ 

ದಾದ್ಪುರ ಚಿತರ್ದುಗರ್2. ರ್ೕ ನೇತಾಜಿ 
ಸುಬಾಶಚ್ಂದರ್ಬೋಸ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ 

ಅಡನೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ.ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 B

8801 EST2
8(8).ಶಾ. .ಹು.ಭ

ತಿರ್.ಅ144/2006‐
07

ಎಂ.ಎಂ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಡಗು 
ಆಡಳತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಮದೆ ಮಹೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಕೊಡಗು 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2009 0:00 B



178/06 07
ಯ್ ರ್

8806 EST2

8 (8) 
ಶಾ. .ಮು.  
ಬಡಿತ್ಅನು 

146/2006 ‐ 07

ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಭಗವತೀ 
ಅಂಜನೇಯ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ಡ ಶಾಲಾ ಭಾಗ) 

ರಂಗೇನಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬದಿತ್ ನೀಡಿದುದ್ 

ಅದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 C

8808 EST2
8 (8). 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
ಅ.143/2006‐07

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
(0).ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 1 
ಡಾ:ಖೆ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ 
ದಾದ್ಪುರ ಚಿತರ್ದಗರ್ (2)  ರ್ೕ ನೇತಾಜಿ 
ಸುಭಾಶಚ್ಂದರ್ ಬೋಸ್ ಪಾರ್ಢಶಾಲೆ 

ಅಡನೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2008 0:00 B

8810 EST2
8 (7) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ.

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ರ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ಚಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಢಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/4/2008 0:00 B

8813 EST2
8 (7) ಶಾ. .ಅ 

ಹೂ.ಪೌರ್ ಶಾ.ಆ. 
178/06 07‐

ಆಕಸ್ಫಡರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತರೀಕೆರೆ ಜಿ. 
ಇವರಿಗೆ ಕೋಡಿಕಾಯ್ಂಪ್ ತರೀಕೆರೆ ಇ ಲ್ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಲ್
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/4/2008 0:00 B

8815 EST2
8 (7) ಶಾ.  ಅ. 

20 ಪ.ಹೆ.ಬ. 179: 
06 ‐ 07

ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್ ವೃ.  ರ್ೕ ಅಮಮ್ತೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೇರಲಕೆರೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ. 

ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಸೇವೆ 
ಪೂತಿರ್ಗೊ ದದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ವೇತನ ಬದಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/4/2008 0:00 B

8825 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಸಪ್/06/2006
 ‐ 07

ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಪಾ  
ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

8862 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
63/2006‐07

ಕೆ ಎಲ್ ಇ ನಂಜಮಮ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

8863 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾಹು ತುಂ ಅ 
64/200607

ದಾಯ್ಭಿವೃದಿದ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವಕೆಕ್ಲೇರಿ
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B



2006 07 ಅನುಮತಿ

8872 EST2
8(3) 

ಶಾ. .335/06‐07

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಪಂಡಿತಾರಾಧಯ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಹುಣಸೆ ಮಾರನಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 B

8873 EST2
8(3) ಶಾ.ಹೆ.ಬ 
336/06‐07

ಆದಶರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A

8880 EST2

8(8)ಶಾ. .ಮು. .
ಬಡಿತ್ ಅನು 
148/2006‐

07.34.ಬಡಿತ್/2007

 ಎ ದೇವಕಿಕ್ ಸ. ೕ. ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ 
ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ & ಅಡಕ

10/3/2007 0:00 C

8881 EST2

8(8) 
ಶಾ. .ವಗಾರ್ವಣೆ 
149/2006‐

07.35.ವಗರ್/2007

ಕೆ  ಧನಪಾಲನಾಯಕ್ ಸ. . ಎಂ  
ಎಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ.  ನನ್ಪಪ್ಸಂತೆ ಇವರ 

ವಗರ್ವನೇ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
3/23/2009 0:00 C

8883 EST2

8(7)ಶಾ. .ಅ.ವೇ
ತನ ನಿಗದಿ 
180/06‐

07.36.ವೇನಿ/2007

ನೀಳಕಂಠಯಯ್ ಡಿದನೌ ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್ 
15 ವಷರ್ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
1/4/2008 0:00 C

8885 EST2
8((7)ಶಾ. .ಅ 
ಂಬಡಿತ್ 181/ 06‐

07.37.ಬಡಿತ್/2007

ಹೆಚ್ ಮಾರುತಿ ಮು  ಇವರ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

1/4/2008 0:00 C

8900 EST2
8(6) 

ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.101
2006 07  ‐

ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸುಳಯ್ವದಿಪರ್
ಪುತೂತ್ರು ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿತ್ರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಬಗೆಗ್.
5/7/2009 0:00 B

8903 EST2
8(6) 

ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.102
/2006‐07

ಶರದ ಪದ ೕವರ್ ಕಾಲೇಜು (ಪಾರ್.ಶಾ) 
ಭಾಗ ಸುಳಯ್ ಪ್ುತೂತ್ರು ತಾ. ಕಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 A

8907 EST2
8(6) 

ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ 
103/2006‐07

ಸುಭೋಧ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಣಾಜಿ ಪುತೂತ್ರು 
ತಾ.ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

8908 EST2
8(6)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.104/2006‐07

ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹರೇಕಳ
ಮಂಗಳೂರು ತಾ.ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 A

8909 EST2
8(6) 

ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.105
/2006‐07

ರ್ೕ.ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶೈಮಂಕೂರು 
ಕೆನಿನ್ಗೋ  ಮಂಗಳೂರು ತಾ.ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 A

8912 EST2
8(4) 

ಶಾ. .ನೇ.ಅ.98/20
06 ಸಾ.

. .ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಗೂಡಿ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಇ ಲ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ 

ಹುದೆದ್ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

8914 EST2
8(1)ಶಾ ಅ.ಅ.ಆ.
ನೇ.7.2006‐07

ರ್ೕ.  ವಾನಂದ ವಪಪ್ ಒಗಗ್ರಣೆ ಅವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
12/27/2008 0:00 D



8940 EST2 12/27/2008 00 D

8915 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭ 13 / 2006‐

07

ರ್ೕ.ಮಲೆಮಹದೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಕೃಪಾ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್.ಶಾ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/27/2008 0:00 D

8918 EST2
8(1) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ
ನು 15/2006‐07

ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ 

ಕುಳಾಳ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
9/26/2008 0:00 B

8921 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  13/2006‐
07

ರ್ೕಪಾದ್ ಲೋಕಪಪ್ ಖೌಜಲಗಿ ನಿವೃತತ್
ಸ. .ಬೆನಾನಸ್ಮಿತ್ ಪರ್ವ.ಶಾ.ಮೇಲಮ್ನ  

ಬಗೆಗ್.
12/27/2008 0:00 D

8924 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  12/2005‐
06

ರ್ೕ.ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್ ದೈ.
ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ 

ಸಂ.ಪ. .ಕಾ.ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ 
ಮೇಲಮ್ನ .

4/29/2010 0:00 A

8927 EST2
8(1)ಶಾ. .ವೇ.ಅ.
11/2003‐04

ರ್ೕ.ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾ.ಆವತಿರ್
ಪಿರಿಯಪಟಟ್ಣ ಮೈಸೂರು 
ವೇ.ಅ.ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 A

8929 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭ.ಅನು 
20/2006‐07

ಲಾಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗಗೆರ್ೕಶವ್ರಿ
ಟಿನರ ಪುರ ತಾ.ಮೈಸೂರು 

ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 B

8930 EST2
8(1)ಶಾ. .ಆ.ವ
ಗರ್ 8/2006‐07

ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
8/25/2008 0:00 C

8940 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅನು.
ನೇ.4/2006‐07

ದಿ.ರಂಗಪಪ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ 
ಪಿ.ಮಂಗಳಗೌರಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರಾಗಿ 

ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/27/2008 0:00 0: D

8943 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ 21/2006‐07

ವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಬಿ ಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟಟ್ 

ಯಳಂದೂರು ತಾ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್.
8/27/2009 0:00 B

8944 EST2
8(1)ಶಾ. .ಆ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.26/2006‐07
ರ್ೕರಾಮ ಪೌರ್.ಶಾ.ಕೋಮಲಾಪುರ 
ಪಿರಿಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್.

12/27/2008 0:00 D

8947 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ನೇ.
ಅನು 9/2006‐07

ರ್ೕ.ಶಾಂತಲಾ ಪೌರ್.ಶಾ.ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ರಾ
ತಾ.ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
12/27/2008 0:00 D

8953 EST2
8(1)ಶಾ. .ಮು. .
ಭ.12/2006‐07

ರ್ೕ ಕಾ ದಾಸ ಧಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ
ಬಿ.ಎಚ್.ರಸೆತ್ ತುಮಕೂರು ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಭಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/27/2008 0:00 C

8957 EST2
8(1)ಶಾ. .ಆ.ಮಾ
.ನ.24/2005‐06

ರ್ೕ.ನಿವಾರ್ಣಸಾವ್ಮಿ ಮೈಸೂರು ಡೈರಿ 
ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣಸಹಕಾರ ಸಂಘ 

ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಅನುಮತಿ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 A



ರ್

8960 EST2
8(6) ಶಾ  

ಹುಭ106/06‐07

ಗಣಪತಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

8963 EST2
8(10ಶಾ. .ಅ.ಹೊ
.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು 
6/2006‐07

ಓ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಹೊ ನಹ ಳ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ.ವಾಗೆದ್ೕ  

ಧಾಯ್ಪೀಠ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾ 
ತೆರೆಯಲುಅನುಮತಿ ಕೊರುವ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00 D

8964 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಮಾ
.ನ. 13/2006‐07

ವಾಸ  ಪೌರ್.ಶಾ.ಕೂಗರ್ಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು 
ತಾ.ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 
ಮತುತ್ ಹಾಜರಾತಿಯನುನ್ ಮನನ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/5/2009 0:00 C

8965 EST2
8(1)ಶಾ. ಅ.ಅ.

ನೇ. 6/2006‐07

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ
ದಿ.ಕೆ.ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಇವರಿಗೆ 
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ನೇ.ಬಗ ಗೆ್.

12/27/2008 0:00 D

8967 EST2
8(1)ಶಾ, .ಅ.ವೆ.
ನಿ.15/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಬೃಂಧಾ ಸಂಗೀತ 
ಕಷ್ಕರು ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್.ಶಾ.ಬನೂನ್ರು 

ಟಿನರ ಪುರ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
8/27/2009 0:00 C

8968 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ವೇ.
ಅನು.4/2006‐07

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೆಡಕ್ರ್ ವಸತಿ
ಪೌರ್.ಶಾ.ದೊಡೆಡ್ಬಾಗಿಲು ಟಿನರ ಪುರ 

ವೇ.ಅ.ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
9/26/2008 0:00 A

8975 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ನೇ.
ಅ 11/2006‐07

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ ತಾ. ಬಂಕಾಪುರ 
ಪೌರ್.ಶಾ.ಯ ನೇ.ಆ.ಬಗೆಗ್.ಗ್

12/27/2008 0:00 D

8976 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭ.ಅನು 
36/2006‐07

ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ಮಾಟನಹ ಳ್ 
ಹನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00 B

8977 EST2
8(1)ಶಾ. ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.35/2006‐07
ನಿಮರ್ಲಾ ಪೌರ್.ಶಾ.ಕುಮುಟಾ ಉತತ್ರ 

ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
7/12/2010 0:00 B

8979 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ನೇ.
ಅ. 12/2006‐07

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಳಗಾಂ ಅನುದಾನಿತ 
ಶಾಲೆಗಳ .ನೇ.ಅನು.ಬಗೆಗ್.

7/28/2009 0:00 B

8982 EST2
8(1)ಶ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭ.ಅನು 
39/2006‐07

ರ್ೕ.ರಾಮ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹೊಸೂರು
ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ.ಶಾ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 B

8986 EST2

8(6)ಶಾ ಹುಬ11
2/06‐

07.38.ಖಾಹುಭನು/
2007

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಪಾಣೆ 
ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಭೋದಕ 
ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್. ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯೂಂದಿಗೆ.

12/18/2008 0:00 A

8113 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.31
0/2006‐07

ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 B



8128 EST2 ಅ 152/06 4/27/2011 00 B

8114 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ 
292/2006‐07

ಎಸ್. .ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಗುಂಬೆ, 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗ ಗೆ್
9/9/2009 0:00 B

8118 EST2
8(6)5859;ಶಾ 
ಹ 1/05‐06

ಮಹ ರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪರ್ವ್ಢಶಾಲೆ
ಕಿಲಲ್ಪಾಡಿ ಗಾರ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಸಾತ್ಂರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 D

8122 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ನೇಅ 130/06‐07

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಸ. ,  ರ್ೕ
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪಾರ್.ಶಾ 

ಹೇಮಗಿರಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 B

8123 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಮು. .ಬ.ಅ 
147/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ರತನ್ಮಮ್ ಮು. ರ್ೕ
ಬನಶಂಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ ಲೆರೆ ತಾ, 

ಚಿ.ಮು.ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್
12/28/2006 0:00 C

8125 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಮು. .ಬ 149/06‐
07

ರ್ೕ ಬಿ. ವಾಮಹೇವಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ 
ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ  ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೀರೂರು ಕಡೂರು ತಾ, ಇವರ ಮು.  
ಹುದೆದ್ಯ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 D

8127 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ 151/06‐
07

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾರೋಹ ಳ್, 
ಕನಕಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ,ಆಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/28/2010 0:00 B

8128 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ ಹು ಅ 152/06ಖಾ.ಹು.  ‐
07

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮರಳವಾಡಿ 
ಕನಕಪುರ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾಲ್
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2011 0:00 0: B

8130 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅನೇ.ಅ154/
06‐07

ಎಸ್.ಜಿ.ಬಸವರಾಜು ಕನನ್ಡ ಸ. , 
ಎನ್.ಎಸ್.ಎಂ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ತಿಪಟೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

8131 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ. .ನೇ.ಅ 
155/06‐07

ಸಟ್ರ್ ಅನಿತಾ ಶಾಂತಿ ಮಾನೇಜರ್ ಸ.
ಸಂ.ಜೋ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ 

ಕೊಪಪ್ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

3/30/2009 0:00 B

8133 EST2
(7) ಶಾ. .ಅ 

.ನೇ.ಅ 157/06‐
07

ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ 2 ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

5/7/2009 0:00 B

8139 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ಹು.ಭ.ಅನು 
116/06‐07

ರ್ೕ ಗುರುಕರ್ಪ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಿರಿಯಾಪುರ, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2008 0:00 D



8140 EST2
8(9)(7) 

ಶಾ. .ಅನು 
127/06‐07

ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಣಕಲ್
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

8157 EST2
8(7) ಶಾ, ,ಅ 

ಹು.ಭ.ಅನು:110/06
‐07

ರ್ೕ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತಿಘಟಟ್, ಇ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
3/30/2009 0:00 B

8177 EST2
8(4)ವೃ ಬನಿ 

ಇತರೆ29/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಜೆ. ದಾಯ್ ಸ.  ರಾಣಿ 
ಸರಳಾದೇ  ಪರ್ವ್ಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ ಬೆಂ. 

ಇವರ ವಾXಇರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
12/3/2007 0:00 B

8179 EST2
.8(3) ಶಾ ಅ. 

ಅ.ನೇ.266.2006‐
07

ರಾ. .ಸಂಸೆಥ್, ವತಿಯ 
ರಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ವ ಗಗ್ ‐  ೕಲವಾತಿ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೆಮಕಾತಿ

4/2/2009 0:00 B

8200 EST2
8(2)ಶಾ ಅ 

ಖಾಹುತು50/06‐07

ಎಸ್ ಎಂ ಎ ವ್ ಸಂಸ್ಕ್ಋತ ಕಾಲೇಜು 
ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೋ್ಓಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ .

12/31/2007 0:00 B

8204 EST2 8ಶಾ ನಿ7/06‐07

ಸಟ್ರ್ ಎ ಅನಿನ್ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಸೆಂಟ್ 
ಆನ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪಾಕಾ ಅಲಸೂರು 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ 

ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

8218 EST2
8(3)ಶಾ ಅ.ಅ.ಆ.
ನೇ.46/2005‐06

ರ್ೕ ತರಳುಬಾಳು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್.ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ.ಎಂ.ಎಂ.ಎಂ.ಬಾ ಕಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ದ.ಜಿ.ನೀಲಪಪ್. ಸೇವಕ 
ಇವರ ಮಗನಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಅಧಾರದ 

ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 B

8221 EST2
8(4)ಶಾ.ಸಥ್03/06

‐07

ದಯಾನಂದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆಮತುತ್
ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ 
ಸಥ್ಳಾಆಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

8222 EST2
8(6) ಶಾ  

ಖಾಹುಭ86/06‐07

ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ಕಾಡಿರ್ ಮೂಡಬಿದರೆ ವಲಯ ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 A

8247 EST2
.8(8)ಶಾ ಅ.ಹುಭ
.ಅ.104.06‐07

ರ್ೕ. ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 
ಬೆಳೆಗೆರೆ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ> 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
10/17/2007 0:00 B

8261 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ಖಾಹುಭ ಅನು 
12/2006‐07

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ತುರಗನೊರು ಟಿ. ನರ ೕಪುರ ತಾ; ಈ 
ಶಾಲರಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B



8291 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
47/2006

ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮುಳಬಾತಿಲು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 

ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

8292 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
48/2006

ಬಾಬು ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್ ಸಾಮ್ರಕ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಚೀರಹ ಳ್ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

8295 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
51/2006

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೋಲಾರ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

8302 EST2
 8 (3) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ 

128/2006‐07

ಹೆಚ್.  ವ ಂಗತಿತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್.

4/3/2009 0:00 B

8304 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ನೇ 

ಅನು 10/2006‐07

ದಳವಾಯಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಡಿ ಬನುಮಯಯ್ 
ರಸೆತ್ ಮೆಯ್ಸೊರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸ.  ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/27/2008 0:00 D

8320 EST2
8(8)ಶಾ ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಅ/22/06‐07

ರ್ೕಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಬೆಳಗಟಟ್.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ 
ಖಾ ದೆ ಕ ಕಷ್ಕ ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ಖಾ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/17/2007 0:00 B

8338 EST2
.8(3) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಅ.
299/2006‐07

ರ್ೕ. ಎನ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್ ವ್ಋತತ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ ಯಿರುವ 2 ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಬಗ ಗೆ್.

4/23/2008 0:00 B

8343 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ158/06‐
07

ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್.  ಸಂಯುಕತ್ ಸ.ಪೂ.ಕಾ 
(ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು 
ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾ, ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/16/2008 0:00 B

8345 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ160/06‐
07

ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹೋಚಿಹ ಳ್, ಕಡೂರು ತಾ, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ ಯಿರುವ ಸ. .ರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/3/2011 0:00 B



8346 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ161/0
6‐07

ರ್ೕ ಸದುಗ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಸರೀಕಟೆಟ್
ಕೊಪಪ್ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸ. .ರ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 B

8347 EST2
8(7) 

ಶಾ.. .ಅ.ಮು. .ಬ.
ಅ162/06‐07

ರ್ೕ ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 C

8348 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಮಾನಯ್ 163/06‐07

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿಸೂಕ್ರು, ಮಾಗಡಿ ತಾ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 C

8353 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು/
2006‐07

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
(ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00 A

8354 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿ9
2/2006‐07

ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 
ಸೂಗೂರು ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೂಗೂರು 
ರಿಯೂರು ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

3/23/2009 0:00 B

8355 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್
 ಅ93/2006‐07

ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) 
ತಾ ಕಟೆಟ್ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ, ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 

ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾ ಕಟೆಟ್ 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ, ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/4/2008 0:00 B

8356 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ
94/2006‐07

ರ್ೕ ತಾಳಬಾಳು ಜಗದಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ರಿಗೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಆರ್.ಕೆ.ಕೊಕಾಟೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹುಬಬ್ ಳ್, 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 B

8359 EST2
8(8) ಪರ್ಭಾರ 

ವಯ್ವಸೆತ್ 97/2006‐
07

ರ್ೕ ಈ ಪಾಪಣಣ್ ರ್ೕ ವಾಣಿ ಲಾಸ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರನಕಟೆಟ್ 
ರಿಯೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 C



ರ್ ರ್ ಯ್

8363 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಮು. ಬಡಿತ್ 
99/2006‐07

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ 5 ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2007 0:00 C

8364 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ1
00/2006‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ದಾಯ್ಪೀಠ(ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಬಾಪೂಜಿ 
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಭರಮಸಾಗರ 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/10/2007 0:00 B

8366 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್
101/2006‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ದಾಯ್ಪೀಠ(ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ರ್ೕ 
ದಶರಥರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಗುಡಡ್ದನೇರಲಕೆರೆ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

12/10/2007 0:00 B

8367 EST2
8(8) ಶಾ. .ಭತಿರ್ 
102/2006‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.  ದಾಯ್ಪೀಠ(ರಿ) ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯ ರುಯೂರು ತಾ, ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ ಇರುವ ದೈ. . ಗೇಟ್‐1 ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 

ಭತಿರ್ಸುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00 B

8368 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್
 103/2006‐07

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ದಾಯ್ಗ್
ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಬಾಬ್ಳು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 B

8370 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
56/2006‐07

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ)  ರ್ೕ
ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆ. ಗೌಡಗೆರೆ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧನ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

8371 EST2
8 92) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
57/2006‐07

ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ಸೋಮಹ ಲ್ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಲ್ಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A



8374 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
60/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಗೋಗಿಲಾಬಾಯಿ
ಹರಿಶಚ್ಂದರ್ನಾಯಕ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ಕುಮಾರನ ಹ ಲ್ ತಾಂಡಹಡರ್  ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕರ 

ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಲ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

8376 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 

ಖಾ ಹು ತುಮ ಅ 
54/2006‐07

ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮುಡಿನೂರು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ತುಂಬಿಕೊಳಲ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/15/2007 0:00 A

8377 EST2
 8 (2) ಶಾ ಶ ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
54/2006‐07

ಕಾಳ ೕೆಗೌಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕರ 

ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

8381 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು,ಭತಿರ್
ಅ105/2006‐07

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಮುರುಘರಾಬೇಂದರ್ 
ದಾಯ್ಪೀಠ (ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ರ್ೕ ಮಹದೇವ ಮೈಲಾರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ೕಟೆಬೆನೂನ್ರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2008 0:00 B

8383 EST2
8(8) 

ಉ,ಪಾರ್.ಹು.ಮಂ10
7/ 2006‐07

ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಸಂಯಕತ್ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ 

ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಉಪಪಾರ್ಯರ್ರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 D

8384 EST2
8(8) ಶಾ. .ವಗರ್ 
108/2006‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರ್ೕ ಎಂ 
ಜಗದೀಶ್ ಾನ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಬಕೆಕ್ೕಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್ 
ಬಾಪೂಜಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ 

ಕಾಲೇಜು ಭರಮಸಾಗರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ಗೆ ವಗರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2007 0:00 C

8389 EST2
8(8) 

ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ 
112/2006‐07

ರ್ೕ ಕ ೕ ೕರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರಾಜೇಂದರ್ಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾಲೆ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7/4/2008 0:00 A



8395 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು/ಭ.ಅ
117/2006‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ದಾಯ್ಪೀಠ (ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೀರೂರು 

ಕಡೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ

9/28/2010 0:00 B

8396 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿ.
ಅ118/2006‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ದಾಯ್ಪೀಠ(ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ರ್ೕ ಬಕೆಕ್ಶವ್ರ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

12/10/2007 0:00 B

8398 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು1
20/2006‐07

ರ್ ಆರ್ ದೀಪಕ್ ಂಗ್ ಸ. (ಆಂಗಲ್) 
ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕಂಠಾಪುರ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00 A

8399 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು1
21/2006‐07

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ದಾಯ್ಮಪಪ್ ಸ. (ಕನನ್ಡ) 
ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರಾಮಗಿರಿ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00 A

8400 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿ.
ಅ122/2006‐07

ರ್ೕ ಭೂಧೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಬಿಡಾರದಹ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಭೂದೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ 

ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ೕಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು 
(ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಬಿಡಾರಹ ಳ್ 

ಹಾಸನ ತಾ, ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00 B

8401 EST2
8(8) ಅಫೀಲ್ 

123/2006‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ
ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 

ಬಾಯ್ರಮಾಡು ಹಾಲಮಾದೇನಹ ಳ್ 
ೕಸ್ಟ್ ರಿಯೂರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ 
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ : 2/2006

10/3/2007 0:00 A

8402 EST2
8(8) ಬಾ.ಪೌರ್.ಶಾ 
ಹಸಾತ್ಂತರ 

124/2006‐07

ಆಂಜನೇಯ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಆನೆಕೊಂಡ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 
ಗುರುತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ರ್ ವಾ ಕಿ 
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ನಾಯಕನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A



ಅ129/2006 07
ವ್

8405 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಹು.ಭತಿರ್.ಅ1
26/2006‐07

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, ಹಾಸನ 

ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಿ. .ಎಂ.ಬಾ ಕಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/27/2010 0:00 B

8408 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಅ.ಅ.ನೇ.31/
2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಾ ಚವಾಹ್ಣ್ ರವರ
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
9/25/2008 0:00 B

8409 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ನೇ.ಅನು128
/2006‐07

ರ್ೕ ದೇವರಾಜು ಅರಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಬಿ. .ಜಿ ಹೊನನ್ಮಮ್ 
ಸಣಣ್ಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಿಯೂರು 

ಕಾಯ್ಂಪ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ರ್ೕ 
ಕೊಟರ್ಪಪ್ ಬಾ ಕಟೆಟ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 

.ಬಿ.ಜಡ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

8410 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
ಅ129/2006 07‐

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಸೇವಾ 
ಸಂಘ(ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಐಗೂರು 
ಹಾಗೂ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಡಾಳ್ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00 B

8411 EST2
8(8) ಶಾ. .ವೇ 
ಅನುದಾನ 

130/2006‐07

ರ್ೕ. ಎಸ್.ಎಂ.ಬಸಪಪ್ ಂದಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ಕೋಟೆ ಬೋರಪಪ್ ಬೋರಮಮ್ 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಘಟಟ್ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ, ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00 A

8412 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್ 
131/2006‐07

ಎಸ್.ಜೆ,ಎಂ ದಾಯ್ಪೀಠ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಲದಕಟೆಟ್ 
ಹಾವೇರಿ ತಾ, ಇ ಲ್ನ ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ 

ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2007 0:00 C

8415 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ1
32/2006‐07

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಮದಕರಿನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A



ಕಷ್ ರ್

8416 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
ಅ133/2006‐07

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮಾರು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಾಣೇಕೆರೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

8417 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
ಅ134/2006‐07

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ದುಗಾರ್ಂಬಿಕ ವಸತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಿಟುಟ್ವ  ದಾವಣಗೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

8418 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
ಅ135/2006‐07

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಆಡ ತಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಬೇಡರ ಕಣಣ್ಪಪ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

8419 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
ಅ136/2006‐07

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯತಿತ್ರುವ 

ವಾ ಕಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಾಳ್ರಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 B

8420 EST2
8(8) ಸಹ ಕಷ್ಣ 
ಅನುಮತಿ 

137/2006‐07

ಪೂಣರ್ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಲೂರು
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10/3/2007 0:00 A

8421 EST2

8(8) 
ದಾ.ಹಾ.ಕೊರತೆ 

ಮನಾನ್ 138/2006‐
07

ರ್ೕ ಲಕಿ ಜನಾಧರ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, 

ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 C

8423 EST2

8(8) 
ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್ 
ಅನು 139/2006‐

07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.  ದಾಯ್ಪೀಠ (ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್. ಯಶೋಧಮಮ್ ನಾಗತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ (ಬಾ ಕಾ) ತರೀಕೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ರ್ೕ ಆರ್.ಎಸ್ ಲೋಕಣಣ್ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00 C

8424 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ವಗರ್140/20
06‐07

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.  ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿ 
ವಗಾರ್ವಣೆಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00 C



8435 EST2
ಶಾ. .ನೇ.ಅ249/0

6‐07

ಪಿ.ಗಾಯಿತಿರ್ ಸ. , ಹಳದಮಮ್ ದೇ  
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊನಾನ್  

ದಾವಣಗೆರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
4/23/2008 0:00 B

8438 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ27
8/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ದೇವಮಮ್ ಅರಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ

4/2/2009 0:00 B

8442 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ3
17

ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾವ, 
ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

4/23/2008 0:00 B

8444 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಅನೇಮಕಾತಿ 
ಅ 283/06‐07

ಬಿ. ನಾಗರಾಜಪಪ್ ಸ. ಅ.ಕ.  ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ದಾವಣಗೆರೆ ನಲುಕ್ಂದ ರವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
4/23/2008 0:00 B

8460 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಸವ್.ನಿವರ್ತಿತ್32
0/06‐07

ದಾಯ್ದರ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಸವ್ಯಂ ನಿವರ್ತಿತ್
ರಾಘವೇಂದರ್ ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 

ದಾವಣಗೆರೆ
9/25/2008 0:00 B

8461 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ29/
06‐07

ಇಕೆಕ್ೕರಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಎಡಜಿಗಳ ಮನೆ 
ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

9/25/2008 0:00 B

8463 EST2
8(3) 

ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್326/2
006‐07

ಆರ್.ಬಿ.ಬಿ.ಪಿ.ಎ.ಎಂ ಪೇಜರ್ ಟೌನ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು

9/25/2008 0:00 B

8464 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಅ.ಅ.ನೇ28/
2006‐07

ಮಕರಂದ್ ಎನ್.ಎಸ್ ರವರ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ 

ಬಗೆಗ್
9/25/2008 0:00 B

8465 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.32
3/06‐07

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಸವರ್ಮಂಗಳ 
ಮೂಗನೂರು ಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ

9/25/2008 0:00 B

9282 EST2
8(4)ಶ. .ಹು.ಭ.ಅ
.132/06‐07

ಕೆನರಾ ಪೌರ್.ಶಾ.ಉವರ್ ಮಂಗಳೂರು
ಇ ಲ್ನ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬ.

12/18/2008 0:00 A

9283 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹು.ಭ.
ಅ.143/06‐07

ಜಯಾ ಪೌರ್.ಶ.ಜಯನಗರ ಬೆಂ.ಇ ಲ್ನ
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬ.

12/18/2008 0:00 A

9287 EST2
8(7)ಶ. .ಅ.ನೇ.ಅ
:123/06‐07

ರ್ೕ.ಎನ್ ಜಿ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ. ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಂಗಳ ಬೀರೂರು ವಲಯ 
ಕಡೂರು ತಾ.ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್.

3/30/2009 0:00 A

9288 EST2

8 
(4)(10)ಹುಭ01/06

‐
07.79.ಖಾಹುಭನು/

2007

ರ್ೕರಾಮಚಂದರ್ 
ಂಗ್. ಂದಿ ಕಷ್ಕರು.ಡಿ ಜೆನ್ಸ್ ಸಂಯುಕತ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಚಿಂತಾಮಣಿ.ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A



9307 EST2 5/26/2007 00 B

9289 EST2

8(4)ಖಾ ಅಅನು
ದಾನ6/06‐

07.80.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ. 
ರಾ ೕಹ ಳ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 B

9293 EST2
8(8)ಶಾ. .ವಗರ್.

ಅನು.158/06‐07

ರ್ೕ.ಕೆ.ಆರ್.ಲೋಕೇಶ್ ಮೂತಿರ್ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ 

ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.(ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ)ಚನನ್ರಾ
ಯಪಟಟ್ಣ ಇದನುನ್ ಕೆ.ಕೆ. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಾಲೆರ್ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 C

9295 EST2
8(8) 

ದಿವ್.ದ.ಸ.ಬಡಿತ್ 
159/06‐07

ರ್ೕ.ಎಂ. .ಗಣೇಶ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು 
ಅಮಮ್ತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಮಮ್ತಿ ಕೊಡಗು 

ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತಿಯ ದಜೆರ್ 
ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 C

9298 EST2
8(3)ಶ. .ಖಾ.ಹು.
ಭ.355/06‐07

ೕಂಟಪಾಲ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾ
ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 B

9299 EST2
8(3)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು
.ಭ.53/06‐07

ರ್ೕ.ಜ.ಉ.ಸ.ಸ. ಂಹಾಸನ .ಉಜಜ್ಯನಿ
ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್.

9/25/2008 0:00 B

9300 EST2
8(3)ಶಾ. .ನೇ.ಅ
ನು ೕದನೆ 
346/06‐07

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ರ್ೕ.ಎಸ್. . ವಕುಮಾರ್ ಸಾ. .ರವರ 

ನೇ.ಅನು.ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 B

9307 EST2
ಶಾ. .ಅ.  ಂಬರಹ 
01/2006‐2007

ಂಬರಹದ ಕಳು ದ ಪತಗಳುಂಬರಹದ ಲ್ ಕಳು ದ ಪತರ್ಗಳು 5/26/2007 0:00 0: B

9332 EST2
8(3)ಶಾ. .ಅ.ತೀ.

ಅನುದಾನ 9/2000‐
01

ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ವದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 
ಹದಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ.ಈ ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 
ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00 A

9339 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಹೆ.
.ಅ. 01/2005‐06

ರ್ೕ. ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೆಳ ೕೆಕೋಟೆ 
ತುಮಕೂರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

9340 EST2
8(3)ಶಾ. .ಅ.ಸ.
ಪ.ಸಾ.ಣೆ.ಆ. 
360/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ತಡಕೊಡ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ನಂದಿಬೇವೂರು ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ ತಾ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.

4/23/2008 0:00 B

9341 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಇತ
ರೆ 19 /2006‐07

ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು ಬಡಿತ್ ನೇ ಅ.ಮತುತ್ 
ವೇತಾನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 C



9378 EST2 ಪ ಸ ಭ
ರ್ ರ್

9/26/2008 00 C

9342 EST2
8(4)(10)ಹುಭ2/0

6‐07

ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆಬುರುದುಗುಂಟೆಚಿಂತಾಮಣಿ

ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್
4/11/2009 0:00 A

9352 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ಖಾಹು ಬ ಆನು 
41/2006‐07

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ಮೆಯ್ಸೊರು ಇ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 B

9359 EST2
 8 92) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
68/2006‐07

ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾಂಡವಪುರ ರೈಲೆವ್ ನಿಲಾದ್ಣ ಈ 

ಶಾಲೆಯಲ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

9361 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಶಾ.

ಸ.ವ.191//2006‐
07

ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬೆಟಟ್ಕೋಟೆ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವ ಕೊ ಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

9369 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 

ವೇತನ ಅನುದಾನ 
3/2006‐07

ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/8/2009 0:00 A

9375 EST2
 8 (3) ಶಾ  ಅ 

ನೇ ಅ 147/2006‐
07

ಗುಲಾಬಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 A

9378 EST2
 8 (3) ಶಾ  ಅ 

ಪ ಸ ಭರ್   
321/2006‐07

ರ್ೕ ಎನ್ ತಿಪೆಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಪರ್ ಸಹಾಯಕಪ್ ವ್
ರವರ ದಿವ್ ಸ ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 0: C

9380 EST2

8(8)ಹೊ.ಆಂಗಲ್.
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಅನು.159/2006‐
07

ವಾಣಿ ಲಾಸ ಎಜುಕೇಶನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ರಿಯೂರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರ 2007‐08 ನೇ 
ಸಾ ನ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನ, 
ರಿಯೂರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಸನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 A

9382 EST2
8(1) ಶಾ. .ಅ. 

ಮೇಲಮ್ನ  ‐4/06‐
07

ರ್ೕ.ಅ ಯಾಸ್ ಮೌಸ ಬಡೇರ್
ಇಸಾಲ್ಮಿಯ ಗಲ್ಸ್ ಬೆಳಗಾಂ ಇವರು 
ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  
ಸಂಖೆಯ್ 2/05‐06 ರ ಪರ್ಕರಣ ಕುರಿತು.

1/27/2010 0:00 B

9383 EST2
8(1)ಶಾ. .ಅ.ನೇ.
ಅನು.‐8/06‐07

ರ್ೕ.ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಾ. .ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B



9424 EST2

8(6)ಶಾ ರಿಅ642
89/06‐

07..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

ಕ.ಉ.ನಾಯ್.ಸ.ರಿ.ಅಪೀಲು ಸಂ. 16428/06 
ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್.ಶಾ. ಇವರು ರಾಜಯ್

12/1/2007 0:00 A

9451 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅನು 63/06‐
07

ಉದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಟಟ್ಗೇರಿ ಮಡಕೇರಿ 
ತಾ.ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್.ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 B

9455 EST2
8(3)ಶಾ. .ನೇ.ಅ.
357/06‐07

ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಸೊಂಡೇಕೊಪಪ್.ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 
ಜಿಲೆಲ್.ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

9456 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಹೊ

.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.195/06
‐67

2007‐09‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶೃಂಗ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ದೊಡಡ್ದುನನ್ಸಂದರ್ 

ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೋಕ್ ರವರ 
ವತಿಯಿಂದ ದೊಡಡ್ದುನನ್ಸಂದರ್ ಕಾರ್ಸ್ ನ ಲ್ 
ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

9468 EST2
8(8)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು

.ಭ.ಅನು 
160/2006‐07

ಹಾತೂತ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾತೂತ್ರು ಇ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/10/2009 0:00 B

9469 EST2
8(8)ಡಿ.ದಜೆರ್ 
ಬಡಿತ್.ಅನು 

161/2006‐07

ರ್ೕ.ಪಟಾಟ್ಭಿರಾಮ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಮನಾಥಪುರ 

ಅರಕಲಗೂಡುತಾ.ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್.ಇ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ.ಕೆ. .ರಾಜ 
ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ 

ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 C

9470 EST2
8(8)ಹೊ.ಆಂಗಲ್.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು.162/
2006‐07

ನವರತನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ (ರಿ) 
ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ.ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು 
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಅಕಷ್ರ ನಿಕೇತನ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಆರ್.ಎಂ. .ಗೇಟ್ ಹತಿತ್ರ ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು 
ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 A



ರ್ ಳ್

9471 EST2
8(8)ಖಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಸಥ್ಳಾಂತರ 

163/2006‐07

ರ್ೕ ಸೂರಪಪ್ನಾಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
(ರಿ)ಚಿತರ್ದುಗರ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ರ್ೕ. ರ್ೕ. ರ್ೕ.ಸದುಗ್ರು ಕಬೀರ ಮಠದ 
ವ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಯ್ಲಾಳು.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ.ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 A

9473 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅ.ಮೇ
.ಬ.167/2006‐1‐

07

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. .ರಂಗಮಮ್ ಡಿ ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು .ಎಸ್.ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಗವಾರ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ.ಕೊಡಗು 
ಜಿಲೆಲ್ ಇದನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ನೌಕರರು ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿ  ಹೆಬಾಬ್ಲೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಬಾಬ್ಲೆ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ.ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ 

ಇ ಲ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದುದ್ ಇವರ 
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

9475 EST2
8(3)ಶಾ. .ನೇ.ಅ.
ಆ.360/06‐07

ಭಗಿನಿ ನಿವೇದಿತ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ದಿಣೂಣ್ರ್
ಮುಖಯ್ರಸೆಥ್ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 
32.ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 5  ಕಷ್ಕರ 

ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

9483 EST2
8(7)ಖಾ. .ಅ.ಹೊ

.ಪೌರ್.ಶಾ. 196 /06‐
07

ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ವಾಜರಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ವಾಜರಹ ಳ್ಯ ಲ್ಥ್ ಲ್
ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

9484 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಹೊ

.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.197/06
‐07

ರ್ೕಮತಿ ಮತುತ್ ರ್ೕ ವಸಂತಿ 
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಟರ್ಸಟ್ 
ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಲ್ 2007‐08 
ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00 B

9486 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ನಿ.

ಮೇ.ಪರ್.198/06‐07

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ 11:06 
ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಸ್. ವಪರ್ಕಾಶ್ ವೃ. .ಮತುತ್ 
ರ್ೕಮೂತಿರ್ ಸ. .ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ 

ಬಗ ಗೆ್.

1/7/2008 0:00 B

9494 EST2
.8(3)ಶಾ ಅ.ಖಾ.

ಜು.ಭ.340.06‐07

ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾ;ಎ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

9515 EST2
8(3)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು
.ಭ.334/2006‐07

ಮಾರುತಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಹೊಳಲೂರು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್.1 ಖಾ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 B



8(3) ಮು ಬ
ರ್

9519 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಅ.ಶಾ.ವೇ.ಅ.
143/2006‐07

ದಿ 01‐06‐1987 ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ 

ಅನುದಾನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಹೊಸನಗರ ಭದಾರ್ವತಿ.

3/25/2009 0:00 D

9530 EST2
8(3)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು

.ಭ. 342/2006‐07

ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ)ರಾಣಿ
ಬೆನೂನ್ರು ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ 

ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
9/25/2008 0:00 B

9541 EST2
8(3)ಶಾ. .ವಾ.ಬ.

ಮಂ.377/2006‐07

ರ್ೕ.ಎಚ್.ಆರ್.  ೕರಣಣ್ ಸ.8.ನೇತಾಜಿ
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ಬೋಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ 2.ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ 
ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್ ಅನುಮತಿ.

4/10/2009 0:00 B

9542 EST2
8(3)ಶಾ. .ಪೌರ್.
ಖಾ.ಹು.ಭ. 

173/2006‐07

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾನರ್ಹ ಳ್ 
ವ ಗಗ್ ಶಾಲೆಯ 2 ಭೋದಕರ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 B

9550 EST2
8(4) (10) 

ಶಾ. .ಅ.ಪು.ಭ.ಅನು
 11/2006‐07

ಸರ್.ಎಂ. .ಎಂ.ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
2/4/2010 0:00 B

9551 EST2
8(7)ಖಾ. .ಅ.ದೂ
ರು 200/06‐07

ಜೀವನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನ.ರಾ.ಪುರ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ಫಾದರ್ ಜೇಮಸ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು 
ಅಜಿರ್.

1/7/2008 0:00 C

9562 EST2
8(3)ಶಾ ಮು ಬಶಾ. . . .
 33/06‐07

ರ್ೕ ಜಿ. ಗುರುಮೂತಿರ್ ಸ. .ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿಪ್ ವ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ೕತಾರಾಮಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್.
4/4/2009 0:00 C

9571 EST2
8(3)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು
.ಭ. 287/06‐07

ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಚಕದ ಹ ಳ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು 84. ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

9573 EST2
8(3)ಶ. .ಸವ್ಯಂ 

ನಿ 424/ 2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ ಲಾಲ್ ಶಾಂತಾಡಾನಸ್ನ್, 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಬಾಲಕರ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 B

9574 EST2
8(3)ಶಾ. .ಜೇ.ಪ.
350./06‐07

ಮುಖೊಯ್ೕಪದಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿಲು ಗೆರ್ೕಡ್ .2  ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ 

ಅನ ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 C

9575 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.203/06‐07

ರ್ೕ ನಿವಾರ್ಣಸಾವ್ಮಿ ಕೃಪಾ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ರ್ೕ ದೇಗುಲಮಠ ಕನಕಪುರ 

ಬೆಂ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B



8(7) ಅ
ೃ

9580 EST2

8(3) 
ಶಾ. .ಖಾ.ಶಾಲೆ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ 
354/06‐07

ಮಂದಾರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಕಾರೇಮಟಿಟ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 A

9610 EST2
8(7)ಖಾ. .ಅ.ಹೊ

.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.204/06
‐07

ದಿ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್ 
ಟಬರ್ರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಮೈಸೂರು ಇವರು ಕಡೋರಿನ ಲ್ 
ಪೆರ್ೕಮಜೊಯ್ೕತಿ ಶಾ.ಅ.ರ ತ 
ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

9612 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಹೊ
.ಪೌರ್.ಶಾ.205/06‐

07

ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಲ್ ಇನಸಟ್ಟೂಯ್ಷನ್ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2007‐08 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಉಪಪ್ ಳ್ಯ ಲ್ ಶಾ.ಅ.ರ ತ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

9613 EST2
8(7)ಖಾ. .ಅ.ಹೊ

.ಪೌರ್.ಶ.ಅ./20606‐
07

ಕೆ.ಎಂ.ವೈ .ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು ಇವರಿಗೆ 2007‐08 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಶಾಶವ್ತ ಅ ರ ತವಾಗಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

9615 EST2
8(7)ಖಾ ಅ ಹೊಖಾ. . .ಹೊ
.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ./207. 

06‐07

ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸಟ್ 
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ 2007‐08 ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಗಯ್ಮದ ಲ್ ಜಯಪುರದ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

9792 EST2
8(2)ಶಾ. .ಕೇಂದರ್

 ಸಕಾರ್ರದ 
ಅನು.4/2006‐07

ರ್ೕ ಅಂಬಿಕಾ ಕಷ್ಣ ದತಿತ್ ರಾಮಪುರ 
ಬಂಗಾರ್ ಪೇಟೆ ತಾ.ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಾಲಕಿಯರ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 D

9828 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಮು, .ಬ /208/06‐
07

ಬಿ.ಎನ್. ಮಂಜಪಪ್ ಸ. ,  ರ್ೕ
ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಗೋಣಿ, ತುಮಕೂರು 
ಇವರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

2/19/2007 0:00 D

9829 EST2

ಸ8(7) 
ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.
ಶಾಲೆ/209/2006‐

07

ಹಾರೋಹ ಳ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕನಕಪುರ ತಾ, 
ಇವರಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2008 0:00 B



7/2006 07

9830 EST2
8(7) 

ಶಾ ಅ.ಮು. .ಅ/2
10/06‐07

ಹೆಚ್.ಕೆ. ರಾಮಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ
ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರವಾಸೆ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನಿಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

1/7/2008 0:00 B

9839 EST2
8(2(ಶಾ ಅ20ವ

ಷರ್ಹೆವೇಬ7/06‐07

ರ್ೕ. ನಂಜೇಗವ್ಡ ಆರ್ ದೆಯ್. ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ಬಾಪೂಜಿ ಪರ್ವ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ವೇತನ 
ಬಡಿತ್ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ .

10/5/2007 0:00 D

9861 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ಖಾಹು ಬ ಅನು 
48/2006‐07

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಹೊದಕೆರೆ ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
8/5/2009 0:00 B

9862 EST2
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜು ಸೊ. ಬೇಲೂರು ಇವರ
ಉದೆದ್ೕ ತ ಬಾ. ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ನ.ಸಥ್ಳ ಪರೀ ಲಾ ವರದಿ 
ಸ ಲ್ಕೆ ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

5/26/2007 0:00 A

9863 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ನ 6/2006‐
07

ರ್ೕ ಎಂ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖಯ್ 49/2006

5/19/2008 0:00 A

9865 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 
ಮೇಲಮ್ನ  
7/2006‐07

ಕಾ ದಾಸ ಪ ಕಾ ರ ಗೇಟ ಶಾಲೆ ಸ
 ಗ ಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ನಿದೇರ್ಶಕರವರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 
ಮೇಲಮ್ನ

5/19/2008 0:00 A

9866 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 
ಅನು7/2006 07ಅನು ‐

ಎಂ ಅರ್ ಇ ಡಿ ಅಭಿವರ್ಧಿ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ಕೋಳಾಲ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ 

ಪೌಡ ಶಾಲೆ ತೆರಿಯುವ ಬಗೆಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ತೆರಿಯುವ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 D

9869 EST2

8(8) 
ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.

ಅ.172/2006‐
2007.88.ಖಾಹುಭ

ನು/2007

ಪಟಾಟ್ಭಿರಾಮ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರಾಮನಾಥಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

12/6/2007 0:00 B

9889 EST2
8(4)(10)ಶಾ ಅ

ನೇಮಕಾತಿ02/05‐
06

ರ್ೕಮತಿಆದಿರ್.ಗಾಯಿತಿರ್ದಿ/ಪಿರಾಮಕ್ೠ ಣಿ್
ವರಿಗೆಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡುವಬಗೆಗ್ .
10/5/2007 0:00 B

9891 EST2
8(4)ಶಾ ಹುಭ14

6/06‐07

ವುಮೆನ್ಸ್ ಪೀಸ್ ೕಗ್
ಪರ್ಶ್ಢಶಾಲೆಬಸವನಗುಡಿ ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 A

9897 EST2
8(3)ಶಾ. .155/2

006‐07
ನಿಮರ್ಲರಾಣಿ ಪಾರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ

ಬೇಂ.ಉತತ್ರ ನೇ.ಆ.ಬಗ ಗೆ್.
4/23/2008 0:00 B

9901 EST2
*(3)ಶಾ. .ಅ.427
/2006‐07

ಟ್ಲಾಲ್ಮೇರಿಸ್ ಗಾಯಿತಿತ್ನಗರ
ಬೆಂ.ಉ.ನೇ.ಅ.ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 A

9903 EST2
8(3)ಶಾ. ೕ.ಅ.ಇ. 
5/2006‐07

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 A

9905 EST2
8(3)ಶಾ. .ಮೇಲಮ್
ನ  18/2006‐07

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ಲಕಕ್ಣಣ್ ಪಾರ್.ಸ. ಜಿ.ಐ.ಆರ್
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರ್ೕರಾಂಪುರ 
ಬೆಂ.ಉ.ಮೇಲಮ್ನ .

1/21/2008 0:00 A



2007 08

9906 EST2
8(4)4432ಖಾಹು
ಭ08/06‐07

ಮಾನಪುರ ಫೌರ್ರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾನಪುರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

9969 EST2
ಸ8(7)ಶಾ. .ಅ.ಮೇ
.ಪರ್.ಸಂ. 217/06‐

07

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಸರೋಜಮಮ್ ಸ. . ನಾಯಕ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾ(ಪೌರ್. )ನಿಟೂಟ್ರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ 

ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.
1/3/2008 0:00 B

9982 EST2
 8 (2) ಶಾಶಆ 

ಹೊಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
22/2006‐07

ವಾಯ್  ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 9ರಿ) 
ನರಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಆಲಗಗ್ ಮೆಯ್ದಾನದ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 A

9983 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್ಢ ಶಾ 
23/2006‐07

ಪೂಣರ್ ಪರ್ಜಞ್ ಎಜುಕೆಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) 
ವಪುರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2007‐08 ನೇ 
ಶಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೇಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

9984 EST2
 8 (2)ಶಾಶ ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ 
24/2006‐07

ಸಂಜಯ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೆಯ್ಟಿ 9ರಿ) 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2007‐08 ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

9985 EST2
 8 (2) ಶಾಶ ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್ 

ಶಾ25/2007‐08

2007 08ನೇ ಸಾ ನ ಕೆ ಆರ್‐ ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೆ. ಆರ್. 
ಪೇಟೆಯ ಲ್ ಆ ೕವಾರ್ದ ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

9986 EST2
 8(2)ಶಾಶಅ 
ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ 
26/2006‐07

ಪರ್ಗತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ರ್ (ರಿ) ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

9987 EST2

 8 (2) ಶಾಶ 
ಹೊ.ಪೌರ್ ಶಾ 
27/2006‐

07.90.ಹೊಶಾಅನು
/2007

ಜಯ ದಾಯ್ಮಂದಿರ(ರಿ)ಲ ಮ್ೕಪುರ 
ರ್ೕನಿವಸಪುರ ತಾ:ಹೂಸ ಖಾಸಗಿ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್ 

ಡಿಡಿರೂ:10,000‐00

10/5/2007 0:00 D

9988 EST2

8 (2) ಶಾಶಅ 
ಹೊ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ28/200
6‐

07.91.ಹೊಶಾಅನು
/2007

ಅಂತರಗಂಗಾ ಸೇವ ಪರ್ತಿಷಾಟ್ನ 
,ಬೆಗಿಲ್ಹೂಸಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ತಾ: ಹೂಸ 
ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಡಿಡಿರೂ:10,000‐00

10/5/2007 0:00 A



ಭ ಅ

9989 EST2
 8(2) ಶಾಶ ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ 
29/2006‐07

ರ್ೕ ರಾಮ ಕರ್ಷಣ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ವತಕ್ಲೇರಿ
ಗಾರ್ಮ ಕೋಲಾರಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಮಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಬಗೆಗ್.

3/4/2008 0:00 B

9990 EST2

 8 (2) ಶಾಶಅ 
ಹೊ ಪೌರ್.ಶಾ 
30/2006‐

07.92.ಹೊಶಾಅನು
/2007

ವೇಣುವೆಂಕಟಾದಿರ್ ದಾಯ್ಟರ್ಸಟ್(ರಿ) 
ರ್ೕನಿವಸಪುರ ಉನಿಕಿ  ಹೂಸ 
ಖಾಸಗಿಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 
ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿರೂ:10,000‐00

10/5/2007 0:00 A

9991 EST2

 8 (2) ಶಾ ಶ 
ಅಹೆಚುಚ್ವರಿ 
.ತೆ.06/2006‐

07.93.ಇತರೆ/2007

ಸಬರಮತಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಸುಗಟೂರುಶಾಲೆಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ:ರೂ:10,000‐00.

10/5/2007 0:00 D

9992 EST2
 8 (2) ಶಾಶ ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
65/2006‐07

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 
ಗೊಟೂಟ್ರು ಕೊಡಿಲ್ನ ತಾ. ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಭೋದಕರ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

9993 EST2

 8 (2) ಶಾ ಶ ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
66/2006‐

07.94.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್.ಶಾ. 
ಯ ಯೂರು ಶಾಲೆಯ ದೈ. .  ಕಷ್ಕರಿಗೆ 

ನೇಮಖಾತಿ ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್
10/8/2007 0:00 A

9994 EST2

 8 (2)ಶಾಶ ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅಖಾ ಹು   
69/2006‐

07.95.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಖಾಸಗಿ ಅನುದನಿತ ಪೌಶಾಲೆಯಖಾಸಗಿ ಅನುದನಿತ ಪೌರ್ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವಬಗೆಗ್. ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ೕಂದಿಗೆ

3/20/2009 0:00 B

9995 EST2
 8 (2) ಶಾಶ ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
70/2006‐07

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ ಜಿಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

9996 EST2
8(3)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು
.ಭ.ಅ. 305/06‐07

ಅಜಾದ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ.

9/25/2008 0:00 B

9997 EST2
 8(8) ಶಾಶ ಹೊ 

ಪೌರ್. ಶಾ 
169/2006‐07

ೕರ ಶ್ಐವ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ 10/3/2007 0:00 A

9998 EST2
8 (8) ಮು  ಬಡಿತ್ 
170/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಕೆ ಲ ತ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ ಸೊಡುಳ್ರು  
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 C



ರ್

9999 EST2
 8 ( 8) ಶಾ  ಅ 

ಖಾಹು ಭ ಅ 171 
/2006‐07

ರ್ೕ ಯಳನಡು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆತ್ 
(ರಿ) ಅರ ಕೆರೆ ಹಾಸನ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನದೆಯುತಿತ್ರುವ 1)  ರ್ೕ ಬಸವರಾಜೇಂದರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರ ಕೆರೆ 2) 
ಬಸವರಾಜೇಂದರ್ ಡಿಮನ್ ಸೆಡ್ರ್ೕಷನ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರ ಕೆರೆ 3)  ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಂಡಿಗನಾಳು 
ಅರ ಕೆರೆ ತಾ 4)  ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ್ 
ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಡವನಹ ಳ್ 

ಅರ ಕೆರೆ ತಾ ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/23/2010 0:00 B

10001 EST2
8(6)ಶಾ ಸಮು.
ಭ145/06‐

07.96.ಬಡಿತ್/2007

ಪದಮ್ನಾಭ ಆರ್ ಪುಟವಧರ್ನ ಮು
ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

10/5/2007 0:00 B

10002 EST2
8(6)ಶಾ ಮು ಭ.

147/06‐
07.97.ಬಡಿತ್/2007

ಪಿ.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಸ. . 
ಇವರನುನ್ ಮು  ರಾನಾನ್ಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನಿಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

10/5/2007 0:00 D

10004 EST2

8(4)ಶಾ ಸಥ್ಳಾಂ
ತರ13/06‐

07.99.ಸಥ್ಳಾಂ/200
7

ದೀಪಿತ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ(ರಿ) ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಶವ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ 

ಚಂದರ್ಲೇಔಟ್ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯೂಂದಿಗೆ.ತ್

10/5/2007 0:00 A

8520 EST2
8(4) 

ಹು.ಭ.ಅ38/2006‐
07

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿಗೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ದೊಡಾಡ್ಲದ 
ಮರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚುಂಚಕುಪೆಪ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಾನ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A

8523 EST2
8(4) 

ಹು.ನೇ.40/2006‐
07

ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಬಬ್ನಪೇಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
12/3/2007 0:00 A

8539 EST2
 8 (3) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ 

280/2006‐07

ರ್ೕ ಮೈಲಾರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಬೆಳಕೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಎರಡು ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 B

8543 EST2
8(4) ಹು.ಭ.ಅ 
51/06‐07

ಸಂತ ಥೆರಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಾಮರಾಜಪೇಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A

8545 EST2
8(4) 

ಹು.ಭ.ಅ51/06‐07

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬಿರ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ತತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 A



ರ್ ರ್

8559 EST2
8(4) ಹು.ಭ.ಅ 
56/06‐07

ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಆನೇಕಲ್ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಮೂರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ

10/5/2007 0:00 A

8577 EST2
8(4) ಹು.ಭ 
67/06‐07

ಡಾ. ಹೆಚ್. ನರ ಂಹಯಯ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಹೊಸೂರು ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00 B

8586 EST2
8(4) ಹು.ಭ.ಅ 
75/06‐07

ದಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

12/3/2007 0:00 A

8588 EST2
8(4) ಹು.ಭ.ಅ 
77/06‐07

ಕಮಲ ಮಕಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ಖಾ.ಹು.ಭ,ಅ
10/5/2007 0:00 D

8590 EST2
8(4) 

ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
79/06‐07

ಪಂಚಗಿರಿ ಭೋಧನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಹು.ಬ.ಅ.ಬ
3/25/2009 0:00 A

8602 EST2
8(4) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ 
91/06‐07

ದೀಪಿಕಾ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮೂಡಕೊಪಪ್, 
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ, ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ

12/3/2007 0:00 A

8605 EST2
8(4) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
94/06‐07

ರಂಗಮಮ್ ಹೊಂಬೇಗೌಡ, ಬಾಲಕಿಯ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ಲಸ್ನ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಬೆಂ. 

ಹು.ಭ.ಅ.ಬ
10/5/2007 0:00 B

8606 EST2
8(6) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
95/06‐07

ರ್ೕ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಖಾಲ್
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A

8678 EST2
8(4)ಖಾ ಅ 

ಂಸೇ 
ಇತರೆ61/2004‐05

ರ್ೕ ಆರ್ ಅಬ್ುದಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಹ
ಕಕ್ಕರು ( ಂದಿ) ಸೆಂಟ್ ಪಾಯ್ಟಿರಕ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿರ್ಗೇಡ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿ 

ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 D

8689 EST2
8(7)ಶಾ ಅ.32.
ನೇಅ/2007

ಎನ ಎಸ್ ದಿನೇಶ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ 
ದಿವ್ದಸ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾ.ಬಗೆಗ್ ದದ್ಪಪ್ ಎನ್ 

ಎಂ. ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
3/20/2008 0:00 D

8691 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಅನು.ನೇ.ಅ164/06
‐07

ಎಲ್.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ s/o ದಿ ವಪಪ್
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆದಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 B

8694 EST2
8(7)_ ಶಾ. .ಅ. 

ನೇ.ಅ 166/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಲತಾ w/o ದಿ. 
ಧರಣೇಶಯಯ್ ದೈ. .  ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಘುವನಹ ಳ್, 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2007 0:00 D



1`75/06 07

8695 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಬ.ಮೇ.ಪರ್ 
167/06‐07

ಎಸ್. ಬಸವಯಯ್ ಪರ್.ಶಾ.ಸ ಜೆ.ಡಿ.ಪಿ
ಪೌರ್ಢಶಾ ಹಂದನಕೆರೆ ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, 
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 B

8696 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ವ.ಮೇ.ಪರ್ 
168/06‐07

ರ್ೕ ಎನ್. ಲೋಕೇಶಪಪ್ ವೃ.  ರ್ೕ 
ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ 
ಮೇಲಮ್ನ ಯ ಬಗೆಗ್

4/24/2008 0:00 B

8699 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
ಅ 170/06‐07

ರ್ೕ ಭೈರವೇಶವ್ರ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಸ. .ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2008 0:00 B

8702 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ 172/06‐
07

ಮಲೆನಾಡು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00 D

8703 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಅ 173/06‐
07

ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/24/2010 0:00 D

8704 EST2
8(7) ಶಾ .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 
1`75/06 07‐

ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೆಕ್ೕಕರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮುಗಳವ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆ ಭತಿರ್ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
7/12/2010 0:00 B

8711 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ 
ಖಾ.ಹು.ತುಂ. 
43/06‐07

ಮಹಾದೇ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಾಪು ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 A

8712 EST2
8(8)(2) 

ಶಾ. .ಅನುಕಂಪ 
ನೇ.86/03‐04

ರ್ೕಮತಿ ವೈ.ಆರ್ ಅಮರಾವತಿ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10/8/2007 0:00 A

10045 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 1/2006‐
07

ಪರ್ ಡೆನಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಒಔಟ್, ಬೆಂ.ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

10049 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.4 /2006‐
07

ನೂಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ನಂ,12 
15 ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ಪಾಳಯ್ ಪೆವೆಲ್ನ್ಸ್ 

.ಬೆಂ.23.
10/5/2007 0:00 A

10050 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೆ. .
ಕೆ 6/2006‐07

ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಂಗಮಪೇಟೆ 
ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8 ನೇ 

ತರಗತಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2007 0:00 A

10051 EST2
8(4)ಶಾ. .ಶಾ.

ಮಾ 7 /2006‐07

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾವೂರು
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಇ ಲ್ ನಿಗಧಿತ 

ಪರ್ಮಾಣಕಿಕ್ಂತ ಮಕಕ್ಳು ಕಡಿಮೆ ಇದುದ್ 
ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2007 0:00 B



10052 EST2
8(4)ಹೊ.ಪಾರ್.ಶಾ.
8 /2006‐07

ರ್ೕ ಗಂಗಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಆಂಗಲ್ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ಆಂಜನಪಪ್ ತೋಟ, 

ಶಂಕರಾಪುರ ಕಾಡುಗೋಡಿ.
12/1/2007 0:00 A

10073 EST2
8(3)ಶಾ. .ಶಾಲೆ.
ಹೆ.ಬದಲಾವಣೆ 
122/2006‐07

ಂದು ಬಾ ಕಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
.ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ 

ಬಗೆಗ್.
4/2/2009 0:00 A

10074 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭತಿರ್ ಅ. 
173/2006‐07

ರ್ೕ ಬರ್ಹಮ್ ದೇವ ಮಲೆನಾಡು ಕಷ್ಣಸಂಸೆಥ್ 
ಕಳಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಇ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/9/2010 0:00 B

10078 EST2
8(4)ಮೇಲನ್ನ  
8/06‐07

ರ್ೕ.ಹೆಚ್ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಸ ಕೆಂಗೇರಿ ಪ ಪೂ
ಕಾ ಕೆಂಗೇರಿ ನೇಮಕಾತಿಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್
1/27/2010 0:00 A

10083 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಭತಿರ್.ಅ.176/2006
‐07

ಜಿಲಾಲ್ ಮದಕರಿನಾಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
(ರಿ)ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರಾಜ ೕರ 
ಮದಕರಿನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಲೆ 

ರಾಮಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ 
ವಲಯ ‐4 ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 B

10101 EST2

8(4)ಶಾ  
ಹುಬ151/06‐

07.102.ನೇಅ/200
7

ಸೇಂಟ್ ಯುಪಿರ್ ಯನ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಅಲಪ್ಟರ್ ರಸೆತ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 A

10105 EST2
8(1)ಶಾ ಅಹೊ 

ಶಾ ಅನು 3/2006‐
07

ರ್ೕ ಮಾರಿತಿ ಎಜುಕೇಷನ ಮತುತ್ 
ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಅಡ ತ 
ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 A

10106 EST2
8(8)ಶಾ. .ವಗರ್.

ಅನು 177/2006‐
07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾವೇರಮಮ್ ದೈ. . 
ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹುದಿಕೇರಿ 
ರಾಜಪೇಟೆ, ಇದನುನ್ ಎಂ. .ಎಸ್. 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನನ್ಪಪ್ಸಂತೆ ರಾಜಪೇಟೆ 
ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2007 0:00 C

10107 EST2

ಸ8(1) ಶಾ ಅ 
ಖಾಹು ಭ ಅನು 
44/2006‐

07.103.ಖಾಹುಭನು
/2007

ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು .ಸಂ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇ.ನ. ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್.ಶಾ. 

ಚನನ್ಂಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 
ಭ.ಮಾ. ಅ.ನೀ. ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

8/12/2009 0:00 B

10115 EST2
8(4)ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಢಶಾಲೆ11/
06‐07

ಸೆಂಟ್ ಮೆರೀಸ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಫೌರ್ರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮರಿಯಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್ಭವನೇಶವ್ರಿ ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಹೊಸಫೌರ್ರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .

12/3/2007 0:00 A



ಟ್

10116 EST2
8(4)ಶಾ ಹೊ.ಫ್ರ್
ಔ.ಅ.9/06‐07

ಎಸ್. .ಎಸ್. ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಮಾರುತಿ
ನಗರ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಫ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

10117 EST2
8(4)ಶಾ  

ಹೊಫ್ರ್ಔ.ಪಾರ್.10/0
6‐07

ಎನಾನ್ರ್ ಫ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಆದಿತಯ್ ನಗರ
ಕೊತತ್ನೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಜೆಪಿ 

ನಗರಬೆಂ.ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00 A

10120 EST2
8(4)ಮೇಲಮ್ನ ಲನ್
 08/06‐07

ಶೃರ್ಈ.  ರಮೇಶ ಜಯಭಾರತಿ ಕೋ 
ಆಪರಳ ೕೆಟೀವ್ ಹೆಯ್ಸೂಕ್ಲ್ ಅತಿತ್ಬೆಲೆ ಇ ಲ್ 

ಸ.  (ಕಲೆ) ಆಗಿ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .

12/1/2007 0:00 A

10128 EST2
8(6)ಮು. ಸ9/06

‐
07.104.ಬಡಿತ್/2007

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ೃಕತ 
ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2007 0:00 A

10137 EST2

8(4)ಶಾ  
ಹುಭ152/06‐

07.105.ಖಾಹುಭನು
/2007

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಜಯನಗರ ಬೆಂ. 
ದೈ  ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,  ೕಟೋ ಆಲಬ್ಂ.
5/4/2009 0:00 B

10139 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ದೊರು 6/2006‐07

ಡಾ| ಬಿ ಅರ ಅಂಬೇಡಾಕ್ರ್ ಸಮ್ರಣಾಥರ್
ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಅಡ ತ 
ಮಂಡ  ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್ 

ದೊರು

9/26/2008 0:00 C

10140 EST2
8(3)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಅ.428 /2006‐
07

ಎಸ್. .ಎಸ್.ಎಜಿಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ರವರ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌಢಶಾಲೆರವರ ಸೇಂ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ನೆಲಗದರಹ ಳ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ.

12/26/2008 0:00 D

10142 EST2
8(4)ಶಾ  

ಮು. ಬ148/06‐
07.106.ಬಡಿತ್/2007

ಜಿ.ಜಯಂತಿಮಾಲ,ಸ  ಉದಯಕನನ್ಡ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಜಯನಗರ ಬೆಂ.ಬಡಿತ್ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್. ಸೇವಪುಸತ್ಕ‐2ದೂಂದಿಗೆ.
12/1/2007 0:00 B

10144 EST2
8(4)ಶಾ  

ಇತರೆ68/06‐07

ಅಮರ್ತ ಲಾಲ್ ಜೀ ಫ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ಕೆಲರೆ್ಯ ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ .
12/3/2007 0:00 A

10145 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 7/2006‐07

ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮೆಯ್ಸೊರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಗ ಲ್ನ ಸ  ಗ ಗೆ ಮು 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 C

10149 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಬ ಅನು 
47/2006‐07

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಕಟಾ ೕರನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ; ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

7/19/2008 0:00 B

10151 EST2

8(4)ಶಾ  
ವಗರ್/06‐

07.108.ವಗರ್/200
7

ಬಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಕ. . ಇವರನುನ್ 
ಜಯನಗರ ಶಾಲೆಗೆ ವಗರ್ವಣೆ ಮಾ.ಬಗೆಗ್ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
10/5/2007 0:00 C



10160 EST2
8(4) ಶಾ  

ನೇಅ153/06‐07

ಪಟೇಲ್ ಗುಳಳ್ಪಫ್ ಫ್ಔಢಶಾಲೆ ಆವಲಹ ಳ್
,ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ .
3/25/2009 0:00 A

10167 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಹೊ
.ಪೌರ್.ಶ.ಅ. 218 

/06‐07

ಶಾಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಚಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರಿನ ಲ್ 2007‐08 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಬೊಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00 B

10168 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ 
219/2006‐07

.ಎಸ್.ಎಸ್.ಫ್.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು
ಬಾಣಸಂದರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ೕಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 B

10169 EST2
8(3)ಶಾ. .ಪಾರ್.

ಖಾ.ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
172/2006‐07

ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಳದಿ ಸಾಗರ 
ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ 2 
ಭೋದಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 B

10178 EST2
8(2)ಶಾ. .ಅ.

ಶೇಂ ಸಕಾರ್ರದ 
ಅನು4/06‐07

ರ್ೕ ಅಂಬಿಕಾ ೕಕಷ್ಣ ದತಿತ್ ರಾಮಪುರ
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರು ಬಾಲಕಿಯರ ದಾಯ್ಥಿರ್ 

ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10428 EST2
8(3)ರಿ.ಅ 

258/2006‐07
ರ್ೕ ಓಂಕಾರ ಹುಚಚ್ ನಾಗ ಂಗಶೆವ್ೕರ

ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್.
4/8/2009 0:00 B

10437 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಖಾ

ಹುಭ:224:2006‐
2007

ಅಸಾವತಿ ಗಾಮಾಂತರ ಪೌಢಶಾಲೆಅಸಾವತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆಸಂದಿ, ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/19/2010 0:00 B

10444 EST2
8[3]ಶಾ :ಮು ಬ
:436:2006‐2007

ರ್ೕ ಲವಕುಮಾರಸಾಚ್ಮಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ೕಣಾಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಮನೆ, 

ವ ಗಗ್.ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 C

10446 EST2
8[3]ಶಾ :ನೇ.ಅ:
437:2006‐2007

ಕಿರವಾಡಿ ೕರಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಬಸೂರು, ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 B

10447 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಖಾ

ಹುಬ:438:2006‐
2007

ಆಲ್ ಮಹಲ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
ಹಳ ೕೆನಗರ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
9/25/2008 0:00 B

10448 EST2
8[3]ಶಾ :ನೇಅ:4
39:2006‐2007

ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಿ, 
ಸೊರಬ ತಾ, ಹುದ ದೆ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

10449 EST2
8[3]ವೇ.ಅ:429:2
006‐2007

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ 
ಮುಚಡಿ,  ಕಾರಿಪುರ, ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/25/2008 0:00 B
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10450 EST2
8[3]ವೇ.ಅ:440:2
006‐2007

ಸೇವಾಲಾಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹಂಚಪಾಂಡ, 
ಸೊರಬ ತಾ, ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/2/2009 0:00 A

10451 EST2
8[3]ಹೆಬ:401:20

06‐2007

ರ್ೕ ಬಿ.ಹೊನನ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಿಯೂರು ಕಾಯ್ಂಪ್ , ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೆಸರು 

ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.
4/10/2009 0:00 A

10453 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನೇ
:442:2006‐2007

ರ್ೕ ಕೆ.ಹೆಚ್. ರ್ೕನಿವಾಸ ದಿವಂಗತ
ಹೆಚ್.ಕೆಂಚಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/28/2009 0:00 D

10465 EST2
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

ರ್ೕ ಮಾತಾ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ  ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಸೂಗೂರು ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಪಿ. .ಎಂ ಸ  
ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00 B

10466 EST2
8(7)ಶಾ> .ಅ.ಅ

ಮಾನತುತ್ 230/06‐
07

.ಎಚ್. ಗೋವಂದರಾಜು ಮು. . 
ಾನಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ 
ಬಗೆಗ್.

5/17/2008 0:00 C

10467 EST2

8(1)ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ ಅನು 
12/2006‐

07.12.ಇತರೆ/2007

ಮಂಗಳ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕುದೇರು, 
◌ಃಊಸ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿರೂ:10000‐00
5/19/2008 0:00 A

10468 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌ ಅನು12/2006ಪೌರ್ ಅನು ‐
07.12.ಇತರೆ/2007

ಮು ಲ್ಂ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹೂಸ ಖಾಸಗಿ

ಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್. 
ಡಿಡಿರೂ:10000‐00

5/19/2008 0:00 0: A

10469 EST2

8(1)ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ ಅನು 
11/2006‐

07.11.ಇತರೆ/2007

ಜನಸೇವಾ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಸೂಸೈಟಿ,ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ಹೂಸ ಖಾಸಗಿ 

ಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್ 
ಡಿಡಿರೂ:10000‐00

5/19/2008 0:00 A

10471 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಅನು 9/2006‐
07.9.ಇತರೆ/2007

ಸುಕೃತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೂಸೈಟಿ ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ 
ತುಮಕೂರು ಹೂಸ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್. ಡಿಡಿರೂ:10000‐00
5/19/2008 0:00 A

10472 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಅನು 8/2006‐
07.8.ಇತರೆ/2007

ಸೆವೆನ್ತ್ ಡೇ ಅಡೆವ್ಂಟಿಸ್ಟ್ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೂಸೈಟಿ ,ಕೂಕಡಾನ್ ರಸೆತ್,ಫೆರ್ೕಜರ್ 
ಟೌನ್ ,ಬೆಂ. ಸದ್ಳಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿ, 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯೂಂದಿಗೆ.

9/26/2008 0:00 A

10511 EST2
8(2) 

ಶ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ
. 31/06‐07

ನಾರಾಯಣ ಎಜುಕೇಷನ್ಲ್ ಟರ್ಸಟ್ (ರ) 
ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ 
2007‐08 ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 A



007

10512 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ. 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶ.32/06‐
07

ದಾಸಪಪ್ ಮುನಿತಿಮಮ್ಯಯ್ ಸೆವಾ ಸಮಿತಿ 
(ರಿ) ಹೊಸೂರು ರಸೆತ್ ಮಾಲೂರು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

10515 EST2
8(8) ಹೊ.ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನು 
179/2006‐07

ದಿ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ, ಮಂಗಳೂರು 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು 2007‐08 ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

(ಕನನ್ಡ)ಅಲೊಪ್ೕನಸ್ ನಗರ 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇ ಲ್ 8 ನೇ ತರಗತಿ 
(ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ) ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 A

10416 EST2

8(9)(7)ಶ ಅಖಾ
ಹುಭ55:06‐

07..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

ಸಂತಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಕೂಪಪ್,ಖಾ  
ಇರುವ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

1/3/2008 0:00 B

10525 EST2

8(1)ಶಾ ಅ 
ಮೇಲದಮನ  
12/2006‐

07.8.ಮೇಲಮ್ನ /2
007

ಅಪಿಲ್ ಕೇಸ್ ಸು ಶಮ್ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೂಸೈಟಿ,ತಾಂಡವಪುರ,ನಂಜನಗೂಡು 

ತಾ:
12/27/2008 0:00 A

10533 EST2
8(4)(10)ಶಾ ಅ/
ಹುಭ10/06‐07

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಭಾಲಕಿಯರಫ್ರ್ಔಶಾ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಢಲು ಸನುಮತಿ 
ಕುರಿತು

10/5/2007 0:00 A

10534 EST2
 8 (3) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ 

304/2006‐07

ಸ ೕರ್ದಯ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಯನಗರ,  ವ ಗಗ್,  ವ ಗಗ್, 2 

ಬೋದಕರ ಹುದ ದೆ್ ಭತಿರ್ಗಾಗಿ.
2/9/2010 0:00 B

10535 EST2
8 (3) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
79/2006‐07

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ರಿಗೆರೆ 
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಆಶರ್ಯದ ವ ಗಗ್ 

ಜಿಲೆಲ್ಯ,ಒಟುಟ್ 7 ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್. ಶಾ 
ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

10568 EST2

8(8)ಶಾ. .ಬಡಿತ್ 
ಅನು 183/2006‐
07..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

ಎನ್.ರ ಕುಮಾರ್,ಸ  ಬಾಪೂಜಿ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಗೋಪನಹ ಳ್ 

ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆಗಾಗಿ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

12/10/2007 0:00 C



ರ್ ೖ ರ್

10570 EST2
8(8)ಶಾ. ..ಅ.ಖಾ
..ಹು,ಭತಿರ್.ಅ. 
181/2006‐07

ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಣಕಟೆಟ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲುಲ್ಂಡಿ 
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಭೋದಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 B

10571 EST2
8(8) ಹೊ. ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನು 
182/2006‐07

ಶಾಂತಮಲಲ್ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ಕಳಾಚೇರಿ ಮಠ ಅರಮೇರಿ ರಾಜಪೇಟೆ 
ತಾ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10572 EST2
8(8)ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗ 184/2006‐
07

ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 2007‐
08 ನೇ ಸಾ ಗೆ 8,9,10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ 

ಅನುದಾನ ರ ತ ವಾದ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗವನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2007 0:00 A

10582 EST2

8(1)ಶಾ ಅ 
ವೇತನಾನುದಾನ 

9/2006‐
07.9.ಇತರೆ/2007

ತಮಮ್ಣಣ್ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹ ಳ್ 
ರಾ ತಾ: ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
12/27/2008 0:00 D

10358 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ನಿ.ಮೇ. 
ಸಂ. 221/06‐07

ರ್ೕ ಎಲ್. ತಿಮೆ ಗೌಡ ದೈ. ರ್ೕ ಪಾ.ನ
ಗೌ.ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅತಿತ್ಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ 

ತಾ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
1/3/2008 0:00 B

10360 EST2
8(3)ಶ. .ಖಾ.ಹು.
ಬ /162/06‐07

ರಿಗೆರೆ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಆಶರ್ಯದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ 

ಅನುದಾನಿತ ಶಲೆಗಳ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ 
ಬಗೆಗ್.

1/21/2008 0:00 B

10364 EST2

8(4)ಶಾ  
ಹೊಪರ್ಶಾ12/06‐
07.109.ಹೊಶಾಅ

ನು/2007

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸದಾಗಿ 
ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.ಕೆರ್ಸೆಂಟ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
12/1/2007 0:00 A

10365 EST2
8(4)ಶಾ ಹೊಪರ್
ಶಾ13/06‐07

ಇಮಾನಯ್ಯಲ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ,3ನೇ ಅಢ 
ರಸೆತ್ ರಾಮಮೂತಿರ್ ನಗರ ,ಬೆಂ. ಇ ಲ್ 
ಹೊಸಶಾಲೆ ಪ್ರ್ಔರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .

10/5/2007 0:00 A

10023 EST2
8(2)ಶಾ. .ಅ.ವ

ಗರ್ ಇತರೆ 28/06‐
07

.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ನಂಜಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಾಲೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 D

10313 EST2
8(7) ಶಾ>  ಅ 
ಮು.  ಬ.ಅ 
220/06‐07

ರ್ೕ ಎಚ್ ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಲೂಲ್ರು 

ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/21/2008 0:00 B



10317 EST2
8(9)(2)ಶಾ. .ಅ.
ಹು.ನೇ.ಅನು 
80/2006‐07

ಶಬರೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿರುವ ಹು.ಅನು ೕದನೆ.
1/21/2008 0:00 B

10325 EST2

 8 (2)  8 (2) 
ಶಾ  ಅ ಕೇಂದರ್ 

ಸಕಾರ್ರದ 
ಅನು3/2006‐07

ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 D

10327 EST2
si 8 (2)ಶಾ  ಅ 

ವಗಾರ್ವಣೆ 
8/2006‐07

ರ್ೕ ಕಾ ಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ದೊಡಡ್ರ ನಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಜಾಙ್ನ ಕಡ್ಕರಾದ ರ್ೕ 

ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿ 
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

10328 EST2
 8 2) ಶಾ  ಅ 

ಹೊ ಪೌರ್ 31/2006‐
07

ಎಂ ಎ ರ ೕದ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಮಾ ತ್ ಮೂಲರು ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2007‐08ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 A

10330 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 

ವಗರ್ 9/2006‐07

ರ್ೕ ಆರ್ ರಿಜಾವ್ನ್ ಉಲಾಲ್ ಖಾನ್ ಸ.   
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕೋಲಾರ ರವರ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಷ್ಕ 

ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಮಾಡಿರುವುದನನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 D

10334 EST2
 8 (2) ಶಾ ಅ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 
ತೆ 5/2006‐07

ಸುಭಾಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾರಂಜಿಕಟೆಟ್ 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಲ್ ಲ್
ಎಂಟನೇಯ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಜ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10267 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಮಾ 
ನ 20/2006‐07

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಹೊಸ 
ಅಗರ್ಹಾರ ಕೆ ಅರ್ ನಗರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 C

10937 EST2
..ಯಾವುದಾದರೊಂ

ದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2007

ನಿಸಗರ್ ಙಾನಮಂದಿರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
ದಂಡೀಪುರ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಅನುದಾನ 

ರ ತವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ:10,000

5/19/2008 0:00 A

10938 EST2

8(1)ಶಾ ಅ 
ನೇತನಾನುದಾನ5/

2006‐
07..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 
ಹೂಸಕೋಟೆ,ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಓಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/5/2009 0:00 A



10973 EST2 ಭ ಅ 54/2006
ಕ್

1/21/2008 00 B

10955 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 11/2006‐

07.21.ಬಡಿತ್/2007

ಎನ್.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪಪ್ 
ಸ ,ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಚನನ್ಂಗೆರೆಕೆ.

ಆರ್.ನಗರ ತಾ:ಇವರ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ

9/26/2008 0:00 C

10956 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 12/2006‐

07.22.ಬಡಿತ್/2007

ರಾಮಾಮಜನೇಯ ಎಲ್ ಸ.
ಾನಭಾರತಿ ಎಸ್.ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಧುಗಿರಿ ರವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/6/2007 0:00 D

10957 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭ ಅನು 
51/2006‐07

ಸಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಮೆಯ್ನೊರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಬತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/25/2008 0:00 B

10962 EST2
8(4)ಹು.ಮ.10/0

6‐07

ಆರ್ ಕೆಎಸ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಅರಳೆಪೇಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ ಇರುವಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್ .

12/1/2007 0:00 A

10963 EST2
8(4)ಶಾ  

ಸಥ್ಳಾಂ.12/06‐07
ಎಂ.ಎ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ,ಸುಲಾತ್ನೆಪ್ೕಟೆ

ಶಾಲೆ ಸಥ್ಳಾಂತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 C

10970 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ. 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.246/2
006‐07

ಅಂಬಿಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ತುಮಕೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

10973 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು ಭ ಅ 54/2006ಹು. . .  ‐
07

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾಲ್
ಇರುವ ಸ. .ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/21/2008 0:00 0: B

10979 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ವೃ. .ವೇ.ಅ. 
493/2006‐07

ಎನ್.ಎಸ್ ಜಗದೀಸ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರವರನುನ್ 

ವೇತಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 B

10980 EST2
8(3)ಶಾ. .ಅ.ವೃ.
.ಅ. 496/2007‐

08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಚ್. ಹ ಳ್ ಬೈಲು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ತೋಟಗಾಕೆ . ರ್ೕ ೕರಭದೇಶೆವ್ೕರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ .
4/23/2008 0:00 B

10982 EST2
8(3) ಶಾ. .ವೃ. . 

ವೇ.ಅ. 495/2006‐
07

ರ್ೕ ರ್ೕಧರ ಸಾವ್ಮಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಹರಿಹರೇಶರ್ವರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಕೂಡಿಲ್ಗೆರೆ 
ಭದಾರ್ವತಿ ವವ ಗಗ್. ಜಿ. ವೇತನಾನು 

ದಾವಕಕ್ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

10985 EST2
8(3)ಶಾ. .ವೃ. .

ವೇ.ಅ. 497/2006‐
07

ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ೕ ಚನನ್ಮಾಜಿ ಪೌರ್.ಶಾ.

4/23/2008 0:00 B

10986 EST2
8(3)ಶಾ. .ವೃ. .

ವೇ.ಅ. 492 /06‐07
ರ್ೕ ಅಣಣ್ಪಪ್ ಎಂ.ಎಚ್ ವೃ. . 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವೇ, ನಿ. ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B



10987 EST2
8(3)ವೃತಿತ್  ನೇ. 
ಅನು 505/06‐07

ರ್ೕ ಕೆ ಬೀಮಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಕಕ್ಮಹಾ ದೇ  
ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಉಡುಗಣೆ ಕಾರಿಪುರ 

ತಾ. ವ ಗಗ್. ಜಿಲೆಲ್.

4/23/2008 0:00 B

10988 EST2
8(8)ವೃತಿತ್  ನೇ 

ಅನು 196/2006‐
07

ರ್ೕ ಹೆಚ್. . ಪಾಲಯಯ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಲೇನಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಥಾ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10994 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಅ.ನು.ನೇ. 
249/2006‐07

ಬಿ. ಅರುಣಕುಮಾರ್ S/O ಬಿ. ಬೈರಪಪ್ ರ್ೕ
ಕಾಲಭೈರವೇಶವ್ರ ಸಂಸಕ್ೃತ ವೇದ ಆಗಮ 
ಕಾಳ ೕೆಜು ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತರ್ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ಅನು ನೇಮಕಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

3/20/2008 0:00 D

10998 EST2
8 (2)ಶಾ  ಅ 

ಖಾ ಹು ತುಂ ಅ 
72/2006‐07

ಪೂಣರ್ಪರ್ಜಞ್ಪ.ಪೂ ಕಾ ( 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಅದಮಾರುಉಡುಪ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/3/2008 0:00 B

10999 EST2
 8 (2) ಶಾ  

ಅಖಾ ಹು ತುಂ 
ಅ73/2006‐07

ಎಸ್. . ಎಸ್.ಪ.ಪೂ. ಕಾ (ಪೌರ್ಢಶಾಲ 
ಭಾಗ) ಕಟಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್. ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

3/21/2009 0:00 B

11001 EST2
 8 (2) ಶಾ ಅ 
ಖಾ ಹು.ಭ ಅ 
74/2006‐07

ಗಾರ್ಮ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 D

11002 EST2
 8 (2) ಶಾ  

ಅಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ 
33/2006‐07

ದಾಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
(ರಿ)ಬಸವದತತ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 A

11003 EST2
 8(2) ಶಾ  ಅ 

ಮು  ಭ25/2006‐
07.23.ಇತರೆ/2007

ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಸ ರ್ೕ
ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಯ ಯೂರು ಮು  ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ

10/8/2007 0:00 D

11006 EST2

8(8) ವೃತಿತ್ .ನೇ 
ಅನು 195/2006‐
2007.24.ನೇಅ/20

07

ಬಿ.ಟಿ.ಆಂಜನೇಯ ,ಬಿಟಿ ಚಿಕ ,  ರ್ೕ 
ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಶಾಲೆ ರಾಂಪುರ ,ಮೂಳಕಾಲೂಮ್ರು 
ತಾ: ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ ಸ ತ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A



ೃ ಮ್ ೃ ರ್

11007 EST2

8(8) ವರ್ತಿತ್ . ನೇ. 
ಅನು 193/2006‐
2007.25.ನೇಅ/20

07

ರ್ೕ ದಾದಾಪೀರ್ ಎಂ.ಚಿಕ ,  ರ್ೕ 
ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಸಾಮ್ರಕ ಪರ್ಶಾಲೆ 

ಮೂಳಕಾಲೂಮ್ರು ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11014 EST2
8ಶಾ. .ದೂರು 
192/2006‐

07.26.ಇತರೆ/2007

ಬಸವೇಶವ್ರ ವಸತಿ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ
ಕಸೂತ್ರಿರಂಗಪಪ್ನಹ ಳ್,  ರಿಯೂರು ತಾ: 

ಮು  ಯಿಂದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

2/21/2010 0:00 C

11017 EST2

8(8)ವೃತಿತ್ 
.ನೇ.ಅನು 

197/2006‐
07.28.ವೇಅ/2007

ಕೆ.ಜಿ.ಸುರೇಶ್,ವೃ ,ಕತಿತ್ಕಲಾಲ್ಂಬ 
ಬಾ ಗೂಂದು ಗುರಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಬಬ್ ಳ್ 
,ಹೂಸದುಗರ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11018 EST2

8(8)ವೃತಿತ್ 
,ನೇ.ಅನು 

198/2006‐
07.29.ನೇಅ/2007

ಜಗದೀಶ್,ವೃ ,ಮಾರುತಿ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ವೆಂಗಳಾಪುರ,ಹೂಸದುಗರ್ 

ತಾ,ವೇತನಾನುದಾನ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

11019 EST2

8(8)ವೃತಿತ್ 
.ನೇ.ಅನು 

199/2006‐
07.30.ವೇಅ/2007

ಜಿ.ಗೌರಮಮ್ ವೃ  
ಕಂಚೀವರದರಾಜಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಕಂಚೀಪುರ ವೇತನಾನುದನ ಕುರಿತು.

10/5/2007 0:00 A

11021 EST2

8(8)ವೃತಿತ್ ತ್
.ನೇ.ಅನು 

200/2006‐
07.31.ವೇಅ/2007

ಟಿ.ಎಸ್. ದದ್ಗಂಗಮಮ್ ವೃ , ರ್ೕದ್
ರಾಮಕೃಷಣ್ಪೌರ್ಶಾಲೆ 

ಯಾಲಕಕ್ಪಪ್ನಹಟಿಟ್,ಹೂಸದುಗರ್ ತಾ, 
ವೇತನಾನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11022 EST2
8(8)ವೃತಿತ್. .ನೇ.

ಅನು 201/2006‐
07.32.ನೇಅ/2007

ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಮು ,ಜಗದಾಂಬ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಅರಲಹ ಳ್ ಹೂಸದುಗರ್ ತಾ, 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ,
10/5/2007 0:00 A

11023 EST2
8(8)ವೃತಿತ್. .ನೇ.

ಅನು.203/2006‐
07.33.ವೇಅ/2007

ಕೆ.ರಾಜಪಪ್,ವೃ ,ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಕಲೊಲ್ೕಡುಹೂಸದುಗರ್ ತಾ: 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

11024 EST2

8(8)ವೃತಿತ್ 
.ನೇ.ಅನು 

204/2006‐
07.34.ವೇಅ/2007

ಈ ೕರಭದರ್ಪಪ್,ವೃ ,ಙಾನಗಂಗೋತಿರ್ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಮಾ ನಕಟೆಟ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಓಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
12/7/2007 0:00 A

11026 EST2
8(8)ವೃತಿತ್. .ನೇ.

ಅನು 205/2006‐
07.35.ನೇಅ/2007

ಬಿ.ರಾಜಪಪ್,ವೃ. ,ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ರಾಮಗಿರಿ,ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A



ೃ ರ್ ರ್ ರ್

11027 EST2
8(8)ವೃತಿತ್. .ನೇ.

ಅನು 206/2006‐
07.36.ನೇಅ/2007

ಕೆ.ಶಾಂತಮಮ್,ಹೂ ಗೆ
ಕಷ್ಕಿ,ಜಿ.ಹೆಚ್.ಅಶವ್ಧರೆಡಿಡ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಮಾಡನಾಯಕನಹ ಲ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿ.ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11030 EST2
8(8)ಶಾ. .ನೇ.ಅ
ನು 209/2006‐

07.38.ನೇಅ/2007

ಎನ್.ಆರ್.ಜಗದೀಶ್ ಸ ರ್ೕ ಶೈಲ
ಪುಷಪ್ಗಿರಿ ಬಸವರಾಜೇಂದರ್ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಹಾಸನ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್.ಮೂಲ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಯೂಂದಿಗೆ

10/5/2007 0:00 A

11031 EST2

8(8)ಶಾ. .ಮೇಲಮ್
ನ  211/2006‐
07.39.ಮೇಲಮ್ನ /

2007

B.V.PADMAVATHI W/O 
RAMACHANRAPPA AGE:40.YEAR 

KADANGAMURUR 
VIRJAPET.GODAGU

1/27/2010 0:00 A

11032 EST2
8(8)ಸವ್.ನಿ 

207/2006‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಚ್. ರಾಜಗೋಪಾಲ್ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸದುಗ್ರು ಅಪಪ್ಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ವ್ಚಾಚ್ 
ನಿವೃತಿತ್ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2007 0:00 C

11033 EST2
8(8)ಶಾ. . 

ಮೇಲಮ್ನ  210 
/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.  ಜಯ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ
ಚೇತನಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್ 

17/2007 ರ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 A

11034 EST2
8(8)ವೃತಿತ್ ತ್

.ನೇ.ಅನು.202/20
06‐07

ರ್ೕ ಕೆ. ದುರುಗಪಪ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ನೆಹರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ

ಹು ಕುಂಟೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇದನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11065 EST2
.8(3) ಶಾ ಅ. 
ಖಾ.ಹುಭ. 

473.2006‐07

ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ಯ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

9/9/2009 0:00 B

11080 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಶಾ.
ಹ.ಅ/251/2006‐

07

ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮೂಡಬಾಗಿಲು ನ.ರಾ. ಪುರ 

ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಹಸಾತ್ತರಿಸುವುದಕೆಕ್ ಘಟಕೋತತ್ರ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/3/2008 0:00 B

11090 EST2
8(3) ಶಾ. .ಶಾಲೆ 
ಸಥ್ಲಾಂತರ 

491/2006‐07

ಸಾಂಧೀಪನಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜೇಂದರ್ ನಗರ ವ ಗಗ್ ದಿಂದ 

ಅರ ಂದ ನಗರ ವ ಗಗ್ ಇಲಲ್ಗೆ ಸವ್ಂತ 
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 A



ರ್ ರ್

11092 EST2
8(8)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು

.ಭತಿರ್ ಅ. 
158/2006‐07

ರ್ೕ ದಾಯ್ಶಂಕರ ದಾಯ್ಸಂಘ (ರಿ) 
ರುದರ್ಪಟಟ್ಣ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ 

ದಾಯ್ಶಂಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರುದರ್ಪಟಟ್ಣ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 B

11097 EST2

8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಬ ಅನು 
53/2006‐

07.40.ಖಾಹುಭನು/
2007

ರ್ೕ ಕುವೆಂಪು ದಾಯ್ಪರಿಷತುತ್ ಮೈಸೂರು
ಈ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ  

ಅಧಿನದ ಲ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಭೋಧಕೆ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುಲು 

ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 2 
ಪರ್ಸಾತ್ವೆನೆ ಂದಿಗೆ.

12/27/2008 0:00 D

11105 EST2
8(4)ಶಾ  

ವಶೇತನಾನುದಾನ7
0/06‐07

ಜಯನಗರ ವೇಕಾನಂದ 
ಫ್ರ್ಔಡಶಾಲೆಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಓಖಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .

12/1/2007 0:00 A

11134 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ. .ವೇ.ಬ.ಸ
.252/2006‐07

ರ್ೕ ೕರಣಣ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ದಾದ್ಥರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ 

ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.
1/3/2008 0:00 B

11135 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅ.ಮಾ.ಹ.ನಿ 
253/2006‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ಕೆಲವು 
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಕೆ.ಕೆ.ಕಂಡಗಯಯ್ ಪರ್ಭಾರಿ 

ಮು. .  ರ್ೕ ಮಹಾ ಂಗೇಶವ್ರ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ವೇರೇಗೌಡನ
ದೊಡಿಡ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರನುನ್ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲು ಕೋರಿ.

1/3/2008 0:00 B

11136 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ. 
254/2006‐07

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಐಜೂರು ರಾಮನಗರ ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
10/22/2010 0:00 B

11137 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ದಿವ್.

ದ.ಸ.ಬ. 2/2006‐
07.41.ಬಡಿತ್/2007

ಟಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು,ಸೇವಕರು ರ್ೕ ಅಡ  
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 

ಇವರಿಗೆ ದವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್, ಇವರ 

ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಇರುತತ್ದೆ,

1/3/2008 0:00 B

11143 EST2
8(3)ಶಾ. .ಮಾ.ಹ

.ನಿಯಮ 
508/2006‐07

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಮಂಜ ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ನಿಯಮದಡಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

11160 EST2
8(4)ಶಾ  

ವೇನಾನುದಾನ77/0
6‐07

ರ್ೕ.ವೆಯ್ .ಗೋಪಾಲ ,ತೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಕಕ್ಕರು ನೋಭಾಬಾವೆ ಫ್ರ್/ಔಢಶಾಕೆ 

ಸೋಲೂರು ಆನೇಕಲ್ ತಾ. 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2007 0:00 A



42/2002 03

11178 EST2

 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಇತರೆ 22/2006‐

07

ಕನಾರ್ಟಕ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಕುಕ್ 
ನಿಯಮಗಳು 2002 ರ ಮಾ ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 A

11180 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ತುಂ ಅ 
2/2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯಲ ಲೆ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನ ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/3/2008 0:00 A

11181 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಖಾ ಹು ತುಂ ಅ 
3/2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆಜಿಎಫ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/3/2008 0:00 B

11182 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ. 4 
4/2007‐08

ದಿ. ಅ ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸೈಲಾಲ್ 
ಮೆರೀಸ್ ಆಂಗಳ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

11183 EST2
 8 (2) ಶಾ  ಅ 
ಮು  ಬ 

23/2006‐07

ರ್ೕ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸ.   ಮಧುರೈ ರ್ೕ 
ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಜಿಎಫ್ 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು  ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/3/2008 0:00 B

11186 EST2
 8 (3) (2) ಶಾ  

ಅ ನೇ ಅ 
42/2002 03‐

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಮಾಮ್ಡಿ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

11188 EST2

 8 (9)(2) ಶಾ  
ಅ ಅಂ ಭಾಗ 

ವಗರ್ 114/2006‐
07

ಮೆಥಾಡಿಸ್ಟ್ ಚಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರ 
ಚಿರಂಜೀ  ಪೌರ್,.ಶಾ. ಯಾದಗೀರ್.

12/19/2008 0:00 D

11197 EST2
8(3)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ. 
171/2006‐07

ದಾಯ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಘ ಕೇಡಲ ಸರ
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
. ಸಮ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್.

9/25/2008 0:00 B

11199 EST2

8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಬ ಅನು 
1/2007‐

08.42.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಮಿಧಿಲಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಮಿಲೆರ್.ಕೆ.ಆರ್>ನಗರ 
ತಾ:  ಂದಿ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಕುರಿತು ಮೇಲಮ್ನ .
1/20/2009 0:00 D

11200 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ದೊರು /2007‐
08.43.ಇತರೆ/2007

ಎಂ.ವೈ.ಯತಿರಾಜು ಸ ,ಸಾಖಯ್
ದಾಯ್ಸಂಸೆದ್(ರಿ) ಬೆಲಲ್ದಮಡು ಮಧುಗಿರಿ 

ಅನುದಾನ ಸ  ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/27/2008 0:00 D

11201 EST2

8(1) ಶಾ  ಅ 
ಪಿಂಚಣೀ /2007‐

08.44.ಪಿಂಚಿಣಿ/200
7

ತಿಪಪ್ವಾವ್ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದರ್ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ್ 
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ
12/27/2008 0:00 D



11315 EST2 ಬ
ಪ್ ರ್ ಯ್

10/6/2007 00 A

11202 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಶಾ 

ಹೆ ಬ ಅನು 2007‐
08

ಸೆಂಟ್ ವಡಾರ್ನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹೆಸರನುನ್ 
ಸೆಂಟ ಜೋಸೆಪ್ ಎಜುಕೇಷನ ಸೋಸೆಯ್ಟಿ 

ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
8/5/2009 0:00 A

11209 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್1/2007‐

08.45.ಬಡಿತ್/2007

.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ್,ಸ  ಸುವಣರ್ಮುಖಿ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಗಾಣದಹುಣಸೆ, ರಾ ತಾ: ಮು  

ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/6/2007 0:00 D

11212 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಶಾ 
ಮಾ ನ 1/2007‐
08.46.ಇತರೆ/2007

ಶಾಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆದ್,ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಕುಂದನಹ ಳ್ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ: 

ದಾಖಲಾತಿ:ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡಲು 
ಕೋರಿ.

8/5/2009 0:00 C

11267 EST2
8(1)ಶಾ ಅಖಾಹು

 ಬನು2/2007‐08
ಸದಿವ್ದಾಯ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಮೆಯ್ಸೊರು ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್
8/27/2009 0:00 B

11313 EST2
.8(7) ಶಾ .ಅ. 

ಖಾ.ಹುಭ. 8.07‐08

ರ್ೕ. ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಹು ಯೂರು, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕ್ನಹ ಳ್ ತಾ. ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನದುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/3/2008 0:00 B

11314 EST2
.8(7)ಶಾ. .ಅ. 

ಹುಭ.ಅ. 115.06‐
07

ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,  ರಾವಾಸೆ, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

11315 EST2
¹ 8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 

ಹು ಬ ಅನುಹು  ಅನು 
187/2006‐07

ಮರಿಮಲಲ್ಪಪ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಮಯ್ಸೊರುಲ್
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 0: A

11318 EST2

8(8) ವರ್ತಿತ್ .ನೇ 
ಅನು 1/2007‐

2008.47.ನೇಅ/20
07

ಹೆಚ್.ಮಹಂತೇಶಪಪ್,ವೃ  ಪಟೇಲ್ 
ಪಾಲಯಯ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಕಾಲುವೇನಹ ಲ್ 
,ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11319 EST2
8(4)ಶಾ  

ಹುಭ154/06‐07
ಸಂತ ಥೋಮಸ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ 

ತಾ.ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

11320 EST2
8(4)(10)ಶಾ ನೇ
ಅ1/07‐08

ರ್ೕ. ವರಾಮ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಜಾಷ್ನ 
ಮಂದಿರ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಗ್ಔರಿಬಿದನೂರು 

ನೆಏಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ .
12/1/2007 0:00 A

11327 EST2
s8(1) sha shi a 
new school 
2/2007‐08

gnana HS puravara MADHugiri New 
School permission

5/19/2008 0:00 A

11962 EST2
8(4)ಶಾ  

ಹುಭ3/07‐08

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಚಂದಿಲ್ ಕುಮಾರನ್
ಕನನ್ಡ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ 

ಬೆಂಗಲೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್

12/1/2007 0:00 A



ುಸಕ 2

11975 EST2
 8 (3) ಶಾ ಅ 
ವೃ  ವೇ ಅ 
61/2007‐08

ರ್ೕ ರಘು ವಡಾಡ್ರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ದ ವೇತನ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00 B

11976 EST2
 8ನ (3) ಶಾ ಅ 
ವೃ . ವೇ. ಅ 
49/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ ಕೆ. ಚಂದರ್ಪಪ್ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
4/23/2008 0:00 B

11977 EST2
 8(2) ಶಾ ಅ 

ಖಾ ಹು ತುಂ. ಆ 
32/2007‐08

ದಾದ್ಥರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಳವ ಳ್ 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

11983 EST2

8(8) 
ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು. 

14/2007‐
08.58.ನೇಅ/2007

ಬಿ.ಇ.ಚನನ್ ೕರಯಯ್ ವೃ ,ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಗೆಗ್.,ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

11984 EST2
8(8).ವೃತಿತ್. .ನೇ.
ಅನು 37/2007‐

08.59.ನೇಅ/2007

ಎಂ.ಕೆ.ಪರ್ಕಾಶ್ ತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಜು ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹುದೆದ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/28/2010 0:00 A

11985 EST2

8(8).ಅನು.ಆ.ನೇ.
ಅನು. 43/2007‐
2008.60.ನೇಅ/20

07

ಶಾರದಾ ಹತಿರ್ ಕೋಂ ಕೆ.ಆರ್.ಕುಬೇರಪಪ್ 
ಹತಿರ್ ಅನುಕಂಪದ ಹುದೆದ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 

ಸ ಸುವ ಬಗೆ ಸೇವಾಪುಸಕ 2 ದೂಂದಿಗೆಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. ಸೇವಾಪ ತ್ ‐  ದೂಂದಿಗೆ
10/5/2007 0:00 B

11990 EST2

8(4)ಶಾ  ವರ್ತಿತ್ 
ಕಕ್ಕರ 

ಅನು ೕದನೆ1/07‐
08

ರ್ೕ.ಜೆ.ಎಸ್ ನಂಜುಡಪಪ್ ವರ್ತಿತ್ ಕಕ್ರು ರ್ೕ 
ಮಾರುತಿ ಪರ್ಗತಿ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ 

ಮುದಲೋಡು ಗವ್ರಿಬಿದನೂರು ರವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .

10/5/2007 0:00 A

12033 EST2
8(7)ಶಾಶಅ.ಆ.ಅ.

ನೇ.192/2006‐07

ರ್ೕ.ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ತುರುವೇಕೆರೆ.ತಾ.ಗೋಣಿ 

ತುಮಕೂರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00 C

12034 EST2
8(8).ವೃತಿತ್. .ನೇ.
ಅನು.36/2007‐

08.61.ನೇಅ/2007

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಮಲೆಲ್ೕಶ್,ವೃ ,ರಂಗನಾಧ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಬಾಳುಳ್ಪೇಟೆ,ವೇತನಾನುದಾನ

ಕೆಕ್ೕ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

12035 EST2

8(8) 
ಅನು.ಆ.ನೇ.ಅನು.5

6/2007‐
08.62.ನೇಅ/2007

ಎಸ್.ಎಸ್.ಈಶವ್ರ್ ಬಿನ್
ವಮೂತಿರ್,ಸ ,ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ 

ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.,ಮೂಲ 

ಅಂಕಪಟಿಟ್,ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ

10/5/2007 0:00 B



8/2007 08
ರ್ ಯ್

12049 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ವೇ.ಅ72/07‐
08

ರ್ೕ ಗೊರಬಾಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹೆಚ್. 
ದಾಯ್ವಂತ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ನೀತಿಗೆರೆ 

ದಾವಣಗೆರೆ 2  ಕಷ್ಕರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸವ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 A

12053 EST2
8(1) ಶಾ  ಅ ಸವ್ 
ನಿ ಅನು 8/2007‐

08

ರ್ೕ ಟಿ ರಾಜ ಗೋಪಾಲಪಪ್ ಮು  
ಸುವಣರ್ ಮುಖಿ ಸಥ್ ೕಯ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ಸಜೆಜ್ ಹೊಸಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ; ಇವರಿಗೆ 

ಸವ್ ಇ ನಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

12054 EST2
8(4)(10)ವ್ಋತಿತ್ 
 ನೇಅ 2/07‐08

ರ್ೕ.ಹೆಚ್ ಎಲ್ ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ್ ವ್ಋತಿತ್
ಕಕ್ರು ಚಂದನ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ 

ಗ್ಔರಿಬಿದನುರು ತಾ. ವೇತನಾನುದಾಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

12070 EST2
8(4)ಶಾ  

ಹುಭ1/07‐08

ರ್ೕ ಜಯಭಾರತಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ಅತಿತ್ಬೆಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

12071 EST2
8(4)ಹುಭ34/07‐

08

ರ್ೕ ಧಮರ್ಸಾಗರ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ದೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ 
ಬಗೆಗ್ .

12/1/2007 0:00 A

12078 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭ ಅನು 
33/2007‐08

ನಿಮರ್ಲ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹಲಲ್
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಡಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 B

12079 EST2
8(1) ಶಾ ಅಶಾ 
ಅಂ 8/2007 08ಅಂ ‐

ಸಟ್ರ್ ಬಾಲೂರ್ತೋಮಿಯಾ ಸ ೕ 
ಸಂಟ ಜೋಸಫರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಮೆಯ್ಸೂರು
ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

12091 EST2
 8 (2) ಶಾ ಅ 

ವೃತಿತ್ . ನೇ ಅ 
36/2007‐08

ರ್ೕ . ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಷರ್ಲ್ ಕೆ. ಎಂ 

ಕಾರಿಯಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಂಚಾಳಪೇಟೆ 
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

12093 EST2
 8(2) ಶಾ ಅ 
ಮಾ .ನ ೕ 
38/2007‐08

ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ ಆರ್. ಪೇಟೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
3/5/2008 0:00 B

12094 EST2
 8 (2) ಶಾಶಅ 
ಮಾ ನ ೕ 
39/2007‐08

ವೇಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹನಕೆರೆ ಮಂಡಯ್ತಾ. 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

12095 EST2
 8 (2) ಶಾ ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್. ಶಾ 
40/2007‐08

ಎಸ್. ಬಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) 
ತಾವರೆಗೆರೆ ಮಂಡಯ್ ಇವರು 2007‐08ನೇ 
ಸಾ ನಲೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 A

12098 EST2
 8 (2) ಶಾ ಅ 
ಖಾ ಅ. ಪೌರ್.   

ವಗರ್ 43/2007‐08

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್
ಕನಾರ್ಟಕ (ರಿ) ಇವರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ 

ಒಳಪಟಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಲ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 D



ರ್ ರ್

12099 EST2
 8 (2) ಶಾ ಅ 
ಮೇಲಮ್ನ  
44/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಕೌಶಲಯ್ ಡ/ಅ ಲೇಟ್ ಪಿ
ಜಯರಾಜ್ ಸ. . ಮಧುರೈ ರ್ೕ 

ನೆಂಪೆರುಮಾಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. 
ಕೋಲಾರಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ 

ಮತುತ್ ಇತರರು.

4/10/2009 0:00 B

12109 EST2

8(8) 
ಹೊ.ಆಂಗಲ್.ಪೌರ್ಢಶಾ
ಲೆ.ಅನು178/2006‐

07

ಸ ೕರ್ದಯ ಕಷ್ಣ 
ಸಂಸೆಥ್. ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ.ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ 

ತಾ.ಹಾಸನ.ಜಿಲೆಲ್. ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯವರ 2007‐08 ನೇ 

ಸಾ ಗೆ.ಸ ೕರ್ಧಯ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ. ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ತರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/30/2008 0:00 A

11763 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.56
/2007‐08

ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂತೆಬೆನೂನ್ರು 
ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭ.ನೇ.ಬಗೆಗ್.

11/21/2009 0:00 A

11765 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು17/2007‐
08

ರ್ೕ ನಿವಾರ್ಣ ಸಾವ್ಮಿ ಕರ್ಪಾ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ಟಿ 
ನರ ೕಪುರದ ಲ್ ಹೂ ಪೌರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

11767 EST2
 8 ( 2) ಶಾಶ 

ದಾವೆ 22/2007‐08

ಚೇತನ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪುಟಟ್ 
ಕೊಪಪ್ಲು ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸೆತ್ ಮಂಡಯ್ ತಾ. 
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 A

11768 EST2
 8(2) ಶಾ ಅ 

ಉಪ ಪಾರ್.ಬಡಿತ್ 
24/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಯಾಮಿನಿ ಸ. ವೇಕ
ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕೋಟೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಉಪಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದಿಲಲ್ ಅನ ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 D

11770 EST2
 8 (2) 

ಶಾ ಅಮು.   ಬಡಿತ್ 
26/2007‐08

ರ್ೕ. ಜಿ.ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಸ.   ಹೇಮಾವತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂದಗೆರೆ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾ. 
ಇತರ ಮು . ಬಡಿತ್ ಅನ ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 D

11771 EST2
 8 (2) ಶಾಶಅ 
ಮು.   ಬಡಿತ್ 
27/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜೀತಾ ಡಿ ಲಾವ್ ಸ.  . ಸೈಂಟ್
ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂದಾಪುರ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 D

11772 EST2
 8 (2) ಶಾಶ ಅ 
ಹೊಪೌರ್. ಶಾ 
28/2007‐08

ದ.ಕ.ಸುನಿನ್ ಸೆಂಟರ್ (ರಿ) ಮಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಅಂಗ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಅಲ್ ಇನಾಯ್ತ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 A



11773 EST2
 8 (2) ಶಾಶಅ 
ಮು . ಬಡಿತ್ 
29/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.  .  ವಪರ್ಕಾಶ ಸ. .  ರ್ೕ
ಸಂಗವೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸೋಮನಹ ಳ್ ಕೆ.ಅರ್. ಪೇಟಿ. ತಾ. 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮು  ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 A

11774 EST2
 8 (2)ಶಾಶಅ 
ಮು . ಬಡಿತ್ 
30/2007‐08

ಸಟ್ರ್ ಹೆಲೆನ್ ಪಿರೇಕಾ ಸ.  ನಿಮರ್ಲ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ಮು . ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 D

11775 EST2
 8 (2) ಶಾಶಅ 
ಹೊ ಪೌರ್. ಶಾ 
31/2007‐08

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನಲೆಲ್ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ. ಆರ್. 

ಪೇಟೆ ತಾ. ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 D

11776 EST2
 8 (2) ಶಾಶಅ 

ಖಾ. ಹು. ತುಂ ಅ 
32. /2007‐08

ಟಿ.ಎಸ್. ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಕಲೆ ಪೂಂಗಾಲ ಮಳವ ಳ್ ತಾ. 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/12/2010 0:00 B

11777 EST2
 8 (2) ಶಾಶಅ 
ಮು .  .ಬಡಿತ್ 
33/2007‐08

. ಸ ನಾ ಪಿಂಟೊ(  . ತ್ ಬಿಎಸ್) 
ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಜಿಕಾರು ಕಾಕರ್ಳ 
ತಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 D

11778 EST2
 8 (2) ಶಾಶಅ 
ಪೌರ್.   ವಗರ್. 
34/2007‐08

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ  ಮಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ 
ನಿವರ್ ಸುತಿರುವ ಜಿಲೆಲ್ ಲಗಿನ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 D

11781 EST2
 8 (4) ಶಾ ಅ 
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ. 
1/2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಡಾಮಿನಿಕಿಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಚಿಕಕ್ಲಲ್ಸಂದರ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

11782 EST2
 8 (4) ಶಾ ಅ 
ಹೊ. ಪೌರ್. ಶಾ. 
2/2007‐08

ರ್ೕ ಬನಶಂಕರಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಲಲ್ಸಂದರ್ ಕನಕಪುರಿ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್. ಬೆಂ 
ಹೊಸ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2007 0:00 A

11783 EST2
 8 94) ಶಾ ಅ 
ಹೊ. ಪೌರ್. ಶಾ. 
3/2007‐08

ಎನ್.ಕೆ.ಇಂ ಇಂಗಿಗ್ೕಷ್ ಶಾಲೆ ನಂ 120 
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಡೆಂಪಲ್ ಡ್ರ್ೕಟ್. ಬೆಮ. 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2007 0:00 A

11784 EST2
 8 (4) ಶಾ ಅ 
ಹೊ.ಪೌರ್ ಶಾ. 
4/2007‐08

ನಿತಾಯ್ ಇಂಡೋನ್ ವಾಯ್  ರೆ ಡಿನಿಷ್ಮಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೂರ್ನಗರ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ . 
ಬೆಂ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 B



ರ್

11785 EST2
 8 (4) ಶಾ ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ. 
5/2007‐08

ಜಯ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , 
ಸೋಮನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್. ಕನಕಪುರ 
ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಬೆಮ. ದ. ಜಿ. ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11786 EST2
 8 (4) ಶಾ ಅ 
ಹೊ ಪಾರ್. ಶಾ. 
6/2007‐08

ರ್ೕ ಲಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ, 
ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ, 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಹೊಸಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2007 0:00 A

11789 EST2
 8 (4) ಶಾ  ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ. 9/2007‐
08

ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
(ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ) ಕೆ.ಬಿ. ಪಿಳಳ್ಪಪ್ ಕಾಂಪೆಲ್ಕಸ್ 
ನಿತಾಯ್ ಕಾಯ್ಂಪಸ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11790 EST2
8 (6) ಶಾ ಅ 

ಹೊ ಪೌರ್. ಶಾ. 
10/2007‐08

ದಾಯ್ರತನ್ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇರಳ
ಕಟಟ್, ಬದಾಯ್ರ್ ರಸೆತ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾ, 

ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್.
10/5/2007 0:00 B

11791 EST2
ಅ  8 (6) ಶಾ . 
ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ. 
11/2007‐‐08

ಅರಿಫ್ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್ ಎನ್.ಎಚ್. 48, 
ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ ಹೊಸಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 B

11792 EST2
 8 (6) ಶಾ ಅ 
ಪೌರ್. ಶಾ. 

12/2007‐08

ರಾಕೆ ಮುಪತ್ಖಿಮ್ ರೆ ಡಿನಷ್ಯಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮಶಾಲೆತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 B

11796 EST2
 8 (4) ಶಾ  ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ. 14/2007‐
08

ಸೆಂಟ್. ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿರಮಂಗಲ ಚಚರ್ರ್ರಸೆತ್ ಸುಳಯ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್
10/5/2007 0:00 A

11798 EST2
 8 (6) ಶಾ  ಹೊ 

ಶಾ. ಮಂ 
15/2007‐08

ಸೈಂಟ್ ವೆರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ . ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

11800 EST2
 8 (4)(10) ಶಾ 

 ಹು. ಭ. ಅ 
02/2007‐08

ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಸಂಯುಕತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ 

ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ. ಹುದೆದ್. ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್.

2/4/2010 0:00 B

11811 EST2
 8 (2) ಶಾ ಅ 

ಇತೆರ 25/2006‐
07

ಬಿ ಗುರು 8ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತಿ ವಸತಿ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಲೇಜು 
ಹನುಮಂತನಗರ ಮದೂದ್ರು ತಾ. 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಯ ಆಕ ಮ್ಕ ಸಾ ನ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ.

11/4/2010 0:00 D

11831 EST2

8(8) 
ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು 

40/2007‐
2008..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

ಕೆ.ಆರ್.ಗಿರಿಜಮಮ್ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕಿ, ರ್ೕ 
ವಾಸುದೇವರೆಡಿಡ್ಸಾಮ್ರಕ 

ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್,ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವಬಗೆಗ್. ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

10/5/2007 0:00 A



11715 EST2 4/7/2009 00 B

11832 EST2

8(8) 
ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು 

41/2007‐
2008..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2007

.ಶಾಯ್ಮಸುಂದರ್,ವೃ  ರ್ೕ 
ಮಾರಿತಿಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹನುಮಂತನಹ ಳ್ 
ಚಳಳ್ಕೆರೆತಾ:ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 A

11858 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 6/2007‐08

ರ್ೕಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸುಬಬ್ರಾವ್ ಸ
ಮೆಯ್ಸೂರು ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ 

ಇವರಿಗೆಸದಿವ್ದಾಯ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಗೆ ವಗರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

11890 EST2
(10) 

ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅನು.1
2/06‐07

ಅಚಾಯರ್ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ.ಗೌರಿಬಿದನೂರು.ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಕುರಿತು.

12/1/2007 0:00 A

11708 EST2
8[3]ಶಾ .ವೃ ವೇ
ಅ.42/2007‐08

ರ್ೕ ಈ. ದಾನಯ್ನಾಯಕ್ ವೃ , ನೀತಿಗೆರೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/23/2008 0:00 B

11710 EST2
8[3]ಶಾ .ವೇಅ.4
3/2007‐08

ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗಾಗಿ 9/26/2008 0:00 B

11714 EST2
8[3]ಶಾ .ವಗಾರ್

ವಣೆ.25/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ. ನಾಗರಾಜ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಇವರ 
ಅಂತರಾಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 

ದ ಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
9/26/2008 0:00 D

11715 EST2
8[3]ಶಾ ಖಾಹುಭ
.39/2007‐08

ರ್ೕ ನಾರದ ಮುನೀಶವ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಚಿಗಟೇರಿ ಹರಪನಹ ದಾವಣಗೆರೆ ಹುದೆಚಿಗಟೇರಿ ಹರಪನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಹುದೆದ್

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 0: B

11718 EST2
8(30) 

ಶಾ ಖಾಹುಬಾ:274
/2006‐2007

ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್ (ಸಾಸವೇಹ ಳ್) 11/21/2009 0:00 B

11729 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು 
16/2007‐08

ರ್ೕ ಅಧಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಚುಂಚನಕಟಟ್ ಕೆ ಅರ್ 

ನಗರ ದ ಲ್ ಹೂಸದಾಗಿ ಪೌರ್ಡ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

11730 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು 
15/2007‐08

ರ್ೕ ಅಧಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಯ ಲ್ 
ಹೂಸದಾಗಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 D

11731 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು 
14/2007‐08

ರ್ೕ ನಂಜುಡ ವ ೕಗೀಶವ್ರ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ ಗಾವಡಗೆರೆ ಹುಣಸೂರು ತಾ; ಈ 
ಅಡ ೕತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 

ಹೂಸದಾಗಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 A



11734 EST2
8(7)ಶಾ ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.ನೇ.ಅ.82/
06‐07

ಅಟ  ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು. .ಟಿ.ಕೆರೆ.ತುಮಕೂರು.
ತಾ.(ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಲ್)ಖಾ  
ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.(ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್)

3/30/2009 0:00 A

11735 EST2

8(8) 
ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು.28

/2007‐
2008.54.ನೇಅ/20

07

ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ,ವೃ ,ಎಂ.ಜಿ.ಆಪೌರ್ರ್ಶಾ
ಲೆ ಹೂ ನಹೂಳ  ೆ,ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

11736 EST2

8(8). 
ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು 

34/2007‐
2008.55.ನೇಅ/20

07

ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಯು.ಎಸ್.,ಬಾಪೂಜಿ 
ಗಾರ್ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಕಂಠಾಪುರ,ಹೂಸದುಗರ್ 

ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11743 EST2
.8(7) 

ಶಾ ಅ.ಖಾಹುಭ.ಅ.
38.07‐08

ಸೇವಾ ಸದನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಚಿಂದಂಬರಾಶರ್ಮ ಗುಬಿಬ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ ಯಿರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 B

11744 EST2
8(7)ಶಾ ಅ.ಖಾ.

ಹುಭ.216.06‐07

ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ ಯಿರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಬಗೆಗ್

9/9/2009 0:00 B

11749 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 5/2007‐08

ಟರಿ ಯನ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸಟರಿ ಯನ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸಥ್
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡಳ ಪೌರ್ಡ 
ಶಾಲೆ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

11757 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ಮಾ ನ 6/2007‐08

ಮಾನಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಗಾಯಿತಿರ್ಪುರಂ
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆ ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/27/2008 0:00 D

11758 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ಮಾ ನ 5/2007‐08

ವನಿತಸದನ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಕೆ ಎಂ
ಪುರಂ ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆ ದಾ ಹಾ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/19/2008 0:00 A

10796 EST2
8(3)ಶಾ. .ಮೇಲಮ್

ನ  400/2006‐07
ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ 

16163/2006‐07
11/16/2010 0:00 B

10797 EST2
8(3)ಶಾ. .ನೇ.ಅ.
 475/2006‐07

ನಲಂದ ಪದ ಪೂವರ್ ಖಾ. ತಾಳಗುಪಪ್ 
ಸಾಗರ ತಾ 2  ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್

9/25/2008 0:00 B

10800 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ 
ಅ.460/2006‐07

ಕೆ.ಬಿ. . ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕಮಮ್ನಗೊಂಡನಹ ಳ್ 
ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂ. ಹೊಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
12/26/2008 0:00 A



ರ್ ಪ್ ೃ ಕಷ್ ರ್

10808 EST2
8(2) ಶಾ. .ಅ.‐

ವಗರ್10/2006‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಬಿ ದೇವರಾಜು ಸ. . ಕಾವೇರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕ ರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರ 

ವಗಾರ್ಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿ  ವೇತನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 D

10829 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಹು.ಭ.ನೇ.ಅ. 
93/206‐07

ಮೇರಿ ಇಮಾಯ್ಕೂಯ್ಲೇಟ್ ಎಜಿಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ವ ಗಗ್.

4/23/2008 0:00 B

10835 EST2
8(2)ಶಾ. .ಅ.ವೇ
ತನಾನುದಾನ 
8/2006‐07

ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುಷೂಟ್ರು 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/3/2007 0:00 C

10838 EST2
23489..ಯಾವುದಾ
ದರೊಂದ ನುನ್ 

ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007

ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣರೆಡಿಡ್,ಸ , ಪಿ ಎಂ ಬಾಪೂಜಿ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 

ಗೋಪನಹ ಳ್ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

9/12/2009 0:00 D

10839 EST2
8(8)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭ.ತಿರ್.ಅ 
188/2006‐07

ಸೆಕಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು ರಾಜಪೇಟೆ 
ತಾ.ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2008 0:00 B

10840 EST2
8(8)ವೃತಿತ್. .ನೇ,

ಅನು,189/2006‐
07

ರ್ೕ ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕತ್
ತಿರುಮಲ ಜುಂಜೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕಾಲೆಕ್ರೆ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10841 EST2
8(8) 

ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ 
190/2006‐07

ದಿ.ಎಸ್.ಅರ್.ಜಯರುದರ್ಮುನಿ 
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರು ರ್ೕ 

ಪಲಹಾರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಸೂಟಿ 
ರೋಣ ತಾ, ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಮಗನಾದ 

ಎಸ್.ಆರ್, ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ತೀಯ 
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,

10/3/2007 0:00 A

10842 EST2
8(8)ನಿವೃತಿತ್. .ನೇ
.ಅನು.919/2006‐

07

ರ್ೕ ಮುರು  ಎನ್.ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಸಮಗರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಚತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10849 EST2
.8((3) ಶಾ. .ಅ. 

ಅನು. 179.2003‐
04

ರ್ೕ.  ಾನ ಸಹಾಯ್ದಿರ್ ಪ.ಜಾ.ಪ.ಒ.  ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಆನಂದ ಪುರಂ,  ವ ಗಗ್.

4/23/2008 0:00 B



ಟಸ

11623 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಅನು 3/2007‐
08

ಕಾವೇರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹುಣಸೊರಿ 
ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಡ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 D

11624 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹು 

ಪೌರ್ ಅನು 2/2007‐
08

ವಾಸ  ಲಯನ್ಸ್ ಸ ರ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ನಂಜನಗೂಡು ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ ಯ 

ವತಿಯಿಂದ ಹೂಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

11625 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 4/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ ದಿವಾಕರ ಉಪಾದಾಯ್ಯ ಸ
ಸಂಟ್ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ಹುಣಸೊರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

11634 EST2
si8(1)ಶಾ ಅ ಹೂ 
ಪೌರ್ ಅನು 5/2007‐

08

ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾದಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ ಕೆ ಅರ್ ನಗರ ಮೆಯ್ಸೊರು 

ಈಅಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೂಸ 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

11635 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು 4/2007‐
08

ರ್ೕ ಗುರು ರೆಣುಕಾದೇ  ಮ ಳಾ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಟರಸ್ಟ್ ರಿ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ 
ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 
ಹೂಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

11642 EST2

8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 
ಪೌರ್ಡ 

ಶಾಅನು9/2007‐
08

ಅಶಾಕಿರಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟಸಅಶಾಕಿರಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ರ್ ಟ್
(ರಿ)ಮಟಗ ಳ್ ಬಡಾವನೆ ಮೆಯ್ಸೂರು 

ಈಅಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೂಸ 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಬ್

5/19/2008 0:00 A

11643 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು 8/2007‐
08

ದಾಯ್ ಕಾಸ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್ ಅಲನಹ ಳ್
ಬಡಾವಣೆ ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಅಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೂಸ ಪೌರ್ಡ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

11644 EST2
8(1) ಶಾ  ಅ 

ಹೂ ಪೌರ್ ಅನು 
7/2007‐08

ಯಜಮಾನ್ ಧಮರ್ ಸಂಸೆಥ್ ಗೋಕುಲಂ
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈಅಡ ತ 

ಮಂಡ ಯವತಿಯಿಂದ ಹೂಸ ಪೌರ್ಡ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

11645 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು 6/2007‐
08

ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಅವತಿರ್ 
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಹೂಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5/19/2008 0:00 A



ರ್ ರ್

11661 EST2
si8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 
ಅನು13/2007‐08

ರ್ೕ ನಾಗ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ 
ತಾ; ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 
ಹೂಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

11662 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು 
12/2007‐08

ಇಂದಿರಾ ಕಚ್ಣ ಚಾರಿಟಬಕ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಆಲನಹ ಳ್ ಬಡಾವಣ ಹೂ ಪೌರ್ ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 A

11663 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು 
11/2007‐08

ನವ ಚೇತನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹುಣಸೂರು 
ತಾ; ಹು ಪೌರ್ ಶಾ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

11664 EST2
8(1) ಶಾ  ಅ 
ಹೂ ಶಾ ಅನು 
10/2007‐08

ವೇಕಾ ನಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬಿ ಎಂ ರಸೆತ್ 
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ ೕಯ 
ವತಿಯಿಂದ ಹೂ ಪೌರ್ ಶಾ ಅನುಮತಿಬಗಗ್

5/19/2008 0:00 A

10629 EST2
8(7)ಶ. .ಅ.ನೇ. 
ಹು.ಭ.ಇತರೆ 
6/2006‐07

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 

ಮತುತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
1/21/2008 0:00 B

10630 EST2
8(3)ಶಾ. .ಖಾ.ಹು

.ಭ. 430/2006‐07

ದುಗಾರ್ಂಬಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು
ಕಾರಿಪುರ ತಾ.ಖಾ  ಇರುವ ಒಂದು 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
2/25/2010 0:00 A

10666 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.21/2006‐
07

ವಾಗೆದ್ೕ  ಲಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮನೆನ್ಕೊಳಾಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐37 ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್
10/5/2007 0:00 A

10667 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.22/2006‐
07

ಕೇಂಬಿರ್ದ್ಜ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಸಂ. 145 ಸನ್ ಟಿ 
ಲೇಒಔಟ್ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ಕೊತತ್ನೂರು 
ಹೊಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2007 0:00 A

10668 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ,23/2006‐
07

ರ್ೕ ಶಾರದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಳಗೆರೆ ರಸೆತ್, ಪುತೂತ್ರು 

ಬೆಂ.ಹೊಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

10670 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.24/2006‐
07

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಸುಭಾಷ್ 
ನಗರ ಎ ಬಾಲ್ಕ್ ಂಗಸಂದರ್ ಹೊಸೂರು 

ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು.
10/5/2007 0:00 A

10673 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ 25/2006‐
07

ನೂಯ್ ಸೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ೕಗೇಹ ಳ್ ಬಸವನಪುರ , ಬೆಂಗಳೂರು 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10674 EST2
8(4) 

ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ 
26/2006‐07

ಜುವೇರಿಯಾ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಹೆಬುಬ್ಗೋಡಿ 
ರಸೆತ್ ೕಕಾರಿ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A



10692 EST2 ಅ 37/200 ಸ್ 12/1/2007 00 A

10675 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ,

ಪೌರ್.ಶ.27/2006‐
07

ಹಜರತ್ ಮಾಯಿನುದಿದ್ೕನ್ ಜಜೆಸ್ೕರಿ 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಆವಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 B

10676 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.28/2006‐
07

ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ರಾಮಮಮೂತಿರ್ ನಗರ ಹೊರಮಾವು 
ರಸೆತ್ ಜಂಷನ್ ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10677 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.30/2006‐
07

ಹೋ ಪ್ಂಟ್ ಶಾಲೆಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10679 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಅ.31/2006
‐07

ಸಾಂಜೋಸದನ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಶಾಲೆ 
ಕೋನಸಂದರ್ ದಾಯ್ ಪೀಠ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10686 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.33/2006‐
07

ಮೌಂಟ್ ೕರಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಧಣಿಸಂದರ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಸಾರಯಿ ಪಾಳಯ್ 
ಅರೇಬಿಕೆ ಅಂಚೆ ಬೆಂ. ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 A

10687 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.34/2006‐
07

ಚರಣಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ದಂ.326 ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಹಲಸೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

10692 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌ ಶಾ ಅ 37/200ಪೌರ್.ಶಾ. .
6‐07

ನೂಯ್ ಬಾಲದ್ ನ್ ಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಪುರ
ಕಾಸ್ ಬೆಂ ಹೊಸ ಪೌಢಶಾಲೆಕಾರ್ ಬೆಂ. ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
12/1/2007 0:00 0: A

10699 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.38/2006‐
07

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಆರ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಲಾಲ್ಳ 
ರಸೆತ್ ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ನಗರ ಬೆಂ 56 ಈ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2007 0:00 A

10721 EST2
8(7)ಖಾ. .ಅ.ವೃ.
.ಬ.ಅ.238/2006‐

07

ಎಂ.ಎಸ್. ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ವೃ. .  ರ್ೕ 
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ 

ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಎಡೆಯೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಕಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/3/2008 0:00 C

10722 EST2
8(7)ಖಾ. .ಅ. .

ಅ.ನೇ 239/2006‐
07

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹ ಳ್ 
ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿನೇಮಕ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/3/2008 0:00 B

10724 EST2
8(7)ಖಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.240/2006
‐07

ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಡೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B



10725 EST2
8(7)ಖಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ. 
241/2006‐07

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೇಮಗಿರಿ ಕಡೂರು ತಾ.ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B

10727 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ. 
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ. 
242/2006‐07

ರ್ೕ ಜಗಜೂಯ್ತಿ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹಂದೂರು ತರಿಕೇರೆ ತಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B

10728 EST2

8(7) 
ಶಾ. .ಅ.ಮಾ.ಮತುತ್
 ಹೆ. . 243/2006‐

07

ರ್ೕ ಉರಿಗದಿದ್ಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್ ಮಠ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳ 

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

1/3/2008 0:00 B

10730 EST2
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಶಾ.
.ಅ. 245/2006‐

07

ದೇ ೕಯ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಾಲಕರ ಮತುತ್
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಿಸುವಾಘ 2  ಭಾಗಗಳನುನ್ 

ಕಡಿತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00 B

10732 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 39/2006‐
07

ಕೆ ಸ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಮೃತನಗರ 
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಅಂಜನಾಪುರ ೕಸ್ಟ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 B

10733 EST2
8(4) 

ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
40/2006‐07

ಕಿರ್ಸಟ್ಲ್ ಹೌಸ್ ಲನಿರ್ಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ರ್ ಟ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಳಳ್ಹ ಳ್ ಕಣೂಣ್ರು ಗಾರ್ಮ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10734 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ 40/2006‐
07

ಎಂ.ಇ.ಎನ್. ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ತಾವರೆಕೆರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

10735 EST2
8(4)ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.42/2006‐
07

ನಿತಾಯ್ಧರ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ನಿತಾಯ್ನಂದ ನಗರ ಹೆಮಿರ್ನೂರು 
ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

10752 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 10/2006‐

07.14.ಬಡಿತ್/2007

ಷರೀಫ್ ಅಹಮದ್ ಸ , ರ್ೕ 
ಬೂಮಮ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಡೆಲ್ಕೋಣ ರಾ ತಾ: ಮು  
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್,ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದೂಂದಿಗೆ.

10/6/2007 0:00 D

11351 EST2
8(1)ಶಾ ಅ 

ಮುಂ ವೇ ಅನು 
14/2003‐04

ರ್ೕ ಗೌತಮ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ
ಈ ಶಾಲೆ ವೇತನಾನುದಾನಕಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 A

11356 EST2
8(7) ಶಾ ಅ ಸಥ್ 
ವೇಬ 3/07‐08

ಕೆ.ಎಸ್ ಶವ್ನಾಥ್ ಮು. ರ್ೕ ಶಾರದ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ 
ಇವರಿಗೆ 4 ನೇ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ 

ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/3/2008 0:00 C



ದಾ ಈ

11357 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಖಾಹುಭಅ4/07‐08

ಬಿ.ಟಿ ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಂಪಾರಹ ಳ್, 
ತಿಪಟೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

11358 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಖಾಹುಭ 05/07‐08

ರ್ೕ ಗ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ 
ಎಣೆಣ್ಗೆರೆ ಚಿ.ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2008 0:00 D

11359 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಮು ಬ 06/07‐08

ಶಂಕರಪಪ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಸಾಮ್ರಕ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ 

ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
1/3/2008 0:00 E

11360 EST2
8(7) 

ಮು ಬ07/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎ ಲ ಮ್ೕದೇ  ಪರ್ಭಾರಿ ಮು.  
ಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಮು.  ಬ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

1/3/2008 0:00 C

11363 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಮು ಬ 10/07‐08

ರ್ೕ ಬಿ ಮೂತರ್ಪಪ್ ಸ. ಭುವನೇಶವ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಣಕಿಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ತಾ, 

ಮು. ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
1/3/2008 0:00 C

11365 EST2
8(3)ಶಾ ಖಾಹುಭ
534/2006‐07

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ ಬಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಬಗೆಗ್
4/23/2008 0:00 B

11366 EST2
8(3) ಶಾ ವೃ  
ನೇ 533/06‐07

ಕೆ.ಹೆಚ್. ಅಡವೇರ್ ವೃ. , ತಡಸನಹ ಳ್ 
ವ ಗ ಗೆ್, ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00 B

11368 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಖಾಹು.ಭ.ಅ13/07‐
08

ಸ ೕರ್ದಯ ದಾ ಸಂಸೆ ತಿಪಟೂರು ಈಸ ೕರ್ದಯ ಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತಿಪಟೂರು
ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2008 0:00 D

11369 EST2
8(7)ಶಾ ಅಖಾಹು
ಬ14/07‐08

ರ್ೕ ಅಭಿನವ ರಮಾನಂದ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, 

ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2008 0:00 B

11372 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:6:2007‐08

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/8/2007 0:00 A

11373 EST2
8(1)ಶಾ ಅ ಸಥ್ 

ಅನಿ 1/2007‐08

ಸುವಣರ್ ಮುಖಿ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಮುದದ್ನೇಳಕೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗಗ್
10/6/2007 0:00 D

11374 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:7:2007‐08

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 A



ನ್

11375 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಅ 

ಆ ನೇ 1/2007‐08

ದಿವಾಂಗತ ನಾಗರಾಜ ರವರ ಪತಿನ್
ಶೆರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಕಲಾವತಿ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

11378 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭ ಅನು 
4/2007‐08

ಟಿ ಎಸುಸ್ಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ತಾ ೕರು ನಂಜನಗೂಡು ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಬತಿರ್ಗೆ ಅನಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
12/27/2008 0:00 D

11380 EST2
8(1) ಶಾ  ಖಾ 

ಹು ಬನು 3/2007‐
08

ಸಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಶೆವ್ೕಶವ್ರನಗರ ಮೆಯ್ಸೊರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಬತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 B

11382 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2007‐
08

ಅಂತೋನಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾಪಾತ್ನ ಬರ್ಹಮ್ವರ 

ಉಡುಪಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 A

11383 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:13:2

007‐08

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಟರ್ಸಟ್, ಲ ಮ್ೕಪುರ, ಹರಟಿರಸೆತ್, 

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 D

11384 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅನು:14:2007‐08

ರ್ೕ ವಾಜಿರಾವ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ಕೆಕ್ಕ್ ಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 A

11386 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಖಾ

ಹು:ತುಂ.ಬ:16:200
7‐08

ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

11387 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:17:2007‐08

ರ್ೕ ಆನಂದ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಜನತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಮಾಮ್ಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ, 
ಇವರನುನ್ ‐‐‐‐‐‐‐ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೈದೂರು, 

ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

11394 EST2

8(8)ವೃತಿತ್. 
.ನೇ.ಅನು.17/200

7‐
2008.48.ನೇಅ/20

07

ಬಿ.ಬಿ.ಹಾಜಿರಾ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕಿ ಟೈಲರಿಂಗ , ರ್ 
ಪಟೇಲ್ ಪಾಪನಾಯಕ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನನಿನ್ವಾಳ ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A



04/2007 08
ಯ್

11413 EST2
8(3)ಶಾ. .ವೃ. .
ಅ.22/2006/07

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಡಿ.ನಾಗರಾಜ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 
ರ್ೕ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ವಸತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹನುಮಂತ ಪುರ ಜಗಳೂರು 
ತಾ. ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

11414 EST2
8 ವೃತಿತ್ 

. .ನೇ.ಅನು 13 
/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ. . ಮಹಂತೇಗೌಡ ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರಿರು(ಕೃ )  ರ್ೕ ಕುಮಾರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಗರೆ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಾಶನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಹಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11416 EST2
8(3) ಶಾ, ,ಬಾಡಿತ್ 
362/2006‐07

ರ್ೕ ನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಪರ್ಗತಿಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಭರತನಹ ಳ್ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 B

11419 EST2
8(8)ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್ 02/2007

ಕನಾರ್ಟಕ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್
ಅಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/3/2007 0:00 B

11421 EST2
8(8)ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್ 03/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್
ಅಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/3/2007 0:00 B

11422 EST2

8(8) 
ಶಾ. .ಹೊ.ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಅನು 
04/2007 08‐

ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ೕಯಡಿ 2007‐
08 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ರ್ ನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 A

11423 EST2

8(8) 
ಶಾ. .ಹೊ,ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನು 
05/2007‐08

ರೋ ಕ್ಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ)  ರಾಜಪೇಟೆ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 2007‐08 ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ರೋ ಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11430 EST2
 8 (2) ಶಾಶಅ ಜಿ 

ವಗರ್ 18/2007‐08
ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್ ವಗರ್ವಣೆ ಕಡತ 3/21/2009 0:00 C

11431 EST2
 8(2) ಶಾಶಅಹೊ 

ಪೌರ್ಢ ಶಾ 
19/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ ಜಿ ವೇಣು ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಉನಿಕೆ  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ 
ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 2007‐08ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 A

11432 EST2
 8(2) ಶಾ  ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್. ಶಾ 
20/2007‐08

ಅದಮಾರು ಮರ ಎಜುಕೇಶನ್(ರಿ) 
ಉಡುಪಿ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಣರ್ಪರ್ಜಙ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/8/2007 0:00 A



ರ್

11433 EST2
 8 (2) ಶಾ  

ಅಹೊ ಪೌರ್.ಶಾ 
21/2007‐08

ಕೇಂಬಿರ್ದ್ಜ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಭಾರತಿನಗರ ಮದೂದ್ರು ತಾ. 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2007 0:00 A

11436 EST2
8(3) ಶಾ ಅ 
ವೃ.  ನೇ ಅ 
20/2007‐08

ಎಚ್ ಎಸ್.  ವಪಪ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

11437 EST2
8(3)ಶಾ ಅ ವೃ 
 21/2007‐08

ಎಸ್ ಜಿಉಮಾಶಂಕರ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

11438 EST2
 8 (3) ಶಾ ಅ 

ಮು.  .ಬ 1/2007‐
08

ಅಜಾದ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮು.  ಭಡಿತ್ 
ಅನು ೕಧನೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

11439 EST2
8(3) ಶಾ ಅ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅ. 
02/2007‐08

ರ್ೕ ಲ ೕಕಾಂತ್ ದೈ.   ಮ ಳಾ 
ದಾಯ್ಲಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 C

11440 EST2
8(3) ಶಾ ಅ ಮು 

ಬಡಿತ್ 478/2006‐07
ರ್ೕಮತಿ ಶೇರಾ ರತನ್ಮಾತೆ ಮು .  ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 B

11442 EST2

 8 (8)  8 (8) 
ಶಾ ಅ ಹೊ ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್. ಅನು 
06/2007‐08

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ವತಿಯಿಂದ 2007‐

08ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಜಾಙ್ನೋದಯ 
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ 

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ/ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

12/7/2007 0:00 A

11443 EST2

 8 (8) ಶಾ ಅ 
ಹೊ 

ಪೌರ್.ಅನು07/2007‐
08.49.ಹೊಶಾಅನು

/2007

ಮಂಜಾರ್ಬಾದ್ ಎಜುಕೆಷನ್ ಟರ್ಸಟ್(ರಿ) 
ಸಕಲೇಶಪುರ,8ನೇತರಗತಿ 

ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯುವ 
ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ:10,000

10/3/2007 0:00 A

11444 EST2

 (8)ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅನು 08/2007‐

08.50.ಹೊಶಾಅನು
/2007

ಆಕಸ್ಫಡರ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಇ ಲ್ 
ಕನನ್ಡಮಾಧಯ್ಮ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್.ಡಿಡಿ:10,000
12/7/2007 0:00 A

11446 EST2
 8 (8) ವೃ  ನೇ 

ಅನು 11/2007‐08

ರ್ೕ ದೇವರಾಜು ವೃ.   (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಅಣಣ್ನಾಯಕಹ ಳ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A



11447 EST2
ಸ 8(8) ಶಾ ಪಾರ್. 
ಶಾ ಸಥ್ಳಾಂತರ 
10/2007‐08

ರ್ೕ ಸೂರಪಪ್ನಾಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡಿಯುತಿತ್ರುವ 

ರ್ೕ ರ್ೕ ಸದುಗ್ರು ಕಬೀರ ಮಠದ 
ವ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಯ್ಲಾಲು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ದಾವಣಗೆರೆ 

ಸಥ್ಳಾಂತಿರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 A

11452 EST2
 (8) ವೃ  ನೇ 

ಅನ 12/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
(ತೋಟಗಾರಕೆ)  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಂಟೇನಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

11453 EST2

 8 (2) ಶಾಶ ಅ 
ಖಾ ಹು ಭ 
37/2006‐

07.52.ಖಾಹುಭನು/
2007

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಬೆಳಮ್ಣುಣ್,ಉಡುಪಿ ಜಿ. ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ 

ಬಗೆಗ್,
3/5/2008 0:00 B

11459 EST2
 8 (8) ಮು . 

ವೇ ನಿ . 15/2007‐
08

ರ್ೕ  ಡಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ಹು ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಗೆರೆ 
ಬೇಲೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ 

ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

7/4/2008 0:00 C

11460 EST2
 8 (8) ಮು  ವೇ 
ನ 16/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಕುಮಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಗರೆ ಬೇಲೂರು 
ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ ನಗಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 C

11462 EST2
 8 (8) ಶಾ  ವೇ 
ಅನು 18/2007‐

08.53.ವೇಅ/2007

ಜಿ.ಗೇಮಾಯ್ನಾಯಕ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಪಟೇಲ್ ಪಾಪನಾಯಕ್ 

ಗಾರ್.ಪೌರ್ಶಾಲೆ,ನಿನ್ವಾಳ,ಚಳ್ ಳಕೆರೆ ತಾ: 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

12/10/2007 0:00 A

11470 EST2
ಸ 8(1) ಶಾ ಅ 
ವಗರ್2/2007‐08

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಹರಿಜನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಸಜೆಜ್ ಹೊಸಹ ಳ್ 

ಮದುಗಿರಿ ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ  ಬಬ್ಂದಿ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

11479 EST2
8(7) ಶಾ ಅ 

ಖಾಹುಭ.ಅ 23/07‐
08

ರ್ೕ ಚಂಪಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂಪಿಗೆ, 
ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2008 0:00 D



ರ್

11499 EST2
¹ 8(1) ಶಾ ಅ 
ಖಾಹು ಬ ಅನು 
5/2007‐08

ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಹರಿಹರಪುರ ಪಾವಗಡ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 B

11500 EST2
8(1)ಶಾ  ಅ ವೇ 
ಅನು 3/2004‐05

ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಬಾಯ್ಡನೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 A

11503 EST2
8(7) 

ಶಾ. .ಅಮು. .ಅ18
/07‐08

ಆರ್.ಜಿ. ಓಂಕಾರಪಪ್ ಮು.  ರ್ೕ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವನಿ ಆರ್ ಎಸ್ ತರೀಕೆರೆ 
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಮಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/2/2008 0:00 B

11504 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 

ಉ.ಪಾರ್.ಬ19/07‐
08

ರ್ೕಮತಿ .ಎಸ್ ಉಮಾದೇ ಸ. . ಎಂ
ಇವರಿಗೆ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 

ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/2/2008 0:00 B

11505 EST2
8(7) ಶಾ. .ಅ 
ದಿವ್.ದ.ಸ 

ಬ.ಅ21/07‐08

ರ್ೕ ಟಿ.ಕೆ 
ವನಜಾಕಷ್ಮಮ್ಪರ್.ಶಾ.ಸ.ಟಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಆರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಯೂರು ಚಿ.ನಾಹ ಳ್ ತಾ, 

ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದ್ಎಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುರವುದದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/2/2008 0:00 B

11506 EST2
8(7) 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
22/07‐08

ಗಿರಿದಾಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ರ್ ಬಿಡದಿ 
ರಾಮನಗರ ತಾ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿ ಇವರಿಗೆ

ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ಂರಂಬಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಈ ಸಾ ಗೆ 

ನ ೕಕರಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

12/31/2007 0:00 C

11532 EST2
8(4)ಹುನೇಅ44/0

6‐07

ರ್ೕ.ಜಿ. ದಾಯುತುತ್ಲಾಲ್ ಊದುರ್ ಲಕಕ್ರು 
ಎಂಎ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ .ರಿ

12/1/2007 0:00 A

11540 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 
ಮೇಲಮ್ನ  
2/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಕೆ ಸುನಿತ ಸ ರ್ೕಕಾಂತ್
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಮಯ್ಸೊರು 

ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
6/28/2008 0:00 B

11552 EST2
8(8)ವೃತಿ. .ನೇ.

ಅನು.19/2007‐08

ರ್ೕ.ಪಿ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ.ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು(ರೇ ೆಮ್ 
ಕೃ )  ರ್ೕ ಪಟೇಲ್ ತಿಪಪ್ಯಯ್ ಕೆಂಚಮಮ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಹತಿರ್ಕೋಟೆ. ರಿಯೂರು.ತಾ.
ಚಿತರ್ದುಗರ್.ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 B

11581 EST2
.8(3) ಶಾ ಅ. 

ನೇ.ಅ. 8.2007‐08

ಅಂಜುದಮಾಮ್ಳ್ ಗಾಡಿ ಚೆಲುವರಾಯಶೆಟಿಟ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ 

ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
4/23/2008 0:00 D



ರ್ ಯ್

11602 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ವಗಾರ್ 3/2007‐08

ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಈ ಅಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
10/6/2007 0:00 D

11603 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ಶಾಹೇ ಬ 4/2007‐
08

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಪಾಳಾಯ್
ಹಸರನುನ್ ಸಹುಕಾರ ಗುರುಶಾಂತಪಪ್ 

ಚನನ್ಪಪ್ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಬದಲಾವನೆ 
ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

13028 EST2
81 ಶಾ ಅ ವರ್  

ನೇ ಅನು 1/2007‐
08

ಸುವಣರ್ ಮುಖಿ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ಗೂಂದಿಹ ಳ್ ಮತುತ್ ಬರ್ಹಮ್ ಸಮುದರ್ ಕಾರ್ಸ್ 
ಹಾಯ್ಂಡ ಪೂಸಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 

ನೇಮಕಾತಿಗೂಂಡ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗದೆಗ್

10/3/2007 0:00 A

13030 EST2
8[7]ಖಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅ.36/2007
‐08

ರತನ್ಪುರಿ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ
ಕಾಯ್ತಸಂದರ್, ತುಮಕೂರು‐ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
1/2/2008 0:00 B

12921 EST2
 8 2 ಶಾಶ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 59/2007‐
08

ಲಯನಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/16/2007 0:00 A

12922 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ನಿ 

ವೇ 60/2007‐08

ರ್ೕ  ನಾಗರಾಜಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು 
ಕವೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕ ರಂಗಪಟಟ್ಣ 
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

12924 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 62/2007‐

08

ರ್ೕ ತರಳಜಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಗ್
ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ 
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು ಕಷ್ಕರ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದು ಅನು ೕದಿಸುವುದು

2/5/2009 0:00 C

12925 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 
ಮಾ. ನ ೕ 
63/2007‐08

ಆತೆರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ . . ನಗರ
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್.
12/19/2008 0:00 D

12577 EST2
 8 2 ಶಾಶ 

ವೇ.ತಾ. ಇತರೆ. 
29/2006‐07

ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ 
ಸಮಾನಂರತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

12593 EST2

88 
ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು. 

28/2007‐
08.72.ನೇಅ/2007

ಟಿ.ದೇವರಾಜ,ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕ,ಬಾಪೂಜಿ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಶಲೆ ಕಲಲ್ಹ ಳ್ 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ: ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

12595 EST2
8[3]ಶಾ .ವೃ ನೇ
.114/2007‐08

ರ್ೕ ಕುಮಾರ್ ಮಾಕ , ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ ಮ್ೕಪುರ 
ಕಾರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B



ೕ ಡ

12651 EST2
81 ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭ ಅನು 
8/2006‐07

ರ್ೕ ತಿರುಮಲ ರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಮಂಗಳವಾಡ ಪಾವಗಡ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಹು ಭ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 B

12671 EST2
8 3ಶಾ.  

ನೇ.ಅ.108 / 2007‐
08  ವಮೂಗಗ್

ರ್ೕ ಶಾರದ ಲಾಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಮತೂತ್ರು.  ರ್ೕಮತಿ ನೇತಾರ್ವತಿ.ಜಿ ಸ. . 

ಕಲಾಕನನ್ಡ ರವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನುಮೂದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

12535 EST2
8[3]ಶಾ .ವೃ ಅ.
57/2007‐08

ರ್ೕ ದುಗಾರ್ಂಬಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೇಗೂರು,  ಕಾರಿಪುರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

12536 EST2
8[3]ಶಾ ನೇಅ.9
9/2006‐07

ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮೀಣ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ 
ಸಂಘದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಕುನವ ಳ್, ಸೊರಬ 

ತಾ:  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರ್ೕ ೕರಪಪ್ 
ಕಲ ೕರಪಪ್ ಮತಿತ್ಹ ಳ್ ಾನ ಕಷ್ಕರು 

[ಪಿ ಎಂ] ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

12540 EST2
c8(4)sha shi 

hoprasha44/07‐
08

rathanagiri pablic school 10/5/2007 0:00 A

12899 EST2
83ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ

ನು.441/2006‐07

ಬಿ.ಇ.ಎಲ್.ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು.ಜಾಲಹ ಳ್.ಬೆಂಗಳೂರು.ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ. ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಶಾಯ್ಮಲ.ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

13050 EST2
81 ಶಾ ಅ ನೇ 

ಅನು 2/2007‐08

ೕ ಹೋಪಿಕಾ ಪೌಡ ಶಾಲೆ ಯರಗನಹರ್  ಹೋಪಿಕಾ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಯರಗನಹ ಳ್
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ನೇಮಕಗೋಂಡ ಸ  ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

13056 EST2
8[3]ಶಾ .ವೃ ನೇ
ಅ.136/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ. ಮೈಲಾರಪಪ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ರಾಮ ಂಗೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದುಗಾಗ್ವತಿ ಹರಪನಹ ಳ್ 
ತಾ:ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

13062 EST2
8[7]ಖಾ ಅ.ಅನು

ದಾನ.02/2005‐06

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಕೋರ್ನಹ ಳ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 A

13068 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಶಾ50/06‐07

ರಹಾಮ್ನಿಯಾ ಜುಮಮ್ ಮ ಜ್ದ್ ಮತುತ್ 
ದಗಾರ್ ರ್ರ್ೕಫ್ ಕಜೂರರ್ವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

13069 EST2
86ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾ18/07‐
08

ಸೆಯ್ಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಬಜಾಲ್ ರಸೆತ್ ಪಡೀಲು 

ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A



ರ್

13070 EST2
86ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾ17/07‐
08

ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.  ದಾಯ್ಲಯ ಮುರ ನೆಹರು 
ನಗರ ಕಬಕ ಗಾರ್ಮ ಪುತೂತ್ರು ದಕ ಜಿಲೆಲ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

13071 EST2
86ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾ19/07‐
08

ಸಯಯ್ದ್ ಮದನಿ ಪರ್ಢಶಾಲೆ ಹಳ ೕೆಕೋಟೆ
ಊಳಾಳ್ಲ ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 A

13073 EST2
8410ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶ್16/07‐08

ನ ೕದಯ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ನಡಿಪಿನಾಯಕನ ಹ ಳ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .

10/5/2007 0:00 A

13074 EST2
8410 ಳಶಾ ಅ 

ಹೊಪಾರ್ಅನು2/05‐
06

ರ್ೕ ಮರಿಯಪಪ್ ರಾಮಯಯ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪಾರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು .
10/5/2007 0:00 B

13075 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾಪಾರ್13/
07‐08

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಪರ್ಢ್ಶಾಲೆ ಹನುಮಂತನಗರ 
ಗಳ ೕೆಟ್ ಡಲ್ಘಟಗಟ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .
10/5/2007 0:00 A

13076 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾ45/06‐
07

ರೂರಲ್ ನಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಢ್ಶಾಲೆ
ಬೇಡಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ಅಗಲಗುಕಿರ್ ಅಂಚೆ 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

13077 EST2
841 

ಹೊಶಾಪಾರ್21/07‐
08

X◌್ಣಪಿರ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ 
ಕೇಶವಾರ ಹೊಸಹುಡಯ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 

ಹೊಸಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್ಗ್
10/5/2007 0:00 A

13078 EST2

88 
ಹೊ.ಆಂಗಲ್.ಪೌರ್.ಶಾ
ಲೆ.ಅನು.22/2007‐

08

ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಸ ರ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ೕರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೆ ಟ್ 
ಸೂಕ್ಲ್ ದಾಯ್ನಗ್ ರಾಜಪೇಟೆ ಇ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

13079 EST2
84 ಶಾ  

ಹೊಪರ್ಢ್ಶಾ36/06‐
07

ಆಕಸ್ಫಡ್ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ 
ಮುನಿರೆಡಿಡ್ಪಾಳಯ್ ಅರಕೆರೆ ಬೆಂ.ಹೊಸಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸ
12/18/2008 0:00 A

13080 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾ47/06‐
07

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಅಕಷ್ಯನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 A

13081 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪರ್ಶಾ25/07‐
08

ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಸುಭಾಷ್
ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 A

13082 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾ20/200
7‐08

ಬಿ ಬಿ ಫಾತಿಮಾ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ಬಾಲಕೀಯರ ಪರ್ಢ್ಶಾಲೆ ಇ ಯಾಸ್ 

ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A



13157 EST2 474/2006
ಯ್ ಯ್

12/15/2008 00 A

13083 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾ24/07‐
08

ಬೆರ್ಯ್ಟ್ ಫೂಯ್ಚರ್ ಆಂಗಲ್ ಪರ್ಳ್ಢಶಾಲೆ ಬಾ
ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳುರು ಹೊಸ ಳಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

13084 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾ17/06‐
07

ಾನ ಕಾಸ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ 
ಕ್ಋಷಾಣ್ನಗರ ಕೊತಾತ್ನೂರು ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

13085 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪರ್ಳಾಶಾ18/06
‐07

ಕಾನ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ರಾಜಳ ೕೆಶವ್ರಿ 
ನಗರ ಜೆ.ಎಸ್ ಪಾಳಯ್ ಹೊಸೂರು ರಸೆತ್ 
ಬೆಂ.ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಸಯುವ ಬಗೆಗ್ಸ

10/5/2007 0:00 A

13146 EST2
88 

ಹೊ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಅ
ನು.53/2007‐08

ಪರ್ಜವ್ಲ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯಡಿ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಕಾವೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿದರೂರು ರಸೆತ್ 
ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

13153 EST2
8[3]ಶಾ ಅ.ವೃ

ನೇಅ.137/2007‐
08

ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಕಷ್ಕರು‐ ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಚನನ್ಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

13157 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ 474/2006ಶಾಅ. ‐

07

ನೂತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ದಾಯ್ನಗರ, ಥ್
ದಾವಣಗೆರೆ‐ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 0: A

13158 EST2
8[3]ಶಾ ಹೊಪೌರ್
ಅ.111/2007‐08

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಗುರುಕುಲ ಆಶರ್ಮ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ,  ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲೆಲ್‐ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2008 0:00 A

13159 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಅ.115/2007‐08

ರ್ೕ ಕರಿ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚನನ್ಗಿರಿ
ಸಂತೆ ಬೆನೂನ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ‐2007‐
08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 D

13160 EST2
8[3]ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ.
477/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ ಸಾಬನೂರು
ಮಹಾ ಂಗಪಪ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

12/15/2008 0:00 A

13161 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ.115/2007‐

08

ರ್ೕ ಮರುಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ನಾಗನೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 D



13162 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಸ

ಪೌರ್ಶಾಅ.11/2007
‐08

ರ್ೕ ದಿಧ್ ನಾಯಕ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನೋಭನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ 2007‐08ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 D

13163 EST2
8[3]ಶಾ ಹೊಪೌರ್

ಸಾಅ.55/2007‐08

ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 2007‐
08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/15/2008 0:00 B

13164 EST2
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ.36/2006‐
07

ರ್ೕ ಮಾತಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ದಾವಣಗೆರೆ‐
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 D

13165 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಸ

ಪೌರ್ಶಾ.ಅ.07/2007
‐08

ರ್ೕ ೕರಶೈವ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ
ಬಳಾಳ್ರಿ ಹರಪನಹ ಳ್ಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
12/15/2008 0:00 A

13166 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅ.04/2007‐

08

ಕನಾರ್ಟಕ ನ ೕದಯ ಆಶರ್ಮ ಮಾರು
ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 D

13167 EST2
8[3]ಶಾ ಅಅ476
/2006‐07

ರ್ೕ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ][ 
ನೋಭನಗರ ವ ಗಗ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 D

13168 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಅ.462/2006‐07

ಕೆ.ಟಿ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರನಗರ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು‐76 ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 D

13169 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊ್

ಪೌರ್ಶಾ.ಅ.14/2007
‐08

ನೂಯ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ
ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 2007‐08ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 D

13170 EST2
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ.43/2006‐
07

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಡದಕಟೆಟ್, 
ಭದಾರ್ವತಿ ಇ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 D

13171 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ.110/2007‐

08

ನೂಯ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತತ್ರ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 D

13172 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.18/2007‐08

ಮಹದೇಶವ್ರ ಎ [ರ] ಮಹದೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 D

13173 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಅ.12/2007‐08

ಮಿಲೇನಿಯಂ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಶಾಲೆ
ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 D



13180 EST2 428/200 ರ 12/26/2008 00 D

13174 EST2
8[3]ಶಾ ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ.102/2007‐
08

ನಾಗಜುರ್ನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೂಪಸಂದರ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 2007‐

08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 D

13175 EST2
8[3]ಶಾ ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ.92/2007‐08

ಎಲೆಲ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 2007‐08ನೇ 

ಸಾ ನ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
12/26/2008 0:00 D

13176 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ.28/2007‐08

ರ್ೕ ಗಿರಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ಮಾರಾನಾಯಕನಃ ಳ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 2007‐08ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 D

13177 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ.425/2006‐

07

ಾನ ನೈವೇದಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುದಾನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 D

13178 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊ್

ಪೌರ್ಶಾಅ.116/200
7‐08

ರ್ೕ ನಿಧಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರ್ೕನಿಧಿ
ಕಲಾಯ್ಣನಗರ ಟಿ. ದಾಸರಹ ಳ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 D

13179 EST2
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ.35/2006‐
07

ಡಾ: ಎಸ್.ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 D

13180 EST2
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌಶಾಅ 428/200ಪೌರ್ಶಾಅ.
6‐07

ಎಸ್. .ಎಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ‐
ನೆಲಗದರಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರನೆಲಗದರಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

12/26/2008 0:00 0: D

13181 EST2
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅ.27/2007
‐08

ಟ್ಲ್ ಆ ಮ್ ಗಿಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಮರಿಯಣಣ್ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐24 ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 D

13182 EST2
88 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಅನು
.50/2007‐08

ಲ ಮ್ೕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

13197 EST2
8[3]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅ.135/200
7‐08

ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ [ರಿ] ನಿಸರಾಣಿ, 
ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಇವರ 
ಆಶರ್ಯದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

12/17/2008 0:00 A

13198 EST2
8[3]ಶಾ .ವೃ .

ನೇಅ.ವೇ.ಅ.138/2
007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶಪಪ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
[ಹೊ ಗೆ] ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಅಗರ್ಹಾರ ಮುಚಡಿ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರ ನೇಮಕ ಅನು ೕದನೆ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2008 0:00 B



ಕಷ್

13202 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ. 

ದವ್.ದ.ಸ ಹು. ಭತಿರ್ 
65/2007‐08

ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಪಿ. ಸಂಸಕ್ರ್ತ ಕಾಲೇಜು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಉಡುಪಿ, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಇರುವ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 D

13206 EST2
8 2 ಶಾ ಅ. 

ಮಾ.ನೇ 68/2007‐
08

ಆಶರ್ಯ ನೀಲಬಾಗ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕ 
ನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ 
ಶಾಲೆ 2006‐07 ರಿಂದ 2008‐09ನೇ 

ವರೆ ಗೆ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ 
ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 D

13207 EST2
8 2 ಶಾ ಅ 
ಮು. . ಬಡಿತ್ 
69/2007‐08

ಅಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ಜೆ. `ಜೆಡಿ` ಕಾರ್ಸೂರ್ ಸ  
ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮು  ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 D

13209 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ಖಾಹು ಭ. ಅನ 71 
/2007‐09

ಯು. ಎಸ್. ನಾಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಟಲ್
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 B

13210 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ತುಂ. ಅ 
72/2007‐08

ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಟಲ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 B

13211 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ಮಧಯ್ಂತರ ರಜೆ 
73/2‐7‐08

ಕೆಥೋ ಕ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಮಂಗಳೂರು
ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆಡ ತದ ಲ್ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮಧಯ್ಂತರ ರಜೆಯನುನ್ 
ಹೊಂದಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

10/16/2007 0:00 D

13212 EST2
si.87 sasia.new 
h,s.237.06‐07

S.G.R. VIDYA SAMSTHEM 
SADASHIVANAGARA, TUMKUR

1/2/2008 0:00 B

13242 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ.71/07‐08

ಜೇ ಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್. 
ಜಯಪುರ.ದೇವನಹ ಳ್.ಬೆಂ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ
.ಜಿಲೆಲ್.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

13263 EST2
S.87 

SASISA.N.H.S. 
69. 2007‐08

Rushi Samskruthi vidya trust, 
Bangalore New High School 

Permission
5/17/2008 0:00 A

13264 EST2

S.8.7 
SASISA.NEW 
HIGH SCHOOL. 
17.2007‐08

S.B.Education Society, Hosakote 
New High School permission

5/17/2008 0:00 A



12694 EST2
¸ 86ಮೇಲಮ್ನ 31

/05‐06

ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ ಪುರಂದರ ಮತುತ್ ಇತರರು 
ದಯ್ ಕ ಕಕ್ರು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

12702 EST2
8[3]ಶಾ .ಖಾಹು

ಬ.289/2006‐07

ಹರಪನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಆಶರ್ಯದ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ 

ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್ 
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ.

9/25/2008 0:00 B

12706 EST2
ಅ 84ಶಾ ಹುಭ4/

07‐08

ಉದಯ ಪರ್ಢ್ಶಾಲೆ ಕಿಲಾರಿ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

12707 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ.16/2007‐08

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಎ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಸಂ. 163 ಮುತಾಯ್ಲನಗರ, 

ಗೋಕುಲ,ಬೆಂಗಳೂರು‐ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅನುಮತಿ

12/26/2008 0:00 A

12709 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ.13/2007‐08

ಪರಿಕರ್ಮ ಹೂಮಾನಿಟಿ ಪೌಂಡೇಷನ್
ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ
12/26/2008 0:00 A

12720 EST2

8[3]ಶಾ .ಹೊಸ 
ಪೌರ್ 

ಶಾ.ಅ.113/2007‐
08

ಪಿರ್ಸೆಟ್ೕಜ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ರೂಪಾಕಷ್ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು‐ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭ

12/15/2008 0:00 A

12729 EST2
8[3]ಶಾ .ಖಾಹು

ಭಅ.106/2007‐08

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಐಜೂರು 
ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಳ ‐
ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 B

12813 EST2
 8 2 ಶಾಶ ಹೊ 

ಪೌರ್.ಶಾ. 57/2007‐
08

ತೌ ೕದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ ಟ್ರ್ ಕುಂದಾಪುರ 
ಗಂಗೊ ಳ್ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/16/2007 0:00 A

12815 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು 
. ಬಡಿತ್ 58/2007‐

08

ಪಕರ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಕರ್ಳ ಉಡುಪಿಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಲೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
3/5/2008 0:00 B

12817 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪರ್ವ್ಶಾ19/06‐
07

ಸೆಂಟ್ ಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್ ಆಂಗಲ್
ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಕಾಮದೇನು ಲೇಒಆಟ್ ಬಿ 
ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A

12818 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಳ್ಶಾ 4/06‐
07

ಸೋಲೋಮನ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ಪಾದರಾಯನಪುರ ಬೆಂ.ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 A

12819 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪರ್ವ್ಶಾ21/06‐
07

ಸೆಂಟ್ ಜಾಜರ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ಅಣಗಲಪುರ ಬಿದರಹ ಳ್ ಹೊಸಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 A



ರ್

12820 EST2
84 ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್ಶಾ6/07‐08

ಲಪ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ
ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್ಸ
10/5/2007 0:00 B

12830 EST2
8[3]ಶಾ ನೇಅ.1
24/2007‐08

ರ್ೕ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ ಗಾಗ್, 
ಸೊರಬ ತಾ:  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್‐ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 B

12861 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:94:20
06‐07

ರ್ೕ ರಂಗಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಟವಾಡಿ, 
ತುಮಕೂರು, ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 B

10875 EST2

8(!)ಶಾ ಅ 
ಶಾಮು ಬಗೆಗ್ 
23/2006‐

07.16.ಹಸಾತ್ಂ/200
7

ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪರ್ಶಾಲೆ ಹನೂರು ಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 D

10876 EST2

8(1)ಶಾ ಅ 
ಹಸಾತ್ಂತರ 
3/2006‐

07.17.ಇತರೆ/2007

ಸಂತಮೀರ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆದ್(ರಿ)ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ 

ಶಾಲೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವಬಗೆಗ್
6/28/2008 0:00 A

10877 EST2
8(4)ಹುಭ1/06‐

07

ಗಾರ್ಮಾಂತರಪರ್ಢ್ಡಶಾಲೆತಿ.ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್,ಚಿಂ
ತಾಮಣಿ ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 A

12489 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ತುಂ ಅ 
48/2007‐08

ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಷರ್ಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರಿಯಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 B

12490 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ದಾವೆ 49/2007‐08

ರಿ. ಅ .ಸಂ 12413/04 ಗುಲಬಗಾರ್
ಭಾಗದ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನುನ್ 

ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 C

12492 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಅ. 
ಪೌರ್.   ವಗರ್ 
51/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ. ಎನ್. ರುದೆರ್ೕಗೌಡ ಸ. . 
ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.
10/5/2007 0:00 D

12494 EST2
 8 2ಶಾ ಅ ಮಾ. 

ನ ೕ 53/2007‐08

ಮಹಾಲ ಮ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾಗರಹ ಲ್ 
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

12506 EST2
8[3]ಶಾ .ವೃ .ಅ.
88/2007‐08

ರ್ೕ ಜೆ. . ಸತೀಶ್, ವೃ , ಡಾ: ಬಿ.ಆಋ್. 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಶಾಲೆ ಕಾರೇಹ ಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ 
ವ ಗಗ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B



8[3] ವ
ರ್ ೃ

12514 EST2
8[3]ಶಾ .ವೃ ವೇ

ಅನೇ.89/2007‐08

ರ್ೕ .  ಂಗರಾಜಪಪ್, ವೃ  
[ತೋಟಗಾರಿಕೆ]  ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೇದಗೊಂಡನಹ ಳ್ ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್‐ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್

9/26/2008 0:00 B

12515 EST2
8[3]ಶಾ .ವೃ ನೇ
.85/2007‐08

ರ್ೕ ಸುರೇಶಪಪ್ ಕಟಿಟ್ಮನಿ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್‐ ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಸರಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
9/26/2008 0:00 B

12517 EST2
8[3]ಶಾ ವೃ ನೇ.
107/2007‐08

ಸೇವಾಲಾಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕರಕುಚಿಚ್ ರ್ೕ 
ಭೀಮಾನಾಯಕ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನೋಭನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್

4/23/2008 0:00 B

12518 EST2
8[3]ಶಾ ವೃ ಅ.8
6/2007‐08

ಹೆಚ್. ಈಶವ್ರನಾಯಕ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್‐ರೇಣುಕಾಂಬ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಡಡ್ರಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
4/23/2008 0:00 B

12520 EST2
8[3]ವೃ ಅ.91/2

007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಾಲರಾಜ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
[ಚಿತರ್ಕಲಾ]  ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ನಿಟುಟ್ವ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

12487 EST2
¸ 8[3] ಶಾ  ಅ 
ನೇ 102/2007/08

ಬಸವರಾಜು ಎನ್ ಅಲಲ್ಮ ಪೌರ್,ಶಾ. 
ಬ ಳ್ಗಾ ರವರ ದಿವ್,ದ,ಸ ಹುದೆದ್ 

ನೇಮಕಾತಿ[ಅನುಕಂಪ]
4/10/2009 0:00 B

12531 EST2
8[3]ಶಾ ವ ಅಶಾ . ೃ ಅ.
104/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ವೃತಿತ್ತ್
ಕಷ್ಕರು, ತೀಥರ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವ ಗಗ್‐ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

12139 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 10/2007‐
08

ರ್ೕ ಕೆ ಮಲಲ್ಣಣ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಡ 
ಶಾಲೆ ಕಟಾ ೕರನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ; ಪ ಪೂ 

ಕಾ ನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
12/11/2008 0:00 B

12140 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು21/2007‐
08

ರ್ೕ ಶರ್ಂಗೇರಿ ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಪಾವಗಡ ಟೌನ್ ಹೂ ಪೌರ್ ಶಾ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/28/2008 0:00 A

12141 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಅನು 
20/2007‐08

ಮೆಮನ್ಸ್ ಅಗಗ್ಸೆಯ್ಸೇಷನಸ ಅಂಡ 
ರೋರಲ್ ಡೆವಲಪೆ ಟ್ (ರಿ) ಮಧುಗಿರಿ 
ಹೂ ಪೌರ್ ಶಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

12167 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಹೂ 

ಪೌರ್ ಶಾ 
ಅನು19/2007‐08

ಬಿ ಟಿ ಎಲ್ ದಾತ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕಸರೆ 2ನೇ
ಹಂತ ಮೆಯ್ಸೂರು ಹೂ ಪೌರ್ ಶಾ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
5/19/2008 0:00 A

12182 EST2
8(6)8709ಹೊಪ್ರ್
ಔಶಾ145/05‐06

ಸೆಯ್ಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ಕುಟಿನೋಪದಪು ಮಂಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/5/2007 0:00 A



46/07 08
ಟ್

12183 EST2
8(6) ಶಾ  

ಹೊಪ್ರ್ಔಶಾ16/06‐
07

ಸೆಯ್ಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ 
ಬೊಂದೆಲ್ ಮಂಗಳಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 A

12224 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 8/2007‐08

ರ್ೕ ವ ೕಗಿಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಅಡ ತ 

ಮಂಡ  ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಬ್

10/6/2007 0:00 D

12228 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ವೇ 

ನಿಗಧಿ 11/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ ಸುರೇಶ ದೆಯ್  ರ್ೕ ಕುವೆಂಪು 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮೆಯ್ಸೂರ 

ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
5/19/2008 0:00 A

12230 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಶಾ 
ಬೇ ಬ 12/2007‐

08

ರ್ೕ ಎಂ ಜಿ ಎಂ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಎಸ್ 
ಎಸ್ ಪುರಂ ತುಮಕೂರು ಈ ಅಡ ತ 

ಮಂಡ ೕಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಫೌರ್ಡ ಶಾಲೆಗಳನೂನ್ ಗಂಡ ಮತುತ್ ಹೆಣುಣ್ 

ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C

12234 EST2
I..ಯಾವುದಾದರೊಂ

ದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2007

ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೇಟಿ ಆಫ್
ಫಾತಿಮಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹೊಸಕೋಟೆ 

ಇವರು ಪೌರ್.ಡಶಾಲೆಯನ್ಉ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಡಿ.ಡಿ. 

ರೂ.10,000/‐

1/2/2008 0:00 B

12257 EST2
8(4)(10)ಶಾ ಹೊ
ಪಾಶಾ46/07 08ಪಾರ್ಶಾ ‐

ರ್ೕ ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಹೆಚಾಕ್ರ್ ಶ್ಡಲ್ಘಟಟ್ಯ್ ರ್ ಕ್ರ್ ಶ್ ಲ್

ಹೊಸಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/5/2007 0:00 A

12261 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.29/2

007‐08

ಎಸ್.ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮು , ಆಸಾವತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಸಂದಿ, ಕಡೂರು 

ತಾಲೂಲ್ಕು/ಜಿಲೆಲ್ ‐ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
1/2/2008 0:00 B

12265 EST2
8[7]ಶಾ ಅ. .

ಹಾ.ಮ.33/2007‐
08

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಜರಾತಿಗೆ 
ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

12267 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ.35/2007‐
08

ರ್ೕ ಹೆಬೂಬ್ರು ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ 
ಹೆಬೂಬ್ರು, ತುಮಕೂರು ತಾ: ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

12269 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ವ

ಗಾರ್ವಣೆ.37/2007‐
08

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಗೋಡೆಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
1/2/2008 0:00 C



12271 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮು
ಭ.39/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ.ಆರ್. ರೇಣುಕ ಪರ್ಸಾದ್, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕೊಂಡಿಲ್ ಕಾರ್ಸ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ಅನುಮತಿ.

12/31/2007 0:00 C

12272 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮು
ಬ.40/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ. ಜಗದಾಂಬ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಘಟಟ್, 

ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 C

12276 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಸವ್.ನಿ.
ಅ.42/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎಸ್. ವನಜಾ ,  ಂದಿ
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಳಸಾಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ: 

ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

1/2/2008 0:00 B

12279 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಬಾಯ್

ಹುನೇಅ.45/2007‐
08

ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಾಯ್ಕ್ 

ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 B

12281 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ವ

ಗಾರ್ವಣೆ.47/2007‐
08

ಾನಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮರವಂಜಿ 
ಕಡೂರು ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 C

12282 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ವ

ಗಾರ್ವಣೆ 48/2007‐
08

ರ್ೕ ಶವ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.ಗ್

4/24/2008 0:00 C

12283 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುಭ.ಅ.49/2007‐
08

ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಗೋಡೇಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 B

12287 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ವ

ಗಾರ್ವಣೆ.53/2007‐
08

ದಾಯ್ರಣಯ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

12289 EST2
8[7]ಶಾ ಅ. 
ವಗಾರ್ವಣೆ 
55/2007‐08

ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರ್ೕ 
ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ತುಮಕೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

12290 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಪೌರ್

ಶಾಸಥ್.56/2007‐08

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಎಸ್. 
ಮಾದಾಪುರ, ಕಡೂರು ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರಿನ ಬಸವ 
ಮಂದಿರಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 B



12292 EST2
8[7]ಶಾ ಅ 

ಬಾವೇಬಿ 57/2007‐
08

ಮುಚಚ್ಲಪ್ಟಿಟ್ರುವ ರ್ೕ ಮುರು  
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ ತುಮಕೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯವರಿಗೆ 
ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

12298 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಅ.455/2006‐07

ಸೌಭಾಗಯ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 2007‐08ಕೆಕ್
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್‐ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್.

12/4/2008 0:00 A

12299 EST2
8[3]ಶಾ .ವಗಾರ್

ವಣೆ94/2007‐08

ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಲೆ
ಐನೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ಪರಸಪ್ರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್‐ ವ ಗಗ್
9/26/2008 0:00 D

12300 EST2
8[3]ಶಾ ವಗಾರ್ವ
ಣೆ.712007‐08

ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಟಿ. 
ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿಬೀಡು‐

ವ ಗಗ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
9/26/2008 0:00 D

12301 EST2
8[3]ಹೊಪೌರ್ಶಾ.4
56/2006‐07

ದಾಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.
12/4/2008 0:00 A

12313 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 9/2007‐08

ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ದಾತ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಎಸ್ ಎಸ್ 
ಪುರಂ ತುಮಕೂರು ಈ ಅಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ಗ್

10/6/2007 0:00 D

12315 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ 

ಹು ಭ 
ಅನು9/2007‐08

ರ್ೕ ವಾಣಿ ದಾಯ್ ಸಮಿತಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ತೀತಾ ಕೂರಟಗೆರೆ ತಾ; ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗದಿಂದ ತೆರೆವಾದ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/27/2008 0:00 D

12318 EST2

8(8) 
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಅನು

 23/2007‐
08.70.ಹೊಶಾಅನು

/2007

ರ್ೕದೇ  ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕನನ್ಡ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 
ಡಿ.ಡಿ.10,000/‐ ದೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

10/5/2007 0:00 A

12324 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.ಅನು.321/200
6‐07

ಗೆರ್ೕಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಗಗ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ 2007‐08ಕೆಕ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
12/4/2008 0:00 A

12325 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನುಮತಿ 
15/2007‐08

ಗೋ ಂದಪುರ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭದ ಬಗೆಗ್.

12/4/2008 0:00 A

12327 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊ.

ಪೌರ್ಶಾ.ಅ.480/20
06‐07

ಮಹಾಕ ಕುವೆಂಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನನ್ಡ + 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್‐

ವ ಗಗ್
12/4/2008 0:00 A



ೕ ರ ಡ

12330 EST2
8[3]ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ.461/2006‐

07

ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಎಸ್. .ಎಸ್.ಟಿ.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಶವ್ನೀಡಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/4/2008 0:00 A

12332 EST2
8[3]ಶಾ .ನೇಅ.9
3/2007‐08

ಎಂ.ಎಲ್.ಎ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 5  ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

12346 EST2
8(4) ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ ಶಾ 
20/2006‐07

ಸೆಂಟ್ ವೇರಿಯಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ 
ಸಾರಾಯಿ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರಿ ಹೊ ಪೌರ್ 
ಶಾ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/5/2009 0:00 A

12366 EST2
8(1) ಶಾ ಅ 

ಖಾಹು ಭ ಅನು 
10/2007‐08

ರಾಯಲ್ ಬಾಲಕೀಯರ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಬತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/29/2010 0:00 B

12371 EST2
 8(2A)ಶಾಶಅ 
14/2001

 ಕೆ. ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರ್ ಸ .  ಜಯ ಪ.ಪೂ
ಕಾಲೇಜು ಪಾಂಡುಪುರ , ಇವರ 

ಅಮಾನತುತ್ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ 
ಧಾವೆ ಸಂಖೆಯ್14/2001.

11/3/2010 0:00 B

12373 EST2

 8 (2) ಶಾ ಅ 
ಹೊ 

ಪೌರ್.ಶಾ.01/2006‐
07

ಮೆರಿಟ್ ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಇಂಟರ್ ಗೇಟಡ್ 
ಟಕನ್ಲಾಜಿ ಚಾಮರಡಿಡ್ ಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್ 

ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯ 

ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 A

12395 EST2
1) ಶಾ ಅ ಶಾ ಸಥ್ 
ಅನು 2/2007‐08

ೕ ಗುರುಮಲೇಶ ರ ಪೌಡ ಶಾಲೆರ್ ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ
ದೇವನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಲಲ್ರೆ 
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/6/2007 0:00 D

12399 EST2
8(1) ಶಾಶ ಖಾ 

ಹು ಭ 
ಅನು2/2007‐08

ರ್ೕ ತಿರ್ಯಂಭಕೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಡ 
ಶಾಲೆ ರಂಗಸಮೂದರ್ ಪಾವಗಡ ತಾ; ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2007 0:00 A

12406 EST2
8(4)ಶಾ  

ಹೊಪಶಾರ್20/06‐
07

ಸೆಂಟ್ ಜುವೇರಿಯಾ ಆಂಗಲ್ 
ಪ್ರ್ಔಔಢಶಾಲೆ ಸಾರಾಯಿ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ 
.ಹೊಸ ಪರ್ಢ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .

10/5/2007 0:00 A

12409 EST2
8(3) 

ಶಾ. .ಹೊ.ಪಾರ್.30/
2007

ಆಚಾಯರ್ ಗುರು ಪರಂಪರ ದಾಯ್ಲಯ 
ದಾಸನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ

12/26/2008 0:00 D

12410 EST2
8(3) ಶಾ  

ಹೊಪಾರ್.ಅ22/2007
‐08

ಸವೆರ್ಂಟ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು 12/26/2008 0:00 A



12412 EST2
8(3) ಶಾ  

ನೇಅ97/2007‐08

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ವ ಗಗ್
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ 21 

ಶಾಲೆಗಳ ಸ. ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

4/3/2009 0:00 B

12443 EST2
8[7]ಶಾ ಅ: ವೇ
ವಯ್:46:2007‐08

.ಎಂ.ಕಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರೇನಲೂಲ್ರು, ಕಡೂರು 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ವೇತನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ 

ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/31/2009 0:00 E

14485 EST2
87ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್

ವಣೆ.62/2007‐08

ರ್ೕ ಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಬೈಚೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಬಗೆಗ್.
12/31/2007 0:00 C

14492 EST2
87ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್

ವಣೆ.65/2007‐08

ರ್ೕ ಕಲೂಮ್ರುಡೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ದೊಡಡ್ಮಠ ಹು ಕೆರೆ, ಕಡೂರು ತಾ: ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 C

14493 EST2
87ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್

ವಣೆ.66/2007‐08

ರ್ೕ ಗೌತಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

14494 EST2
87ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್

ವಣೆ.67/2007‐08

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

14495 EST2
87ಶಾ ಅ.ವೇಪು
ನಿ.68/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ.ಹೆಚ್.ತಿಮಮ್ಣಣ್ಪಪ್, ಮು  ದಾದ್ಥರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ತುಮಕೂರು 

ಇವರ ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
1/2/2008 0:00 B

14499 EST2
87ಶಾ ಅ.ವೇಅ

ನೇ.72/2007‐08

ರ್ೕ ನರ ಂಹಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಸೂಕ್ರು ಮಾಘಡಿ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಉ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ಇಬಬ್ಂದಿ 

ವಗರ್ದವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್

12/31/2007 0:00 E

14501 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ

ತರ 74/2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಮೈಕೇಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕನಕಪುರ ಬೆಂ.ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ದೇ  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 A

14504 EST2
8103ಶಾ. .ಅ.ಆ.

ಆ.ನೇ.177/2003‐
04

ದೇವಾಂಗ ಸಂಘ ಕನನ್ಡ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರ.ಬೆಂಗ
ಳೂರು.ದವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00 B



ರ್

14508 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.206/2007‐
08

ರ್ೕ.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಜಗದೀಶನಾಯಕ್.ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರುತೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ೕ 
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸೋಮಿನಕೊಪಪ್. 
ವ ಗಗ್.ತಾ.ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಳಳ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

14513 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಅ.ಸ.
ಅ.211/2007‐08

ಸ ೕರ್ದಯ ನೋಬ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪೀಣಯ್.2ನೇಹಂತ.ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್.

ಬೆಂಗಳೂರು.ಶಾಲೆಯ‐2.ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

14529 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಅ.ಆ.

ನೇಮಕಾತಿ.112/20
07‐08

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ. ೕರಭದರ್ಪಪ್.ರವರಿಗೆ.ಅನುಕಂ
ಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 
ರ್ೕ.ಉ.ಜಿ. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಜಗಳೂರು.ದಾವ

ಣೆಗೆರೆ.ಜಿಲೆಲ್.

4/3/2009 0:00 B

14540 EST2
88 ಅನು. 

ಆ.ನೇ.58/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್. ಉದಯಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಬಿನ್. 
ರಂಗಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ರಿ. .ಸಂ. 
18747/04 ಎಸ್ ಆರ್.ಇ.ಎಸ್. ದಿನಾಂಕ 

01‐12‐2006 ರ ಅನವ್ಯ 
ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

2/8/2010 0:00 B

14555 EST2
88 

ಪರ್.ದ.ಸ.ನೇ.ಅನು. 
89/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ಟಿ. ೕರಾರೆಡಿಡ್ ಪರ್.ದ.ಸ. 
ಎಸ್. .ಎಸ್. ಆರ್. ಪದ  
ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು ರಾಂಪುರ 

ಳಕಾಲೂ ರು ತಾ ಚಿತದುಗರ್ ಜಿಲೆಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 A

14556 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೋ.ಮನಾನ್ 
90/2007‐08

ಶಾರದಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರ ೕಕೆರೆ 
ಹಾಸನ ಜಿಲಾಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 B

14557 EST2
88ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ

 91/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್. ಮಂಜಯಯ್ ತಂದೆ ದಿ. ಜಿ.ಕೆ 
ರಾಮಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್ 26/2007 ರ ಲ್ 

ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/27/2008 0:00 A

14558 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಅನು 

92/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ. ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಟಿ.ಪಿ. .ಕೆ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಘಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 C



14559 EST2
88ಖಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ವ

ಗರ್ ಅನು 
93/2007‐18

ರ್ೕ ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಸಹಕಾರ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ ಆಡ ತ 

ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿಗಳ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 B

14561 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭತಿರ್ ಅನು 
95/2007‐08

ರ್ೕ ಬಾ ಗೊಂದು ಗುರಿ 
ಬಾಳುವವರಿಗೊಂದು ದಾರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 

ರಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯಡಿಯ ಲ್ನ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 B

14564 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭತಿರ್ ಅನು 
98/2007‐08

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮತೊತ್ೕಡು 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ಬನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2009 0:00 A

14588 EST2
88ಶಾ. ,ವಗರ್ 

ಅನು 103/2007‐
08

ರ್ೕ ಯಳನಡು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಯ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

14589 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 104/2007‐
08

ಡಾ. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವತ್

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

14590 EST2
88ಶಾ.ದಾಹಾ.
ಕೋ ಮನಾನ್ 
105/2007‐08

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

14592 EST2
88ಶಾ.ದಾಹಾ.ಕೊ

 ಮನಾನ್ 
106/2007‐08

ಬೆಥಸಾತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬೈರಾಪುರ ಆಲೂರು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 
ದಾಖಲಾತಿ /ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

14593 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

107/2007‐08

ಮಲಾನ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅರೇಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನ್ನಾ ಕುರಿತು

4/30/2010 0:00 C



ರ್

14594 EST2

880 
ಶಾ. .ಮು. . ಬಡಿತ್ 
ಪೂವಾರ್ನುಮತಿ 
108/2007‐08

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿ ರಿಗೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯಡಿಯ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ  ಇರುವ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು 
ಪೂವಾರ್ನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/12/2007 0:00 C

14598 EST2

88ಶಾ. .ಮು. .ಬ
ಡಿತ್ 

ಅನು.111/2007‐
08.

ರ್ೕ ಕಾಳಯದ್ ರಿಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಕುಮಾರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪ್ಋಔಢಶಲೆ 
ಶಾಮತ ಳ್ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. 

ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗು 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/11/2007 0:00 C

14599 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್ ಅನು 

114/2007‐08

ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಬಲಲ್ಮಾವಡಿ
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 B

14600 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್ ಅನು 
11/2007‐08

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕಕ್ಸೋಡ್ಊರು ಮಡಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 B

14601 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.

ಭ.ಅನು 
114/2007‐08

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಯ್ಮನಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನಲ್ ಲ್
ಖಾ  ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2010 0:00 D

14602 EST2
88ಶಾ. .ಅನು.ಆ.

ನೇ.ಅನು. 
115/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್. . ಗೂರುವ ಡಿ. ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು ಉದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಟಟ್ಗೇರಿ 

ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಪಿ.ಜಿ. ವಸಂತ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 A

14603 EST2
88ಶಾ. ೕ.ವಗರ್ 

ಅನು.116/2007‐
08

ರ್ೕ ಸುಹಾಸ್ ಬಿ. ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಪರ್ಸಾದ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೋಳೂರು ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/2/2008 0:00 C

14605 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 119/2007‐
08

ರ್ೕ ಪಿ.  ೕಮಶೇಖರ ಸ. .ಪಿ. .ಎಂ ರ್ೕ 
ಕಾವೇರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬಾಗಮಂಡಲ 
ಮಡಿಕೆರಿ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗಗ್

12/11/2007 0:00 C



14613 EST2 125/2007
ಯ್ ರ್

12/11/2007 00 C

14606 EST2
88ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ
 120/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.  ವರಾಮ ಹಾಗೂ ಇತರರು 
ಇವರುಗಳ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ಹೆಬಾಬ್ಲೆ 
ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ ಹೆಬಾಬ್ಲೆ ಕೊಡಗು 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

7/4/2008 0:00 A

14610 EST2
88ಶಾ. ೕ.ಮು. .

ಬಡಿತ್ 122/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಬಿ. ಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ಸದುಗ್ರು 
ಅಪಪ್ಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಡಿಗೆ 
ಸೋಮಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/11/2007 0:00 C

14611 EST2
88ವೃತಿತ್ .ನೇ. 
ಅನು ೕದನೆ 
124/2007‐08

ರ್ೕ ಎನ್.ಆರ್. ಗೋ ಂದರೆಡಿಡ್ ರಿಯ 
ಸ. . ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೇಲರ್ಗುಂಡ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/11/2007 0:00 C

14612 EST2
88ವೃತಿತ್ . 

ನೇ.ಅನು ೕದನೆ 
124/2007‐08

ರ್ೕ .ಕೆ. ಬುಂಧರ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಬುದದ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ 
ಜಿಲಲ್ಡೆ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2009 0:00 B

14613 EST2
88ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಡಿತ್ 

ಅನು 125/2007ಅನು.  ‐
08

ರ್ೕ ಪಿ.ಸಾವ್ಮಿ ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ರ್ೕ 
ದಾಯ್ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೇರಳಾಪುರ

ಅರಕಲಗೂರು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ದಿವ್.ದ.ಸ.ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/11/2007 0:00 0: C

14621 EST2
88ಶಾ. .ದಾ.ಹಾ.
ಕೇ.ಮನಾನ್ 

130/2007‐08

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 
ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

14622 EST2
88ಶಾ. .ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ ಮನಾನ್ 

131/2007‐08

ರ್ೕ ಸದುಗ್ರು ದಧ್ಮಲಲ್ಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಗ ಮಠ ಚಲುವನಹ ಳ್ ಅರಸೇಕೆರೆ ತಾ. 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ದಾಯ್ಥೀರ್ಗಳ ಧಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

13874 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 
ಮಾ ನ ೕ. 
83/2007‐08

ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆನೆಗೊಳ 
ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾ. ಮುಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್. ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ 2003‐04 
ರಿಂದ 2004‐05ರ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 D



13884 EST2
ಯ್ ಕಷ್ ರ್

3/5/2008 00 A

13877 EST2
 8 2 ಶಾಶ ಅ 
ವೃತಿತ್ ಅನು. 
86/2007‐08

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಾಮಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮುಷೂಟ್ರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 D

13878 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು 

ಶ. ಬಡಿತ್ 87/2007‐
08

ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ತ್ ರಿ 
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತರ್ ನಾಗಮಂಗಲ 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ 
ಒಳಪಟಿಟ್ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀ್ಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

13879 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು. ತು. ಅ. 
88/2007‐08

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ `ಡಿ` ಹಲಹ ಳ್ 
ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 D

13880 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಖಾ. 
ಹು. ತುಂ. ಅ 
89/2007‐08

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/19/2008 0:00 D

13884 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ಮೇಲ ನ ಅಜಿರ್ಮೇಲಮ್ನ  ಅಜಿರ್ 
6633/2007‐08

ರ್ೕ ನರ ಂಗರಾವ್ ಲಸಖ್ರೆ ಪದ ೕಧರ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಎಸ್.ಎನ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ

ಬಾ ಕ್ ತಾ. ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಮೇಲಮ್ನ  ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 0: A

13885 EST2
8 2 ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 01/2007‐

08

.  ೕನಾ ಡಿಸೋಜ ಸ.  . ನಿಮರ್ಲ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ನೀಡಿರುವ ಮು 
. ರ ಭತಿರ್ ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

13886 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ. ನ ೕ 
92/2007‐08

ರ್ೕ ಕನಕ ಮ ಳಾ ಮಂಡ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
12/19/2008 0:00 D

13888 EST2
 8 8 ಅನು,. ಆ. 
ನೇ. ಅನು. 

24/2007‐08

ರ್ೕ .ಬಿ. ರಾಜೇಶ್ ತಂದೆ. ದಿ. ಆರ್. 
ಬೀಮಪಪ್ ರಾಣಿಕೆರೆ. ಸಂ. ಪ. ಪೂ ಕಾಲೇಜು 

ಮೀರಸಾಬಿ ಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ. ತಾ. 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರಿತ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ. ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 A

13890 EST2
 88 ಶಾ. . ಮು 
. ಬಡಿತ್ ಅನು. 

25/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಸಹ. ಕಷ್ಕರು
ಗೌಡ ಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 C



ರ್ ನ್

13891 EST2
 8 8 ದಿವ್. ದ.ಸ. 
ಬಡಿತ್. ಅನು 
26/2007‐08

ರ್ೕ ವೈ. ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ 
ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ರ್ೕ 
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಯಡವನಹ ಳ್ ಅರ ಕೆರೆ ತಾ. ಇವರಿಗೆ 
ದಿವ್.ದ.ಸ. ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 C

13963 EST2
81 ಶಾ ಅ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
2/2007‐08

ಬಾಪುಜಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ 
ಬಡಾವಣೆ ಪಾವಗಡ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2008 0:00 A

13975 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:09:2004‐05

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಲೆತೋಟದ ಹ ಳ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ, 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

13997 EST2
CPI.17‐11‐

2007.ಬಡಿತ್/2007

ದೇವರಾಜು ಸ. . ಕಾಗದನಗರ
ಇವರಿಗೆಆ.ಮಂ. ಮು  ನೀಡಿರುವ 
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ 2  ೕ

4/10/2009 0:00 C

14000 EST2
CPI.16‐11‐

2007.ಬಡಿತ್/2007

ಸಟ್ರ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಎಂ.ಎ,ಸ
ನಿಮರ್ಲ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಸಾಗರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ ,ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ‐
2ದೂಂದಿಗೆ

4/10/2009 0:00 C

14086 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ನಿ ಜನೆ 
93/2007‐08

ರ್ೕ ಪಿ. ದಾಸಪಪ್ ಸ.  . ಕೋಲಾರ ತಾ. 
ವಕಕ್ಲೇರಿ ಗಾರ್ಮ ದಾಯ್ಭೃದಿಧ್ 

ಪೌರ್ಢಾಶಾಲೆ ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಗರ ಪಾ ಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ನಿ ಜನೆ 

ಅಥವಾ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

14087 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 
ಮಾ. ನ ೕ 
94/2007‐08

ರಿವರ್ ವಾಯ್  ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕ ರಂಗಪಟಟ್ಣ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್.
3/5/2008 0:00 B

14092 EST2
 8 8 ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭ. ಅನು 
31/2007‐08

ರ್ೕ ಶಂಕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಮಮ್ನಹ ಲ್ ಅರ ಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ 

ಜಿಲೆಲ್. ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 B

14094 EST2
 8 8 ಶಾ . ಬಡಿತ್ 
32/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ಎನ್. ಜಡೇಗೌಡ ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  

ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಗಾಡನಿ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. 
ಇವರಿಗೆ. ಊಪ. ಪೌರ್ಂಶುಪಾಲರ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 C



88 ೕ

14097 EST2
 8 8 ಶಾ  ಬಡಿತ್ 
33/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಅರ ಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ,ಕುವೆಂಪುನಗರ 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/6/2007 0:00 C

14100 EST2
 8 8 ಮು.  . 
ವಗರ್. ಅನು 
35/2007‐08

ರ್ೕಹೆಚ್. ಕೆ. ಜಗನಾನ್ಥ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಗಾರ್ ಭಾರತಿ ನ ೕದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸಾರಾಪುರ ಹಾಸನ ತಾ. ಇವರನುನ್ ರ್ೕ 
ಕ ೕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಲೂರು ಇ ಲ್ಗೆ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಗೊಂಡಿದುದ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 C

14101 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 
ತೆ. 95/2007‐08

ಆನಂದ ಮೂತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗಾಂಧಿನಗರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

14102 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ವೇ. 
ಬಿ. 96/2007‐08

ಸಟ್ರ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕೆ.ಜಿ. ಸೆಮಟರ್ 
ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾಲಹ ಳ್, 

ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವೇತನ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 D

14149 EST2
/83 ಶಾ,. .ಅ. 

ವೃ. . 196.2007‐
08

ರ್ೕ. ಎಸ್/ ಮೆಟೇಶ್. ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಪದಮ್ ರ್ೕ. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನ ಲೇಹಾಳು, 

ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/26/2008 0:00 B

14161 EST2
88 

ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು.78
/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ರಾಜಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ೕ ರೇಣುಕಾದೇತೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ ರೇಣುಕಾದೇ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರೇಣುಕಾಪುರ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 A

14193 EST2
87ಶಾ ಅ. 
ಸಥ್ಳಾಂತರ 

136/2007‐08

ಾನದೀಪ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೇವನಹ ಳ್‐ಸಥ್ಳಾಂತರ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 A

14118 EST2
81 ಶಾ ಅ ವರ್ 

ನೇ ಅನು 5/2007‐
08

ರ್ೕ  ಪಿ ಮಹಾದೇವಪಪ್ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ಗೌತಮ ಪೌರ್ಡ ಶಾ  ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
7/12/2010 0:00 B

14220 EST2
88 

ಶಾ. .ನೇ.ಅನು ೕ
ದನೆ.156/2007‐08

ರ್ೕ ಗುರುಮಲಾಲ್ಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕುರಾದಹ ಳ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು .ಬಿ.ಜಡ್ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 

ಮಂಗಳಗೌರಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2008 0:00 B



45 2007 08

14260 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.

ಭತಿರ್ ಅ.39/2007‐
08

ಗೌಡಳಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೌಡಳಾ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 B

14265 EST2
*9* 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್ 
ಅನು 42/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ.ಬಿ. ಬಸವ ಂಗಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ 
ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸವ್ಂಇ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊರಕೆರೆ ದೇವರಪುರ 

ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 B

14266 EST2
88ಅನುಆ.ನೇ.ಅ

ನು.43/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ ಹತಿರ್ ಕೋ . ಕೆ.ಆರ್. 
ಕುಬೇಂದರ್ ಹತಿರ್ಇವರಿಗೆ 

ಎಸ್. .ಆರ್.ಎಸ್.. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಐಮಂಗಲ ರಿಯೂರು ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ಹುದೆದ್ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 A

14267 EST2
88 ಶಾ. . .ಪರ್ 

ಅನು 44/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ . . ದೇವಕಿ ಮು. . 
ಮೂನಾರ್ಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂನಾರ್ಡು 
ಇವರಿಗೆ ದೇಶಕೆಕ್ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2008 0:00 C

14268 EST2
88 

ಶಾ. .ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು 45 2007 08ಅನು.    ‐

ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಲ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ ವಗಾರ್ವಣೆಲ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 B

14269 EST2
88 ಮಾನಯ್ತೇ 
ನ ೕ ಈ ಅ, 
/2007‐08

ರ್ೕ ಪೂಣರ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 C

14270 EST2
88 ಶಾ. .ಮು. . 

ಬಡಿತ್ 47/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್. ಸೋಮಪಪ್ ಳವಾರ್.  ರ್ೕ
ಮ ಯ ಚೌಡಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಪುರ 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 B

14271 EST2
88ಖಾ. 

ಪೌರ್.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ 
48/2007‐08

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ಆನೆಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ 
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 

ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹೊಸಹಟಿಟ್ 

ಬೆಂಜಿಗೆ ಭರಮಸಾಗರ ಹೋಬ  
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇಲೆಲ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 A

13775 EST2
84ಶಾ  

ನೇಆ158/06‐07

ರ್ೕ ಸುಬರ್ಮಣೆಯ್ೕಶವರ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲಾಸುಳಯ್ ತಾ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/1/2007 0:00 A



83
ರ್ ರ್

13727 EST2
83ಶಾ ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.178/2007‐
08

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. ವಕುಮಾರವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರುರಾಜೀ
ವ್ ಗಾಂಧಿ ೕಮೆರಿಯಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಹೆಳ ೕೆ ೕಗೆಭಾ ,ಭದರ್ವತಿ.ಇವ
ರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

13753 EST2
83ಶಾ. .ಅ..ವೃ.

.ನೇ.ಅ.185/2007‐
08

ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ.ಪ.ಜಾ.ಪಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕಕ್ಮಲಲ್ನಹೊಳ ೕೆ.ಜಗಳೂರು.ತಾ. ಈ 

ಶಾಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.ಎಂ.ಎನ್.ಮಂಜಣಣ್.ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರುತೋಟಗಾರಿಕೆ

4/3/2009 0:00 B

13806 EST2
87ಶಾ ಅ.ಖಾಹು

ಭ.ಅ.124/2007‐
08

ರ್ೕ ನಿವರ್ಹಣೇಶವ್ರ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕ್ನಹ ಳ್ ತ: ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
9/9/2009 0:00 A

13828 EST2
84ಶಾ  

ಮೇಲಮ್ನ 31/200
7

ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲ ಸ.  ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ 
ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಬಿರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ವೇರ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಇ ಬಗೆಗ್ .
12/18/2008 0:00 E

13835 EST2
81 ಶಾ ಅ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
169/2005‐06

ದಯಾನಂದ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ದೇ ತಂದೆರ್ ಕೆ 
ಅರ ನಗರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5/19/2008 0:00 A

13697 EST2
83 ಶಾ ಅ ಶಾ. ಅ. 

ಖಾಹುಭ. 243 
244/2006‐07

ಅನಾಥ ಸೇವಾಶರ್ಮ ಸಮಿತಿ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 
ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತದ ರ್ೕ. ಲ್
ಲ ಮ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ 

ರ್ೕ.  ೕರಾಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಶೆಟಿಟ್ಯ ಳ್ ಇ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 B

13673 EST2
.83 ಶಾ. .ಅ. 

ಖಾ.ಹುಭ. 95.07‐
08.

ರ್ೕ.ಆರ್. ನಂಜಪಪ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ರಾಂಒಉರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ 

ನಾರಾಯಣ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
4/3/2009 0:00 B

13675 EST2
.83ಶಾ. .ಅ.ವೃತಿತ್.
. 183.2007‐08

ರ್ೕ. ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹನನ್ಮರಡಿ, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 B

13686 EST2
81 ಶಾ ಅಮು  
ಬಡಿತ್6/2007‐08

ರ್ೕ ಜಯಣಣ್ ಸ  ರ್ೕ ವಾಣಿ ದಾಯ್ 
ಸಮಿತಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ತೀತಾ ಕೋರಟಗೆರೆ 
ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 C



ೃ ರ್ ರ್

13531 EST2

88 
ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು
ೕದನೆ.117/200

7‐08

ರ್ೕ ಜಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟೇಗೌಡ ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರು ಕಾವೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00 A

13538 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅನು
ದಾನ01/04‐05

ರಾಮದುಗರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮದುಗರ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/9/2009 0:00 A

13540 EST2
¸ 81 ಶಾ ಅ ವರ್ 
ನೇ ಅನು 4/2007‐

08

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ವರ್ತಿತ್ 
ಕಚ್ಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ರತನ್ ಸಂದರ್ ರಾ ರವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/26/2008 0:00 B

13597 EST2

88 
ಖಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂ.
ಹಸಾತ್ಂ.49/2007‐

2008

ರ್ೕ ಪಟೇಲ್ ರುದೆರ್ೕಗೌಡ ಸಾಮ್ರಕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಣಣ್ಗೆರೆ ಕಡೂರು ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ರೇಣುಕಾದೇ  
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಹಾಗು 

ಸದರಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮೈಲಾರಪುರ ಗೇಟ್ 
ರ್ೕ ರಾಂಪುರ ಹೋಬ  ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ  
ನಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/12/2007 0:00 A

13598 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುಭಅ.77/2007‐
08

ವೃಷಭಾವತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೈರಮಂಗಲ, ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
10/19/2010 0:00 B

13623 EST2

88 
ವೃತಿತ್, .ನೇ.ಅನು

ೕದನೆ 
136/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಚಿಕಕ್ಣಣ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ೕ ದಧ್ ಂಗೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎ, ,ಕೊಟಿಟ್ಗೆ ರಿಯೂರು 
ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/7/2007 0:00 A

13625 EST2
88 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.83/2007‐2008

ರ್ೕ ದಧ್ಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ ಹಾಲು ದೆದ್ೕಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆರೆಯೂರು ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಹಾಗು ರ್ೕ ದಾಧ್ಚಾರಿ ಸ. . 

ರ್ೕ ಕಲಮ್ರುಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಡಸಾಲೆ 
ಪಿ ಳ್ೕನಹ ಳ್ ಕಡೂರು ತಾ: ಇವರುಗ ಗೆ 

ಮು  ಬಡಿತ್ ನೀಡುರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/10/2007 0:00 C

13627 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮುಬಅ
.125/2007‐08

ರ್ೕ ಎಲ್. ನಾಗರಾಜ, ಸ ,  ವೇಕಾನಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೂ ಬೆಲೆ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
5/17/2008 0:00 D



13639 EST2

88 
ಶಾ. .ಅ.ವೇತನಾ
ನುದಾನ.102/2007

‐2008

ರ್ೕ ರೇಣುಕಾಂಬ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಪಂಡರಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ: ಜಿಲೆಲ್, ಆಡ  

ಮಂಡ ಯ ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೊಂಡೇಕೊಳ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ತಾ: ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/12/2007 0:00 A

13561 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ
ತರ.115.07‐08

ಭಾಗಯ್ ಭ್ಐರವೇಶವ್ರ ರೂರಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್. 4ಇ ಬಿಡದಿ, 
ರಾಮನಗರ ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ  
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢ 

ಶಾಲಡೆಯನುನ್ ಹಷಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/17/2008 0:00 E

13562 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 77/2007‐

08

ರ್ೕ ಎಂ ಆರ್ ರ್ೕಗಿರಿ ಸ  ನಂಜಮಮ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮು  

ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/5/2008 0:00 B

13564 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 79/2007‐

08

ರ್ೕ ಮತಿ ಜಿ ರಮಾಮಣಿ ಸ.  ಪಿ 
ಎಸ್.ಎಸ್ ಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ 
ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಮು  ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವದನುನ್ ಅನ ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

13565 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 80/2007‐ತ್

08

ರ್ೕ . . ಮಂಜಪಪ್ ಸ.  . ಪಡುಬಿದಿರ್ 
ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಡುಬಿದಿರ್ ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯುಲ್

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

13566 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 81/2007‐

08

ರ್ೕಮತಿ ರೆನಿಲಾಡ್ ಫಿರೇರಾ ಸ.   ಸೈಂಟ್ 
ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳಮ್ಣಿಣ್ ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

13448 EST2
81 ಶಾ ಅ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
2/2006‐07

ಎಂ ಜಿ ಎಂ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಬೆ ಳ್ಬಟುಲ್
ಪಾವಗಡ ತಾ` ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 A

13451 EST2
ೕ83ಶಾ. .ಅ.ವೃತಿತ್

 .ನೇ.167/2007‐
08

ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ಪದದ್ಪಪ್.ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು. ರ್ೕಮತಿ
ಬಿ.ಬಸವನಗೌಡುರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಬೂದಿಹಾಳು.ಹರಿಹರ.ತಾಲೂಲ್
ಕು.ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

13452 EST2
84ಶಾ  

ಸಥ್ಳಾಮ2/07‐08

ಮೇರಾಜ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ 7ನೇ 
ಕಾರ್ಸ್ ಸೋಮೇಶವ್ರ ನಗರ ಜಯನಗರ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 B



8[3] 1 ೕ

13465 EST2
87ಶಾ ಅ. ಅನೇ
.102/2007‐08

ನಳಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭೀಮಸಂದರ್, 
ತುಮಕೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 C

13476 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಅನೇ
ಅ:114:2007‐08

ದಿ: ನಿಸಾಸ್ರ್ ಭಾಷಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ
ಪತಿನ್ ಮುಬೀನಾ ಬಾನು, ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/20/2008 0:00 D

13496 EST2
.83 ಶಾ. .ಅ. 
ವ್ಋ. .ನೇ/ 
165/2007‐08

ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮೂತಿರ್. ವ್ಋತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ. ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ಕೊಂಡಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. ಇವರನುನ್ 
ಅನುದಾನಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

13499 EST2
84ಶಾ  

ಸಥ್ಳಾಂ1/07‐08

ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಅಲಸೂರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .
3/25/2009 0:00 A

13500 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪ್ರ್ಔಶಾ25/07‐
08

ರೋಸಾಮಿ ಟ್ಕಾ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ
ಕಿನಿನ್ಕಂಬಳ ಇ ಲ್ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್
10/5/2007 0:00 A

13107 EST2
8[3]ಶಾ . ಂದಿ 
ನೇಅ.47/2007‐

08

ರ್ೕ ಆರ್.ಅಥಾವುಲಾಲ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಪದಮ್ ರ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ 

ದಾವಣಗೆರೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

13108 EST2
8[3]ಶಾ ಮೇಅ 1ಶಾ ಮೇಅ.
03/2007‐08

ರ್ೕ ವಾ ಕಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಗಿನಕಟೆಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ೕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರವರು 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

13109 EST2

88 
ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು
ೕದನೆ.64/2007

‐08.73.ನೇಅ/2007

ರ್ೕ.ಟಿ.ಮುಕಕ್ಣಣ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಗುರು ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ 

ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಬಡವಾಣೆ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2007 0:00 A

13117 EST2
8[3]ಶಾ ಹೊಪೌರ್.
504/2006‐07

ರ ಮ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಂದವಾಡ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
12/15/2008 0:00 A

13118 EST2
8[3]ಶಾ ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ.04/2007‐08
ಸೇವಾ ಸಾಗರ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಸಾಗರ 
ವ ಗಗ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.

12/26/2008 0:00 D

12993 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅ.61/2007
‐08

ಮಾಧುರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಜಿಲೆಲ್‐2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 B



ಬಿ

13002 EST2
8[3] ವೃ  ನೇ 

ಅ 129/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ. ಪಾಲಾಕಷ್ಪಪ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
[ಹೊ ಗೆ[  ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ನಂದಿ ತಾವರೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು‐
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

13275 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ.ಅ.70/2007
‐08

ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/17/2008 0:00 A

13276 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ.ಅ.52/2007
‐08

ಲ ಮ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಮರಳುಬಾಗಿಲು, ದೇವನಹ ಳ್ ಟೌನ್, 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 A

13295 EST2
.83 

ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ.150.
07‐08

ರ್ೕ. ಮಹಾಂತೇಶ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರುಮ ರ್ೕ. 
ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಗೋಣಿಬೀಡು,ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ. ರವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ ಸ ತ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

13296 EST2
87ಶಾ .ಅ. 

ನೇ.ಅನು.98.2007‐
08

ರ್ೕ.  ದದ್ರಾಮೇಶವ್ತರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಂಗಳ, ಕಡೂರು ತಾ. ಈ 

ಶಾಲೆಯ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

13318 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಅನೇ
ಅ.94/2007‐08

ದಿ: ಬಿ.ಆರ್.ಮಹದೇವಯಯ್, ದಿವ್ತೀಯ
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು ಇವರ ಮಗ 
ಬಿ ಎಂ ಕೀತಿರ್ಕುಮಾರ ಇವರಿಗೆ.ಎಂ. ಕೀತಿರ್ಕುಮಾರ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B

13320 EST2
.87ಶಾ ಅ. 

ಅನು.8.2004‐05.

ರ್ೕ. ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಯಡಿಯೂರು, 
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ 
ಬಗೆಗ್.

1/7/2008 0:00 B

13388 EST2
8[3]ಶಾ .ವೃ .ಅ

ನು.139/2007‐08

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್,  , ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
[ತೋಟಗಾರಿಕೆ] ಕುಮಮ್ದವ್ತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚೋರಡಿ ವ ಗಗ್ ತಾ:  ರ್ೕ ಸುರೇಶ,  . 
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, [ತೋಟಗಾರಿಕೆ] ಕುಮದ್ವ್ತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೋರಡಿ,  ವ ಗಗ್ ತಾ: 
ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

13392 EST2
 87 ಶಾ ಅ. 
ವ್ಋ . ವೇ. 
58.2007‐08

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ವೃ. .  ವೇಕಾನಂದ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊನನ್ಮಾಚೇನ ಳ್ಳ್, 
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B



ಯ್ ಕಷ್ ನ್

13394 EST2
.82 ಶಾ ಅ. 

ಹೆ. .ಅನು.52.200
7‐08

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆಂಬೋಡಿ, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

13416 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮಾ 

ನ ೕ 76/2007‐08

ನ ೕನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಿಕೆಕ್ೕರಿ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆ 

ಮಾನಯ್ತೆ/ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
10/16/2007 0:00 D

13437 EST2
.83ಶಾ. .ಅ. 

ನೇ.ಅ. 03/ 2007‐
08

ಪಾಂಚಜನಯ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 B

13438 EST2
83ಶಾ .ಅ. 

ವೇ.ಅ. 153.2007‐
08

ರ್ೕ. ಚೆನನ್ ೕರದೇ  ಕೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲಾ ಸಂಸೆಥ್, ತೊಗ ರ್ ಕಾರಿಪುರ ತಾ. ‐

 ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗಗ್.
4/23/2008 0:00 B

14411 EST2
 8 8 ಶಾ  ಮು 
 ಬಡಿತ್ 81/2007‐

08

ರ್ೕಮತಿ ರಮಾವತಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/6/2007 0:00 C

14412 EST2
 8 8 ಶಾ  ಮು  

ಬಡಿತ್ ಅನು 
82/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ. ಕಾಡಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಶಂಕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಮ್ನಃ ಳ್ 
ಅರ ಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ತ್

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 C

14413 EST2
 8 8 ಶಾ  ವೇ 

ತಾ,. 85/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ. ರಾಜಸೇಖರಾಚ್ಆರಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಮತುತ್ ರ್ೕ ಬಿ. ಜೆ ನಂಜುಂಡಪಪ್ ದೈ ಕ 

ಕಷ್ಕರು ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅರ ಕೆರೆ ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ 

ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 D

14414 EST2
 8 8 ಶಾ,. ದಾಹಾ 
ಕೊ ಮನಾನ್ 
86/2007‐08

ಪದಾಮ್ವತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ. 

ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/6/2007 0:00 C

14417 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು 
. ಬಡಿತ್ 97/2007‐

08

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ಸ. . ವಾ ನಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾಲಹ ಳ್ ರ್ೕ ರಂಗಪಟಟ್ಣ 
ತಾ. ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಮು  ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

14419 EST2
 8 2 ಶಾಶಅ 

ಪಿಂಚಣಿ 99/2007‐
08

ರ್ೕ ಆಂತೋಣಿ ಜೀ ಯರ್ ಸ.   
ಅರ ಂದ ತಾಯಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಜಿಎಫ್, 

ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.
3/5/2008 0:00 B



14421 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ . 

ಪರ್ 101/2007‐08

ಗೌತಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ
ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರು ದೇ  ಪರ್ವಾಸ 

ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

14422 EST2

 8 2 ಶಾ ಅ 
ಬೋಧಕೇತರ 
ಬಬ್ಮದ ನೇ.ಅ 
102/2007‐08

ರ್ೕ ಸುಂದರ್ ಚಾರ್ ದಿವ್ .ದ.ಸ. ಹಾಗು 
ಗರ್ಂಥಾಪಾಲಕರಉ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. 
ಇವರ ನೇಮಕವನುನ್ ಅನುದಾನ 
ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

14423 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಹೊ. 

ಪೌರ್. 103/2007‐08

ಲಯನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಸ್ ನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಪಡುಬಿದಿರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

14424 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಹೊ. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. 
104/2007

ಮೆರಿಟ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಎಜುಕೇಷನ್
ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಟರ್ಸಟ್ಮ್ ಚಾಮರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್, 

ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 
ಅಶರ್ಯದ ಲ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 A

15282 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.182/2007
‐08

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬೆಟಟ್ಕೋಟೆ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ.. ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿ. 
ಖಾ  ಹುದದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

15283 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.183/2007
‐08

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ,ಆದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಪಪ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಇರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/28/2009 0:00 B

15292 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.11//2007‐
08

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಸೇವಾ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ
ರಿವಕೆಕ್ೕರಿ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/20/2008 0:00 A

15293 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ತುಂ.ಅ. 

121/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ. ಸುಬಾರ್ಹಮ್ನಭಟ್ ಸ. ,.ನಿಟೂಟ್ರು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬರ್ಹಾಮ್ನಮಠ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್. 
ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡಳಯ ನೀಡಿರುವ 

ಮು.  ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 D

15294 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಅನು
ಕಂಪ.ನೇ 

113/2007‐08

ರ್ೕ ಬಾಲಪಪ್ ಜೂನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನ್ಸ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆಇವರ 
ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಥಾಮಸ್ ಇವರಿಗೆ 

ನೇಮಕಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 B



ರ್ ಟ್

15295 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್ 
ಅ. 114/2007‐08

ರ್ೕ ಆನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಮಾಮ್ಡಿ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ರುತುತ್ಬಾಯ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 

ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ 
ವಗಾರ್ವಣೆಯನ್ನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

15296 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್ 115/2007‐

08

ರ್ೕ ಎ. ಭಾಸಕ್ರ್ ಸ. . 
ದಾಯ್ಸಮುದರ್ತೀಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕಿದಿಯೂರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇಬವರ ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

15300 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹುಭ.ಅ. 
186/2007‐08

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ನಾಗೇನಹ ಳ್, ಕಡೂರು ತಾ. 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,.

8/19/2009 0:00 B

15142 EST2
8*10 ಶಾ ಅ ಅ 

ಆ ನೇ 3/2007‐08

ದಿವಾಂಗತ ಸಣಣ್ ಸೋಮಾಚಾರಿ  ಇವರ 
ಮಗನಾದ ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾಎರ್ಂ ಎಸ್ 

ಇವರಿಗೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಚಾಮುಂಡಿಬಟಟ್ ಮೈಸೂರಿ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

5/19/2008 0:00 A

15144 EST2
88ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ
 185/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. . ಪದಾಮ್ವತಿ 
ಕೋ.ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಕಡಂಗವಾ ಯಾರ್ 
ಗಾರ್ಮ ಮತುತ್ ೕಸ್ಟ್ ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ತ್

ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

4/17/2009 0:00 B

15145 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
186/2007‐08

ರ್ೕ. ಬಿ.ಡಿ. ಜಗದೀಶ್ ಸ. . ರ್ೕ 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾರಘಟಟ್ 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಘಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

15146 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
187/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬೋಜ ಸ. . ಚೆಟಟ್ ಳ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚೆಟಟ್ ಳ್ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. 

ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

15147 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
188/2007‐08

ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರೇಮಧುರೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/21/2010 0:00 A



ನ್

15148 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು.189/2007‐
08

ರಿಗೆರೆ ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರ 
ಹುದದ್ಗಳನುನ್ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವಾಗ 

ಸಾಟ್ಯ್ಪ್ ಪಾಸ್ಟನರ್ನಂತೆ ಷಯ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಪೂವಾರ್ನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 C

15151 EST2
88ಅನು 

ಆ.ನೇ.ಅನು 
190/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ದೀಪಕ್ ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಹೆಚ್. 
ಬಿ.ಕುಶಾಲಪಪ್ ರ್ೕ ಕುಮಾರ ಂಗೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಾಂತ ಳ್ ಇವರ ಮಗ 

ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೌಕರಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 A

15152 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
191/2007‐08

ರ್ೕ . ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಸಹ. ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ವಸತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಣೇಬೆನೂನ್ರು ಹಾವೇರಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2008 0:00 C

15153 EST2
88ಶಾ. .ಮು. ೕ.
ಬಡಿತ್ ಅನು 

192/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಯ ೕದ ಸಹ. ಕಷ್ಕಿ 
29. .ಎಂ. ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .ಗ್

3/26/2008 0:00 C

15170 EST2
83 

ಶಾ. ಅ.ವೃ. .ನೇ.2
34/2007‐08

ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಂ. ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , 

ಮೈದಾಳು ಮಲಾಲ್ಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ. 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ 

ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

15175 EST2
s84sdha shi 

vetananudana 
2/07‐08

sri siddaiah craft teacher 
vetananudana bagge

12/18/2008 0:00 A

15179 EST2
87ಶಾ. .ಅ. 

ಬಾಯ್.ಹು.ಅ.167/20
07‐08

ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ನೆಲಮಂಗಲ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕ 
ಮಾಡಲಾದ ಬಾಯ್ಕಾಲ್ಗ್ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

10/19/2010 0:00 B

15182 EST2
87ಶಾ. .ಅ 

ಮಾನ 170/07‐08

ಕಣವ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ದಾಸೋಜಿ ಪಾಳಯ್
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2006‐

07‐0 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮನಯ್ತೆ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00 C



ರ್

15186 EST2
87ಶಾ. .ಅ. ಗೆರ್ೕ 

1 ಹು.ಬ,.174/07‐
0/8

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್ ಮುನಿರೆಡಿಡ್ ದೈ. . ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ರ್ೕ ◌ಂಆರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಲೂಲ್ರು 

ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ. . 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00 B

15198 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್ 241/2007‐

08

ರ್ೕ ಎಂ. ಶನೀ ಸ. .  ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹರಿಹರ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 B

15217 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ.

ನೇ.ಅ.245/2007‐
08

ರ್ೕ ಕಮಲಾಕರ್ ಮೆರದೇರ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 

ಗುರುತಿಪೆಪ್ೕರುಧರ್ಸಾವ್ಮಿ ವ ತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪರಿಹರ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

15220 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ. 246/2007‐
08

ರ್ೕ ಎಸ್. ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್.
4/23/2008 0:00 B

15221 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಅ.ನೇ
.176/2007‐08

ದಿ. ರ್ೕ. ಬಿ. ರಾಜಣಣ್ ಸ. .  ರ್ೕಸಾವ್ಮಿ 
ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕುಪೂಪ್ರು 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ. ಇವರ ಮಗ 
ಹೆಚ್.ಆರ್. ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ `ಡಿ` ಗೂರ್ಫ್
ಹುದದ್ಗೆಗನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B

15267 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .
ನೇ.ಅ252/2007‐

08

ರ್ೕ . ಪರ್ಕಾಶ್ ವೃತಿತ್. ಕಷ್ಕರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿಗಿವ್ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ 

ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2008 0:00 B

15275 EST2
87ಶಾ. ,ಅ.ಆ.ನೇ

.ಅ./716/2007‐08

ರ್ೕ. ಲಕಷ್ಮ್ಣಯಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಜನತಾ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆ .ಎನ್.ಹ ಳ್ ತಾ. 
ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 
.ಎಲ್. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B

15276 EST2
87ಶಾ. .ಅ. 

ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ.177/2
007‐08

ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಲಕಾಯ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಇರುವ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 B

15279 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.180/2007‐08

ರ್ೕ ಗೋ ಂದರಾಜು ಸ. .  ಾನಪೀಠ
ಪೌರ್.ಶಾ.  .ಎನ್. ಹ ಳ್ ತಾ. ತುಮಕೂರು 

ಜಿಲ ಲೆ್ ಮು.ಬ.ಅ. ಬಗೆಗ್.
3/19/2008 0:00 C



15280 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.181//2007‐
08

ಢಾ. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ರಿ 
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಲೂಲ್ರು 
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ. ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ 

ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ.

1/14/2011 0:00 B

14643 EST2
88ಶಾ. .ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

133/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ. ಸೋಮೇಗೌಡ ನಿವೃತಿತ್ ಸಹ
ಕಷ್ಕರು ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/12/2007 0:00 C

14645 EST2
88ಶಾ. .ಮೆಲಮ್ನ
 134/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ. ಬಾಲಕೃಷಣ್ ನಿವೃತಿತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಡಗೇಹ ಳ್ 
ಸುಂಠಿಕೊಪಪ್ ಹಾ ವಾಸ ಮನೆ ಸಂಖೆಯ್ 
ಎಂ.82 2 ನೇ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ 

ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

6/7/2010 0:00 B

14647 EST2
88 ಮು. . ಬಡಿತ್ 
ವೇ. ನಿಗಧಿ 

135/2007‐08

ರ್ೕ .ಆರ್. ಸೋಮೇಗೌಡ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
12/12/2007 0:00 C

14648 EST2

88 
ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್ 
ಅನು. 137/2007‐

08

ರ್ೕ ಬಿ.ಚೋಡಾಮಣಿ ಸ. .  ರ್ೕ 
ಸುಭಾಶಚ್ಂದರ್ಬೋಸ್ ವಸತಿಯುತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಡುನೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/12/2007 0:00 C

14653 EST2
88ಶಾ. .ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

140/2007‐08

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 
ಕೊರನಹ ಳ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಾಖಲಾತಿ.ಹಾಜರಾತಿ 

ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 C

14656 EST2
88ಶಾ. .ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

142/2007‐08

ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.  ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಣನೂರು 
ಅರಕಲಗೂರು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 

ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C



151/2007 08
ಯ್

14658 EST2
88ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಡಿತ್ 

ಅನು 144/2007‐
08

ರ್ೕ ಎಂ.ಈಶವ್ರಪಪ್ ಪರ್ ೕಗಾಲಯ 
ಸಹಾಯಕರು ರ್ೕ ಚಿಂತಾಮನೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರೇಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ 
ಸಹಾಯಕರು ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 C

14663 EST2
88 ಶಾ. .ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಅನು/2007‐

08

ರ್ೕ ಎಂ. ಮುಕಾತ್ರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ದೆವನಗೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವಣಗೇರಿ 
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,.

12/12/2007 0:00 C

14664 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
149/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ. ನಾಗರಾಜು ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ
ಅರುಣೋದಯ ಮಾನಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ನಗರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 C

14665 EST2
88ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮ

ನನ್ 150 /2007‐08

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲಾ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 C

14666 EST2
88 

ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮನನ್ 
151/2007 08‐

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ

ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 C

14667 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 

ಬಡಿತ್ 152/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಸಾವ್ಮಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ದಧ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/12/2007 0:00 C

14668 EST2

88 
ಶಾ. .ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.
ಮನಾನ್ 153/2007‐

08

ರ್ೕ ಅರುಣೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಿಡಗ 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥೀರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 

ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 C

14670 EST2
88ಶಾ. ..ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

155/2007‐08

ಕಿರಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಲ ಮ್ೕಪುರಂ ಹಾಸನ 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 C



14671 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ
ಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 
157/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. . ಸರಸು ಸ. .  ಜಯಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಡಂಗ ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/22/2007 0:00 C

14674 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
159/2007‐08

ರ್ೕ ಎ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ. . ಬಾಪೂಜಿ 
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/12/2007 0:00 C

14681 EST2
CPI.12‐12‐

2007.ಇತರೆ/2007

ಮೆಕಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ದೊಡಡ್ಕಲಲ್ಸಂದರ್ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ 
ಸೂ ೕರ್ದಯ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ ನಲ್ 

ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂ ದು ಬದಲಾವಣೆ ಅ.ನಿ. 
ಬಗೆಗ್ ಅಡಕಗಳು

12/18/2008 0:00 A

14685 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
166/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್.ಮಡಿವಾಳ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ವನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಯಲಹಂಕ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2008 0:00 C

14686 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
167/2007‐08

ರ್ೕ ಎಲ್. ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
ಸಹಾಯಕ ನವಭಾರತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಾಗೀವಾಳು ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಹಾಸನಬಾಗೀವಾಳು ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಹಾಸನ

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದವ್ತೀಯ ದಜರರ್ 
ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 C

14687 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
168/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.  ರ್ೕಧರ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗಾರ್ಮ 
ಭಾರತಿ ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸಾಕಿಪುರ ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ವರರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 C

14688 EST2
ರ್ೕ ಶಾ. . 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಅನು 
169/2007‐08

ರ್ೕ .ಕೆ.ಬಿ. ನಂಜುಂಡಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಶಾಂತಮಲಲ್ದೇ  ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ನಾಗೇನಹ ಳ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಯಪಪ್ ಸ. . 

ಪಾಳಯ್ದ ಪಟೇಲ್ ಚಿಗಟೇಕಟಟ್ ಕೆಂಚಮಮ್ 
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರುಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C



14689 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

170/2007‐08

ರ್ೕ ದಧ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಯಲಗುಂಡ ರ್ೕಮಠ ಯಲಗುಂಡ ಹಾಸನ 

ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
್ಯಾಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 

ಕೊರತೆ ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 C

14275 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್ ಅನು 
51/2007‐08

ರ್ೕ ದಾಯ್ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕೇರಳಾಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹಾಸನ 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 B

14278 EST2
88 ಶಾ. . ವಗರ್ 

ಅನು 52/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಮಮ್ ಎನ್. ಎಮ. ಸ. . 
ಕಲಾ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ಗುಲಾಬಿ ಬಾಲಕಿಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಜಯಮಹಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತತ್ರ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿದುದ್ 

ಅದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 C

14283 EST2
88 ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು. 57/2007‐08

ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ. ದಾಯ್ ಪೀಠ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಅನುದಾನುತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

12/7/2007 0:00 C

14284 EST2

88 
ಶಾ. .ಅ.ವೇತನಾ
ನುದಾನ 58/2007‐

08

ರ್ೕ ಲಾಪ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು 
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ. ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಲಾಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ. 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 A

14286 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 61/2007‐08

ರ್ೕ ವಾಣಿ ಲಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
. .ಪುರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/4/2008 0:00 C

14287 EST2
88 ಹೊ.ಆಂಗ್. 
ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 

ಅನು 62/2007‐08

ಮಲೆನಾಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಮಾದಪುರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ತರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 A

14288 EST2
88 ಶಾ. .ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಅನು 

63/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಂ. ಅಕಕ್ಮಮ್ ಸ. . ಪಾರಾಣಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರಾಣಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/10/2007 0:00 C



14290 EST2

88 
ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್. 
ಅನು 65//2007‐

08

ರ್ೕ ಟಿ ಶೇಖರಪಪ್ ಸ.ಹ,.  ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ೕರಪಪ್ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಂಆಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಾಗೂರು ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿ ವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 B

14292 EST2
88 ಶಾ. ,ವಗರ್ 

ಅನು 67/2007‐08

ಆದಿ ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಬಿವೃದಿದ್ ಸಂಘ ರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 

ಬಬ್ಂಧೀ ವಗಾರ್ವನೆಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 B

14293 EST2
88 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್
 ಅನು 68/2007‐08

ಸಂತಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋದಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 B

14295 EST2
88 ಶಾ. .ಇತರೆ 
69/2007‐08

ರ್ೕ ಆದಿಜಾಂಬವ ಮಹಾಸಂಸಾಥ್ನ ◌ಂಠದ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಶೊರ್ೕ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಬೃಹನಮ್ಠ 

ರಿಯೂರು ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/21/2010 0:00 B

14340 EST2
84ಆಅಈಆಣೋ
ಋ1/07‐08

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ /ಅನುದಾನ ರ ತ 
ಪವ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ 
ಸಂಖೆಯ್ 25ಕಿಕ್ಂತ ಕಡ್ಇಮೆ ಇದದ್ ಲ್ 
ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ ಲಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/9/2009 0:00 C

14350 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಸಥ್

ಳಾಂತರ.149/200
7‐08

ರಾಮಾಂಜನೆಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಭದಾರ್ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು.ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 A

14365 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 70/2007‐08

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರಿಂದ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2007 0:00 C

14366 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 71 /2007‐08

ರ್ೕ ಕ ೕರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಹಾಗೂ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿಯ ಲ್ 
ಶಾಲಾ ನೌಕರಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/6/2007 0:00 C

14367 EST2
88 ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 72/2007‐08

ಜಿಲಾಲ್ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

12/12/2007 0:00 C



14370 EST2
88 ದಿವ್.ದ.ಸ. 

ನೇ.ಅನು.76/2007‐
08

ಎಲ್. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್. ಲಕಕ್ಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಸ ತ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೂಡಲ್ಹ ಳ್ ಳಕಾಲೂಮ್ರು 
ತಾ.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/6/2007 0:00 A

14371 EST2
88 ಶಾ.ದಾ.ಹಾ. 
ಕೊರತೆ ಮನನ್ 
77/2007‐08

ಗೈಡ್ ಲೃನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ. ಈ ಶಾಲಾ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಕಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/6/2007 0:00 C

14372 EST2

88 
ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.ಕೊರತೆ
 ಮನಾನ್ 79/2007‐

08

ವಾಸ  ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಇ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/12/2007 0:00 C

14698 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 

ಬಡಿತ್ 174/2007‐08

ರ್ೕ ಆರ್.ಎಂ. ರಾಮನಗೌಡ 
ಸ. .ಆರ್.ಕೆ.ಕೋರಾಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಉಣಸಲಲ್ ಹುಬ ಳ್ ತಾ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

14699 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ
ಡಿತ್ 174/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್. ಭೈರಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ
ದರಾಮೇಶರನ ಪೌಢಶಾಲೆದಧ್ರಾಮೇಶವ್ರನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ

ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವುದನ್ನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

3/26/2008 0:00 C

14716 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್ 106/2007‐

08

ಕೆ.ಎಸ್.ಜವರೇಗೌಡ ಸ. .  ರ್ೕ
ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಕೆ.ಗೌಡಗೆರೆ 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

14718 EST2
82ಶಾ. .ಅ. 
ಮು. .ಬಡಿತ್ 

107/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಟಿ. ನಾಗಲ ಮ್ ಸ. . 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮೆ ೕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕಾಡಪತತ್ನಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/5/2008 0:00 B

14721 EST2
84 

ಶಾ. .ಅನುಕಂಪ 
1/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ ರ್ೕ ದಿ. 
ಹೆಚ್.ರಾಜು ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಶಾಲೆ 
ಕೆಂಚೇನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ.

3/26/2009 0:00 B



ರ್

14729 EST2
.83 ಶಾ ಅ. 
ವೃ . ನೇ.ಅ. 
200.2007‐08

ರ್ೕ. ಬಿ.  ರುಪಾಕಷ್ಪಪ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಕಷ್ಕರು ಡಾ. ಎ. . ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

14730 EST2
.83 ಶಾ. .ಅ 
ವೃ. .ನೇ.ಅ. 
202.2007‐08.

ರ್ೕ. ನಾರಿಕಿ ಸುರೇಶರ,. ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ. ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಅವರಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ತಾ. ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

9/26/2008 0:00 B

14731 EST2
.83 ಶಾ. .ಅ. 
ವೃ. .ನೇ.ಅ. 
201.2007‐08

ರ್ೕ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ. 
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

14772 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಪಿಂ. .ಲೇ. 

105/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ನಿವೃತಿತ್ ಮು. . 
ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ 
1/8/1981 ರಿಂದ 21/2/1989 ರ 

ಸೇವೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 E

14775 EST2
81 ಶಾ ಅ ನೇ 

ಅನು 8/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್. ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು , ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಹಲ್
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನ ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

14813 EST2
88ಶಾ. . ಮು. . 

ಬಡಿತ್ 176/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ. ಚಂದರ್ಚೂಡಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ 
ಮಾಗೋಡ ಹಾಲಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಹೊಳೆ ರಿಗೆರೆ ಹರಿಹರ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿ ರ್ೕ ಭೀಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭೀಮಸಮುದರ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

14814 EST2
88ಶಾ, .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
177/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಫರೂಖ ಬೇಗಂ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ರ್ೕ 
ಅರ ಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಘಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/1/2008 0:00 C

14815 EST2

88ಶಾ. .ಕಾ.ಮಿ.
ಬಡಿತ್ 

ವೇ.ನಿ.178/2007‐
08

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಿ.  ಂಗರಾಜು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
3/26/2008 0:00 C



14816 EST2
88ಶಾ. ,ಅನು.ಆ.

ನೇ,ಅನು 
179/2007‐08

ಕುಮಾರಿ ಅರುಣ ಎಸ್. ಚಿಕಕ್ಮಠ ಇವರಿಗೆ 
ದಿವ್.ದ.ಸ. ರೂ ಶರ್ರೀ ಬಸವೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮತೊತ್ೕಡು ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇಲೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾಥಿಯನುನ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 A

14819 EST2
88 

ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ  
181/2007‐08

ರ್ೕ ಭೋಜೇಗೌಡ ತಂದೆ ಸತಯ್ದೇವೇಗೌಡ 
ಅನಂದನಗರ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ. 
ನೆಲವಾಡಿ ೕಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಮನ್  ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 B

14821 EST2
88ವೃತಿತ್. .ಹು.ಭ
ತಿರ್ ಅನು. 

177/2007‐08

ಲೋ ೕಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೌಡೇನಹ ಳ್ 
ಹಾಸನ ತಾ. ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಉ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆಧ್ಉನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 D

14826 EST2
81[7]ಶಾ ಅ.ವೇ

ತನಾನುದಾನ.6/20
03‐04

ರ್ೕ ದಾಯ್ರಣಯ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚೇಳೂರು, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 A

14827 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅನೇ.1
56/2007‐08

ದಿ:  ರ್ೕ ಎನ್.  ೕರಪಪ್, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ 
ಸಹಾಯಕರು,  ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ 
ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.  ರೇನಲೂಲ್ರು, ಕಡೂರು 
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ

ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/20/2008 0:00 D

14828 EST2
87ಶಾ ಅ.ದಾ.ಹಾ
.ಮ.75/2007‐08

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದರ್ ಆಶರ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಲಸೂರು ಕನಕಪುರ ತಾಳ 
ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 C

14829 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮಾನಯ್
ತೆ.76/2007‐08

ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗಡಿ ತಾ: 

ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/31/2007 0:00 C

14830 EST2
87ಶಾ ಅ.ಖಾಹು
ಭ.77/2007‐08

ವೃಷಭಾವತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮನಗರ ತಾ: ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 B

14831 EST2
87ಶಾ ಅ.ರಾಅ.7
8/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ ಎಸ್ ಇವಶಂಖರ್, ಸ ,  ಂದಿ
ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಾಪರ್ನಹ ಳ್, 

ತಿಪಟೂರು.

4/24/2008 0:00 B

14832 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
.79/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ. ಚಂದರ್ಶೇಖಗೌರ್ಡ, ಸ , 
ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಣಕಲ್, 

ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/31/2007 0:00 C



14841 EST2 ಕುಣಿಗಲ್ : 12/31/2007 00 E

14833 EST2
87ಶಾ ಅ ದಾ 

ಹಾ ಮ 80/2007‐
08

ನೆಹರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎ್.ಐ.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರು 

ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
12/31/2007 0:00 C

14834 EST2
87ಶಾ ಅ.ಸವ್.ಇ.
ನಿ.81/2007‐08

ಬಾಲರಾಜ್ ಅ ಯಾ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, 
ಜವಾನ ತ ಕಾವಲುಗಾರ ಸೆಂಟ್ 
ಮೇರಿಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತುಮಕೂರು ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 E

14835 EST2
87ಶಾ ಅ.ವಗರ್.8
2/2007‐08

ರ್ೕ ಉರಿಗದಿದ್ಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರ್ೕ
ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್ಮಠ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಈ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ.

12/31/2007 0:00 E

14836 EST2
87ಶಾ ಅ.ವಗರ್.8
3/2007‐08

ರ್ೕ ಕುರುಗೋಡಪಪ್ನವರ್, ಸ , 
ಕಲುಲ್ರುಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿಳ ಳೆ್ೕನಹ ಳ್, 

ಕಡೂರು ತಾ: ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 C

14839 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
.86/2007‐08

ರ್ೕ .ಎಂ.ಕಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ಸ ,  ರ್ೕ
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೇನಲೂಲ್ರು, ಕಡೂರು ತಾ: 
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/31/2007 0:00 E

14840 EST2
87ಶಾ ಅ.ದಾ.ಹಾ
.ಮ.87/2007‐08

ಪಟೇಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಾಲಮಂಗಲ ರಸೆತ್, ರಾಮನಗರಂ ಟೌನ್, 
ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

12/31/2007 0:00 E

14841 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅಆ

ಮೇಅ.88/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ನಟರಾಜ, ಸ , ಉರಿಗದಿದ್ಗೇಶವ್ರ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶರ್ರೀ 
ಬೆಟ ಮಠ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆಬೆಟಟ್ ಳ್ಮಠ,  ತಾ  ಇವರಿಗೆ

ಅಂತರ ಆಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 0: E

14842 EST2
87ಶಾ ಅ..ಮಾನ
.89/2007‐08

ದದ್ ರ್ೕ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಿಟೂಟ್ರು, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2005‐
06ನೇ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/31/2007 0:00 E

14843 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮಾನ.
90/2007‐08

ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ 2004‐05 ರಿಂದ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ನವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 B

14845 EST2
87ಶಾ ಅ.ಸವ್.ನಿ.
ಅ.92/2007‐08

ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್, ಎಂ.ಪಿ.ಮು , ಲಕಷ್ಮ್ಣರಾವ್, 
ಗುಜರ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ: 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಸವ್ ಇ.ನಿವೃತಿತ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

12/31/2007 0:00 B

14846 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮು ಅ
.93/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಸ ,ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, 

ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್‐ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 B



14848 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮಾ.ನ
.95/2007‐08

ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಥಮ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/31/2007 0:00 D

14849 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮು ಅ
.96/2007‐08

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ಬಸವ ಂಗಯಯ್, ಸ , ನೆಹರು 
ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಮಾಯಸಂದರ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 C

14850 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
.97/2007‐08

ರ್ೕ . ನಿತಾಯ್ನಂದಮೂತಿರ್, ಸ ,  ರ್ೕ
ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ಶಾರ್  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ರೇಕೊಡಿಗೆ ಕೊಪಪ್ ತಾ: ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

14852 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೆ .99
/2007‐08

ರ್ೕ ಎನ್. ಮಾಧವ, ಸ , ಎಸ್.ಎಸ್. .ಪಿ. 
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕ್ನಹ ಳ್ ತಾ: ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಕಷ್ಕರೆಂದು ಗುತಿರ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 E

14856 EST2
ಇ87ಶಾ ಅ.ಬ.ಅ.1

03/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಮಂಜುಳಮಮ್, ಪರ್.ಸ. ರ್ೕಮತಿ 
ಗೌರಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ದದ್ರಾಮನಗರ, ಕಡೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ 
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 C

14857 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮಾ.ನ
.104/2007‐08

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎಸ್.ನೂಯ್ ಮಾಡಲ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಾಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/31/2007 0:00 E

14862 EST2
87ಶಾ ಅ.ಚಿ .ಪ

ವೇನಿ.108/2007‐
08

ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಕಲಾಲ್ಂಬ ಪೌರ್ಢಾಲೆ, 

ಕೋಟನಾಯಕನಹ ಳ್, ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಎ 
ಎಂ  ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 B

14863 EST2
87ಶಾ ಅ.ವೇ.ಬಿ.
109/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ ,  ರ್ೕ
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಲೂಲ್ರು, 

ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ: ವೇತನ ಬಾಕಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/31/2007 0:00 E

14865 EST2
87ಶಾ ಅ.ನಿ ೕ

ಜನೆ 110/2007‐08

ರ್ೕ ವಪಪ್, ಸ , ಜೆ.ಪಿ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೋಫಿತೋಪು, ತುಮಕೂರು, ತಿಮಟೂರು 
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಪತ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಯಾಗಿರುವ 

ಬಗ ಗೆ್

1/2/2008 0:00 C

14866 EST2
87ಶಾ ಅ.ಖಾಶಾ

ಸವ.111/2007‐08

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಶ, ◌ಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ದೇವನೂರು 
ಕಡೂರು ತಾ: ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವ ಕೊಡಲು 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 E



14894 EST2 amruthes pru a e mahiti 12/18/2008 00 E

14867 EST2
87ಶಾ ಅ.ಸವ್.ಚಾ.
ಬ.112/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ ದೊಡಡ್ಣಣ್, ಸ , ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, 

ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ 
ಏವೆಗೆ ಸವ್ ಚಾ ಬ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/31/2007 0:00 B

14869 EST2
87ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ.
113/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಇವಾನಂದಸಾವ್ಮಿ ರ್ೕ
ಶಂಕರೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅತಿತ್ಕಟೆಟ್, 
ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 B

14872 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮಾನಯ್
ತೆ 116/2007‐08

ಬಿ ಜಿ ಎಸ್. ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾಣಂದೂರು ರಾಮನಗರ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/31/2007 0:00 E

14873 EST2
c84sha ahi 

mushi badathi 
8/07‐08

mb umadevi 12/18/2008 0:00 B

14874 EST2
82 

ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಬಡಿತ್
 109/2007‐08

ರ್ೕ . . . ಮಂಡ  ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಗಳೂೆಳಪಟಟ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

14881 EST2
c84sha shi huba 

/07‐08
sri saradakl pruda shale 

byatarayana pura
12/18/2008 0:00 B

14893 EST2
c84sha shi 

mushib9/07‐08
geetha vijaya pruda shale 
bangalore badthi bagge

12/18/2008 0:00 B

14894 EST2
c84 sha shi mhiti 
hkfku2/07‐08

s shobha jakkana godra 
amrutheshavar pruda shale mahitihavar  d  shal    

hakfku bagge
12/18/2008 0:00 0: E

14895 EST2
c84 shashi 

mahiti 3/07‐08
k.c. narasimha murthy 12/18/2008 0:00 D

14897 EST2
87ಶಾ. ೕ.ಅ. 

ಪರ್.ಮಾ.11/07‐08

ಾನವಾ ನಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ನೆಲಮಂಗಲ ಪೌರ್.ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರ್ಥಮ 

ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.
1/1/2008 0:00 C

14898 EST2
87 

ಶಾ. ೕ.ಅ.ಮು.ಬ,ಅ.
118/07‐08

ರ್ೕ ತಿರುಮಲಯಯ್ ಸ. . ಗಾರ್ಮೀಣ ವಸತಿ
ಪೌರ್.ಶಾ. ಚಕರ್ಬಾ  ಹು ಕಟೆಟ್ ಮಾಗಡಿ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/1/2008 0:00 C

14899 EST2
84ಶಾ. .ನೇಮ

ಕಾತಿ ಅನು ದನೆ 
ಬಗೆಗ್07/07‐08

ಎಂ.ಬೆ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಸ. . ಸಂಯುಕತ್
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಚೇನಹ ಳ್ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಹುದೆಧ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

14900 EST2
87ಶಾ. ೕ.ಅ.ಮು.
ಬ.ಅ.119/07‐08

ರ್ೕ ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ್
ಸ. . ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ ಬಾಲಕರ 

ಪೌರ್.ಶಾ.ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,.

1/1/2008 0:00 C

14903 EST2
84ಶಾ. .ಮು, ,ಬ
.09/07‐08

ರ್ೕ ೕರಯಯ್ ಸ. .ರಾಧಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B



ರ್

14904 EST2
87ಶಾ. ೕ.ಅ.ಮು.
.ಬ.ಅ.122/07‐08

ರ್ೕ ಟಿ. ರಂಗರಾಜು ಂಧಿ ಕಷ್ಕರು
ಭುವನೇಶವ್ರಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಮಣಕೆರೆ 
ತಿಪಟೂರು ಪೌರ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/1/2008 0:00 C

14905 EST2
87 

ಪೌರ್. .ಅ.ವ.ಅ.123
/07‐08

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಶಂಕರಪುರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ 

ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/1/2008 0:00 E

14909 EST2
84ಶಾ  

ನೇಮಕ3/07‐08

ದಿ ರ್ೕ ಎಸ್ ಶ ಶೇಖರ್ ದಿವ್ದಸ ಸರ್ 
ಎಂ. .ಎಂ ಪ್ರ್ಔಢಶಲೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 

ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಸುಗುಣಾ ರಾಣಿ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 B

14923 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.

ಬ.ಅ.135/07‐08

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 B

14925 EST2
87ಶಾ. ಅ.ಇತರೆ 
164/07‐08

ಗಣಯ್ವೆಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಸಾವರ್ಜನಿಕರು 
ಇವರುಗ ಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 

ಸೂಕತ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ 
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ಗ್ ಲ್

7/22/2009 0:00 D

14927 EST2
87ಶಾ. .ಅ 

ಇತರೆ165/07‐08.

ಗಣಯ್ವೆಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಸಾವರ್ಜನಿಕರು 
ಇವರುಗ ಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 

ಸೂಕತ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ 
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್

7/22/2009 0:00 C

14932 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಅನು

ದಾನ138/07‐08

ಮಲಾಲ್ ರೆಡಿಡ್ ಸ. , ನಾಯಕ 
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕಳಸಾಪುರ ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಮು. .ಬ.ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

1/1/2008 0:00 C

14933 EST2
82ಶಾ. .ಅ. 

ಅನುಕಂಪದ ನೇ. 
110/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರಿ ರವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
4/10/2009 0:00 B

14934 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಸವ್.ನಿ.
ಅ. 139/07‐08

ರ್ೕ ಡಿ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.  ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ
ಪೌರ್.ಶಾ. ಮಲೆಲ್ೕಹ ಳ್ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ. 

ಸವ್.ನಿ.ಬಗೆಗ್.
1/1/2008 0:00 B

14936 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

 ನೇ.ಅ.228/07‐08

ರ್ೕ ಲಂಬಾಣಿ ಪರಮೇಶು ವೃತಿತ್ ಶಕಷ್ಕರು 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಬೇತೂತು ಬಸಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆನೆಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

9/26/2008 0:00 B



ನ್

14939 EST2
87ಶಾ. ಅ..ಮು.

ಬ.ಅ.143/07‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ. ಪಂಚಾಕಷ್ರಪಪ್ ಸ. . 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರು 
ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಶಾ.  ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

14941 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.

ಬಿ.ಅ.144/07‐08

ಟಿ.ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಂದಿ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ಗೌತಮ ಪೌರ್.ಶಾ. ಎಡೆಯೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಮೂ. . ಆಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/1/2008 0:00 C

14943 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್
146/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಜಯಮಮ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.  ರ್ೕ
ರಂಗನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್.ಶಾ 

ನೇರಳಕೆರೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಮಾಪಾರ್ಡು ಬಗೆಗ್.

1/1/2008 0:00 C

14944 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಸಥ್

ಳಾಂತರ 147/07‐
08

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 
ಕಾಡರ್ಲ್ ಎಲ್ 9  . ಕಾಲೋನಿ ರಾಜಾಜಿ 

ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 A

14946 EST2
CPI.1‐1‐

2008.ಬಡಿತ್/2008
ಎನ್ ಎಸ್ ಬಣಕಾರ್ ಸ. . ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ 
ಮು  ಬಡಿತ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

3/26/2009 0:00 B

14948 EST2
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008

ಕೇ ನ ತನಿಖೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಕೆ 
ರಂಗನಾಥರಾವ್ ಮೇಲನ್  ಅಜಿರ್ಯ ಲ್ 

ಸ.ದಾಖಲೆಯನುನ್ ನೀಡಲು
3/25/2009 0:00 A

14950 EST2
87ಶಾ. ,ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
150/07‐08

ರ್ೕ ತುಂಭದರ್ ಪ್ಋಔ.ಶಾ. ಕರುಕುಚಿಚ್ ಎ. 
ಕಾಲೋನಿ ತರೀಕೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯನ್ಉ ವೇತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/23/2009 0:00 A

14952 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.ಅ.151/07‐08

ರ್ೕ ಆರ್ .  ವ ಂಗಯಯ್ ಮೂತಿರ್ ಸ. . 
ರ್ೕ ವಗಂಗಾ ರ್ೕ ಇವರಿಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ 
ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/1/2008 0:00 C

14954 EST2
87ಶಾ. .ಅ 

ವಗರ್ 154/07‐08

ರ್ೕ ಲ ಮ್ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆ ಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

ಬಬ್ಂಧಿವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
1/7/2008 0:00 C

14955 EST2
87ಶಾ. .ದೂರು1
55/07‐08

ರ್ೕ ಟಿ.ಆರ್. ರೇಣುಕಾ ಪರ್ಸಾದ್ ಸ. ../ 
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಂಡಿಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಗುಬಿಬ್ 
ಪೌರ್.ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

1/1/2008 0:00 B



ಕ್

14959 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮಾ

ನಯ್ತೆ 159/07‐08

ರ್ೕ ಶಾರದ ದಾಯ್ ಪೀಠ
ಆಂಗಲ್ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್ 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00 C

14960 EST2
87ಶಾ. ೕಲ.ಅ. 

ವೇ.ನಿ. 160/07‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ಮಹಾದೇವಪಪ್ ಗೂರ್ಫ್ ಡಿ. 
ನೌಕರರು ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಎಂ.ಎನ್. ಕೋಟೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ. 1987 ರ 

ಪರಿಷಕ್ಋತ ವೇತನ ವಯ್ತಾಯ್ಸ 
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/2/2008 0:00 C

14961 EST2
87ಶಾ. .ಅ. 

ಮು.ಬ.ಅ.161/07‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸತಯ್ವತಿ ಸ.
ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್.ಶಾ. ತುಮಕೂರು 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
1/2/2008 0:00 C

14976 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವು. .

ನೇ.ಅ.227/07‐08

ರ್ೕ ಕಲೆಲ್ೕಗೌಡ ವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಭುವನೇಶರ್ವರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೋವಾಳ 
ವ ಗಗ್ ಜಿ. ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ.

4/23/2008 0:00 B

14977 EST2
83 ಶಾ. .ಮು. . 
ಬಡಿತ್ 338/06‐07

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ್ ಹೆಚ್. 
ರಾಮಪಪ್ ರವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್

3/25/2009 0:00 A

14985 EST2
83 

ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .ನೇ.
ಅ 22/07‐08

ರ್ೕ ಪೆನನ್ಯಯ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕನಗೊಂಡನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ. 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ವೃತಿತ್ಒ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

4/23/2008 0:00 B

15024 EST2
81 ಶಾ ಅ ಅ.ನೇ 
ಅನು. 7/2007‐08

ದಿವಂಗತ ಬಿ. ಕೃಷಣ್ ಸ.  .  ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್ ಇವರ 

ಮಗಳಾದ ಕು. ಬಿಕೆ.  ಲಪ್ ರ್ೕ ಇವರಿಗೆ ರ್ೕ 
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸ್ಔಆಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತುರಗನೂರು, ಟಿ. ನರ ೕಪುರ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ದಿವ್.ದ. ಸಹಾಯಕರನಾನ್ಗಿ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/19/2008 0:00 A

15655 EST2
88 

ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು/8
8/2007‐08

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಣಣ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ೕ ಎಸ್ ಘಟಟ್ಪಪ್ನಾಯಕ 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕೊಕ್ೕಬನಗ ಳ್ ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ: 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2008 0:00 A

15669 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಕಾ.
ಮಿ. ಬಡಿತ್ 

138/2007‐08

ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಜೆ. ಸ. . ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾರಗೇಡನಹ ಳ್ ಉತತ್ರ 
ವಲಯ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಳಮಿತಿ ಬಡಿತ್ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 C



15671 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್/ಶಾ 
134/2007‐08

ಆರೋಗಯ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕಾಮಸಂದರ್ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2008/09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 A

15675 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 
143/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಚನನ್ಮಮ್ ಕಷ್ಣ
ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿಚಿಣಯ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 

ಶ ನ ಲ್ ಹೊಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 D

15677 EST2
2ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ. 

143/2007‐08

ಟಿವ್ಂಕಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಗಂಧಿನಗರ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15678 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 
144/2007‐08

ಸುಷಾಮ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ೕ ರಿಕಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್
ಹೊಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ 

ವರಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15679 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 
145/2007‐08

ಅಭುಯ್ದಯ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಉತತ್ರಾಧಿ ಮಠದ
ರಸೆತ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 D

15680 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.147/2007
‐08

ರ್ೕ ಬಾಲಗಂಗಾದರ ಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸಟ್ 
ರಿ ಚಂದಗಾಲು ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
208‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

15681 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 
147/2007‐08

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿಸಾತನೂರು ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15682 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್ ಅನು 

218/2007‐08

ಸಟ್ರ್ ಆಲೇಸ್ ಪಿಂಡೋ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ 
ಲ ೕಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಾಡೇನಹ ಳ್ 

ಹಾಸನ ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

15758 EST2
84ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ

.ಅನು 11/2007‐08

ರ್ೕ ಮುನಿಯಪಪ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಥ ಸಂದರ್ ಆನೇಕಲ್ ಟೌನ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು
12/18/2008 0:00 A



20/207 08 ಬಿ ಟಿ

15760 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಆ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
13/2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಂ
ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ನಂ.8:4 .22 ನೇ ಕಾರ್ಸ್ 

ಮರಿಯಪಪ್ನಪಾಳಯ್ ಭುವನೇಶವ್ರಿ ನಗರ 
ಬೆಂ.

3/23/2009 0:00 D

15761 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
14/2007‐08

ಸೋಫಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಸ್. ಎ. ಎಲ್ 
ರಸೆತ್ ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ.

12/31/2008 0:00 A

15762 EST2
84ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್
.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
15/2007‐08

ಬಿಷಫ್ ಸಾಜೆರ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ.9.6 
ಅಶವ್ಥನಗರ ಬೆಂ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00 A

15763 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
16/2007‐08

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಶೆನಿಮಹಾತೆಮ್ ದೇವಸಾಥ್ನದ ಂಭಾಗ 

ಥಣಿಸಂದರ್
12/18/2008 0:00 A

15764 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಆ.ಪೌರ್.ಶಾ ತೆ 
17/2007‐08

ಆಕಸಫ್ಡರ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ
ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್ ವೈಟಿಪ್ೕಲ್ಡ್ ರಸೆತ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು
12/18/2008 0:00 A

15767 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
18/2007‐08

ತೆರೆಸಾ ಪಬಲ್ಕ್ ಜಯಾಬಾಯ್ಂಕ್
ಲೇಜಾನ್ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 4ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ. 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 A

15770 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. ತರೆ.ಅನು 
19/2007‐08

ಅವರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು 12/18/2008 0:00 A

15772 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
20/207 08‐

ಕೆನಾನ್ ಕೆರ್ಸ್ಟ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ.6 1ನೇ
ಅಡಡ್ ರಸೆತ್ 9ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 
ಬಿ ಟಿ ಎಂ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ. .ಎಂ.ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ.

12/18/2008 0:00 A

15774 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
21/2007‐08

ಗುರುಕುಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಲೇಒಔಟ್ ಮಹಾದೇವಪಪ್ 

ಎಕಸ್ ಟೆಷನ್ ಬೆಂ.
12/18/2008 0:00 A

15775 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್ಶಾ.ತೆ.ಅನು22/
2007‐08

ದಯಾನಂದ ಆಯರ್ ದಾಯ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ವಸಂತಪುರ ಬೆಂ.

12/18/2008 0:00 A

15776 EST2
84ಶಾ> .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು 
23/2007‐08

.ಬಿ.ಎಲ್. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸೂಕ್ಲ್
ರ್ೕನಗರ ನಂ 20 ಪಸ್ಡ್ಲಸ್ನ್ ಶರಾವತಿ 

ನದಿರಸೆತ್ ಬೆಂ./
12/18/2008 0:00 A

15778 EST2
*4ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
25/2007‐08

ನೂಯ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹೊಸಪಾಳಯ್ ಬೇಗೂರು ಹೋಬ  ಬೆಂ.

12/18/2008 0:00 A

15779 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ ಅನು 
26/2007‐08

ಎಸ್.ಕೆ. ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಟಿ ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್ 
ಬೆಂ. ಹೊಸಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

15780 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
27/2007‐08

ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 
ಕಸೂತ್ಬಾ ನಗರ ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್ ಬೆಂ.

3/25/2009 0:00 A

15781 EST2
8$ಶಾ. .ಅ.ಹೊ,
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
28/2007‐08

ಪ ತರ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಭಾವನ 
ರಸೆತ್ ಹೆಬಬ್ಗೋಡು ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಬೆಂ.

3/23/2009 0:00 D



15793 EST2
ರ್ ರ್ ಯ್ ರ್

12/18/2008 00 A

15782 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
29/2007‐0/

ನೂಯ್ ಆಕಸ್ ಫಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ತಿಮಮ್ಸಂದರ್ ಸಜಾರ್ಪುರ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. 

ಬೆಂ
3/25/2009 0:00 A

15784 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. ತೆ ಅನು 
31/2007‐08

ಮಾಯ್ನಿನ್ಫಿಕ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಮಿನಾಹ್ಜ್ 
ನಗರ ಬೆಂ, ಇ ಲ್ ಹೊ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 A

15785 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪ್ಋಔ.ಶಾ.ತೆ 

ಅನು 32/2007‐08

ಶರ್ರೀ ರ್ೕ ರ ಶಂಕರ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ 
ಉದಯಾಪುರ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬ  ಬೆಂ 

ಇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 A

15786 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ ಅನು 
33/2007‐08

ಸೆಂಟಾಡ್ನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂ 
ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂ.

3/25/2009 0:00 A

15787 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ. ಅನು 
34/2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಜುವೇರಿಯಾ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ
ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ದಾಯ್ಸಾಗರ 

ಥಣಿಸಂದರ್ ಬೆಂ.
3/25/2009 0:00 A

15788 EST2
84ಶಾ. ೕ.ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ. ಅನು 
35/2007‐08

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಾನುಬೋಗರ 

ಬಡಾವಣೆ ಥಣಿಸಂದರ್ ಬೆಂ
3/25/2009 0:00 A

15790 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅನು 
37/2007‐08

ರ್ೕ ಶನಿವಾಸ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇಡಗೂರು ರಸೆತ್ ಕರೇಕ ಲ್ಹ ಳ್ 

ಗೌರಿಬಿದನೂರು
12/18/2008 0:00 A

15793 EST2
ಸ84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಶಾ ತೆ ಅನುಶಾ.ತೆ.ಅನು 
40/2007‐08

ರ್ೕ ಪರ್ಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಲ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ

12/18/2008 0:00 0: A

15802 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 

ಬಡಿತ್ 223/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಹಾಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸಹ 
ಕಷ್ಕಿ .,ಕೆ.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿಎಉವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 C

15803 EST2
88ಶಾ. .ಅ. 

ವೇತನಾನುದಾನ 
224/2007‐08

ಅನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ
ಸಾಲಗಾಮ ರಸೆತ್ ಹಾಸನ , ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 2007‐08 ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ವೇತನಾನುದಾಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/25/2010 0:00 A

15810 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.ಅ.223/07‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.  ವಮೂತಿರ್ ಸ. .  ರ್ೕ
ನಿವಾರ್ಣಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 

ರ್ೕ ದೇಗುಲ ಮಠ ಕನಕಪುರ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00 C

15812 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.225/07‐
08

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪ್ಋಔಢಶಾ. ಬಿಡಿದಿ ರಾಮನಗರ ತಾ. ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2009 0:00 B



15819 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಸ. .
ಅ.227/07‐08

ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್. ಯಶೋದಮಮ್ ನಾಗತಿ 
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರೀಕೆರೆ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ 
ಕಷ್ಣ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

3/30/2009 0:00 A

15853 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.29/2007‐08

ರ್ೕ ಎಲ್.ಆರ್ ಸುರೇಶ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ಅಸಂಗಿ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ನಾಗವಾರ ಬೆಂ. ಇವರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿ  

ವೇತನಾಣುದಾಣಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

15854 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.293/2007‐
08

ಶರ್ರೀ ಚಂದರ್ನಾಯಕ್ ಜಿ.ಟಿ. ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಕಲೆ 

ಸಂತೆಕಡೂರು ವ ಗಗ್ ತಾ. ಇವರ ಬಗೆಗ್ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

15870 EST2
83ಶಾ. .ಹೊ.ಪಾರ್

.ಶಾ.ಅ.301/2007‐
08

ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಆಂಗಲ್ 
ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ವೇಕನಂದ ನಗರ 

ಹೆರುಘಟಟ್ ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

15872 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.305/2007
‐08

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೂಲ್ಬೆಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ಲ್ ಲ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್ 
ಮಾಗಡಿ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 91 ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15874 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.306/20
07‐08

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆರ್. . ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಗ್ಯ್ಮ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ನಂ 119, 6 
ಅಡಡ್ ರಸೆತ್ ಮಹಾಲ ಮ್ೕಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು 

86 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8 ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

15875 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 
298/2007‐08

ನೂಯ್ ಸಾಟ್ಂಡರಡ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 2008‐09 

ನೇ ಸಾ ಗೆ ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/16/2008 0:00 A

15876 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.302/20
07‐08

ಮತೃ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಗ್ಯಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಲಹಂಕ ನೂಯ್ಟೌನ್ ಬೆಂ. 
ಇವರಿಗೆರ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೃ 

ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A



15882 EST2 ಅ 324/20 32ಈ 2008 09 12/15/2008 00 A

15877 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ
 01/2007‐08

ರ್ೕ ಮುನಿಕೃಷಣ್ ಬಿ.ಆರ್. ಬಿ.ಎನ್. ಲೇಔಟ್
ಎಂ. ರಾಮಯಯ್ ಬಂಡಿ ಹ ಳ್ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 B

15878 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.304/2007
‐08

ಸುಮ ಪಬಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹೆಬಾಬ್ಳ ಕೆಂಪಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಮಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15879 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.300/20
07‐08

ಕೆ.ಕೆ. ಆಂಗಲ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 34/5 
ಕಡಬಗೆರೆ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15880 EST2
83ಶಾ. ೕ.ಅ.ಹೊ.

/ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.296/2
007‐08

ಬೂಸೂನ್ರು ೕರಣಣ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15881 EST2
83ಶಾ. ೕ.ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.299/20
07‐08

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪೀಣಯ್
2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
12/15/2008 0:00 A

15882 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌ ಶಾ ಅ 324/20ಪೌರ್.ಶಾ. .
07‐08

ಫಾರೂಖಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ 14/3 
8ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ರಹಮತ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 
32ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008 09ನೇ ಸಾ ಗೆ  ಶಾಲೆಗೆ ‐ ನೇ ಸಾ ಗೆ
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗಗ್

12/15/2008 0:00 0: A

15883 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.313/20
07‐08

ನೂಯ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ 74 2ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್ 
ವೃಷಭವತಿ ನಗರ ಕಾಮಾ  ಪಾಳಯ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15899 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ,317/2007
‐08

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗುದ್ರು ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾಲ್ಟಾಸ್ರ್ 
ಕೋಸ್ರ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15900 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.32/200
7‐08

ಾನಭಾರತಿ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಲೇಒಔಟ್ ಯಲಹಂಕ 

ಹಳ ೕೆನಗರ 8ನೇ ತರಗರಿಗೆ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A



15901 EST2
87 ಶಾ. .ಅ. 

ನೇ.ಅ. 54. 2007‐
08

. ಮಹಾದೇವಯಯ್,  ಬಿಜಡ್ ಸ. . 
ಗಾರ್ಮಾಣತರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಕನಕಪುರ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B

15903 EST2
84ಶಾ. .ನೇ.ಅ.3

/207‐08

ರ್ೕ ಜಯಭಾರತಿ ಸಹಕಾರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಅತಿತ್ಬೆಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 A

15905 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.318/20
07‐08

ಕಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ 46 ಆರ್.ಪಿ.ಎಸ್. 

ಬಡಾವಣೆ ಜೆ.ನಿ. ನಗರ ಕುರುಬರ ಹ ಳ್ 
ಬೆಂಗಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಗಹೆ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15906 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.315/20
07‐08

ಗೋಪಾಲ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಹಾಲ ಮ್ೕ ನಗರ 
ಸೋಲದೇವನಹ ಳ್ ಹೆರಘಟಟ್ ರಸೆತ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09 ನೇ 
ಸಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15907 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.297/20
07‐08

ಎಂ. .ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ ಆಲಬ್ನ್ಸ್ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಲ ಮ್ೕಪುರ ಕಾರ್ಸ್ 
ಬಾಲಹ ಳ್ ಪ ಚ್ಮ ದಾಯ್ರಣಾಯ್ಪುರ 

ಬೆಂಗಳೂರು 97 ಇವರಿಗೆ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

12/15/2008 0:00 A

15908 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್ಶಾ.ಅ 

303/2007‐08

ರ್ೕ ನೀಲಕಂಠೇಶವ್ರ ತೆಲುಗು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಾಮಾ ಮಮ್ ಬಡಾವಣೆ ಹಳ ೕೆಟೌನ್ 

ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು 64 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,.

12/16/2008 0:00 A

15909 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.314/20
07‐08

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ02 16 ನೇ ಕಾರ್ಸ್ 

ಲ ಮ್ೕಪುರ ಅಲಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು 8 
ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಪಾರ್ಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಣಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15911 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಸವ್.ನಿ.
148/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಶಂಕರಿ ಆರ್.ಭಟ್ ಮು. . 
ಆದಿಉಡುಪಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಆದಿಉಡುಪಿ 

ಇವರ ಸವ್ಯಿಚಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 A

15912 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.149/2007
‐08

ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಿಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಶಾಖಾಮಠ ಕೋಲಾರ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 A



83 ಅ ಕ್

15913 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಅಂ.ಜಿ

.ವಗಾರ್ 150/07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಸಚಾರಮಮ್ ಕ.ಭಾ. . 
ಮೇರಿನಾಥ್ ಎಫ್ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರನುನ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

15914 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹ
ಸಾತ್ಂತರ 

151/2007‐08

ರ್ೕ ಧಮರ್ ಶಾಸ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬೀ ನಪಾರೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ 
ಐತಾಳ್ ತಾ. ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15916 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಸವ್.ನಿ
ವೃತಿತ್ 152/2007‐

08

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಜಯ ರ್ೕ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ದಾಯ್ಸಮುದರ್ ತೀಥರ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 
ಕಡಿಯಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ಸವ್ಯಿಚಾಚ್ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 B

15923 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.311/20
07‐08

ವೇದಾಂತ ನಾಯ್ ನಲ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ.9 

ಚೌಡೇಶರ್ವರಿ ನಗರ ಲಗೆಗ್ರೆ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು 58 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/16/2008 0:00 A

15924 EST2
83ಶಾ ಅ ಹೊಶಾ. . .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.312/20
07‐08

2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸೆಂಟ್ ಯಾಸ್ 
ಪಬಕ್ ಪೌಢಶಾಲೆಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರಪಬಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ
ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್ ಎಕೆಸ್ಟ್ನಸನ್ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ 
ಬೆಂಗಳುರು ಈ ಶಾಳೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

15925 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.325/20
07‐08

ರ್ೕ ದದ್ ೕರಪಪ್ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಜಯ ನಗರ 

ವದಾಯ್ಲಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಲೇಔಟ್ ಲ ಮ್ೕಪುರ ಮಿಲ್ 
ಂಭಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐

09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15930 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ. 

309/2007‐08

2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶರ್ರೀನಿಧಿ 
ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 6ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್ ಡಿ. 

ಪಿರ್ನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೃ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A



X /

15931 EST2
83ಶಾ. ..ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್,ಶಾ.ಅ.289/20
07‐08

ರ್ೕ ಮರುಳ ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಮತುತ್ 
ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್ ನಾಗನೂರು 

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ. ಇವರ ಆಶರ್ಯದ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಟಿ. ಆರ್.ಆಋ್. ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಕುಂದೂರು 
ಹೊನಾನ್  ತಾ. ನ ಲ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಪಾರ್ಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/15/2008 0:00 A

15932 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.294/20
07‐08

ರ್ೕ ಕಿರಣ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,

12/15/2008 0:00 A

15942 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ
. 87/2006‐07

ಯುನೈಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಿಷನ್
ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

15949 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.310/20
07‐08

2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ 
ಪಬಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ 
21 ಬೈರವೇಶವ್ರ ಲೇಔಟ್ ಹೆಣೂಣ್ರು ಬಂಡೆ 
ಕಲಾ್ಯಾಣ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ತಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

15964 EST2
83ಶಾ. .ಆ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.328/2007‐
08

ರ್ೕ ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣ.ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರು ಬಣಜಾರ ಪರಿ X◌್ಟ/ಪಂಗಡದಕಷ್ಕರು.ಬಣಜಾರ.ಪರಿ ◌್ಟ ಪಂಗಡದ

ವಸತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಪಿ.ಜಿ.ಬಡವಾಣೆ.ದಾವಣಗೆರೆ.ಇ

ವರನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/26/2008 0:00 B

15965 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.319/07‐08

ರ್ೕ.ರುದರ್ಗೌಢ ಬನನ್ ಳ್.ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರುಹೊ ಗೆ ರ್ೕ ಸೇವಾಲಾಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಗಿಣಿವಾಲ.ಸೊರಬ ತಾ.ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಸ ತ 

ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

15966 EST2
83ಶಾ, ,ಆ,ವೃ. .

ನೇ.ಅ.320/07‐08

ರ್ೕ ಮರುಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರಪಪ್.ಎಂ.ಟಿ.ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರುತೋಟಗಾರಿಕೆಮಾರುತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಬಿ.ಬೀರನಹ ಳ್. ವ ಗಗ್. 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ 

ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

15967 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಪರ್
.ಶಾ. 232/2007‐

08

ಾನ ಕಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬಿಡದಿ 
ರಾಮನಗರ ತಾ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
7/29/2009 0:00 D



ರ್

15968 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.ಅ.234/2007‐

08

ರ್ೕ ರಂಗ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
12/20/2008 0:00 A

15969 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.ಅ.234/2007‐

08

ರ್ೕ . .ಎನ್. ಡಿಸೋಜ ಸ. .  ರ್ೕ 
ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ರಾವ್ ಗುಜರಾತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಜಾವ  ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಮು. .ಬ. ಅನು ೕದನೆ

11/19/2009 0:00 C

15970 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.235/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ. ಬಸವ ಂಗಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ 
ಜಗಜೊಯ್ೕತಿ ಬಸವೇಶರ್ವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ದಂದೂರು ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/19/2008 0:00 C

15971 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್ 
ಅನು 236/2007‐

08

ರ್ೕ ಬಿ.ಪಿ. ಕಲಲ್ಕಟಿಟ್ ಮಠ ಸ. . ಎಸ್.ಜೆ. 
ಆರ್.ಎಸ್. ಪಾರ್.ಶಾ. ಕುಲುವನಹ ಳ್ 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಇವರನುನ್ ಎಸ್.ಜೆ. 
ಆರ್.ಎಸ್. ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/19/2008 0:00 C

15972 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್,ಶಾ.237/2007
‐08

ಮಾಧುರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ 
ಗೆ. 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ 

ಪೌರ್,ಶಾ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.ಗ್
12/3/2008 0:00 A

15999 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹ
ಸಾತ್ಂತರ 

ಅ.295/2007‐08

ದಾಯ್ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 
ಕಾಡ್ರ್ ರಸೆತ್ ಮಹಾಲ ಮ್ೕ ಪುರಂ 

ಬೆಂಗಳುರು 86 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ 
ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಸೋಪಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸ ೕರ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00 A

16000 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಎಮ. ಬಡಿತ್ 

287/2007‐08

ರ್ೕ ಜೆ.ವೈ. ಮಹೇಂದರ್ಕರ್ ಮು. . 
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಸ. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಂಬಡಿತ್ 
ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

16001 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ. 

336/2007‐08

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕುಂಬಳೂರು ಹೊನಾನ್  ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ 

8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

16007 EST2
s84sha shi hopro 
sha shale51/07‐

08

vivekananda kendra vidyalaya 
kallabalu anekal taluk hosha shale 

bagge
12/18/2008 0:00 A



16020 EST2 /201/200 1/22/2009 00 A

16008 EST2
si84 sha shi 

hopru sha 52/07‐
08

bright future english high school 
garve palya bommana halli new 

school bagge
12/18/2008 0:00 A

16010 EST2
82ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 03 /08‐09

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ  ಮಂಗಳೂರು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು.

6/5/2008 0:00 A

16011 EST2
84 ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಳಶಾ54/07
‐08

ಕಿಡಸ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಪರ್ವಢಶಾಲೆ ಒಂದನೇ 
ಕಾರ್ಸ್ ಟಿ ರಸೆತ್ ಮಾರರ್ ಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

16014 EST2
84 ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ53/07‐
08

ಕಾಮ�ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಸೋಮಳ ೕೆಶವ್ರ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಅಂಚೆ 
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A

16019 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು.200/
2007‐08

ಲಯನಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್,ಯಳಂಗೂರು ಈ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ 2008‐09 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೂಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/19/2009 0:00 A

16020 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಶಾ ಅನು/201/200ಶಾ.ಅನು
7‐08

ಸುಕರ್ತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿತುಮಕೂ, 
ಪಾರ್ದೇ ಕ 

ಕಛೇರಿ,ರಾಮಕರ್ಷಣ್ನಗರ,ಮಯ್ಸೂರು ಈ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ಮೆಲಲ್ಹ ಲ್ ಗೆಟ್, ಲ್ ಲ್
ರಾ.ಹೆ.209,ಯಳಂದೂರು ತಾ ಇ ಲ್ 2008‐
09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/22/2009 0:00 0: A

16021 EST2
.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು/202

/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಸುಂದರಮಮ್ದುಗಗ್ಹಟಿಟ್ 
ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ 

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಯಳಂದೂರು ಇವರು 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಸ್.ಡಿ. .ಎನ್ 

ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯಮ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/28/2009 0:00 A

16026 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
>ಶಾ/203/07‐08.

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ರಿ, 
ದಾಯ್ನಗರ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯಿಂದ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/19/2009 0:00 A



ಅನುಮತಿ

16027 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/204/07‐08

ರ್ೕ ಅರುಣೋದಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತುತ್ 
ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ 

ಟರ್ಸಟ್,ಲಕಕ್ನಹ ಳ್, ರಾ ತಾ ಇವರ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/22/2009 0:00 A

16028 EST2
81ಶಾಶ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/205/07‐08

ರ್ೕ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಪಟಟ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ರಾ ತಾ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಾಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/22/2009 0:00 A

16030 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/207/07‐08

ದಿ ಮಯ್ಸೂರು ಡಯಾ ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್
ಸೊಸೆಯ್ಟಿರಿ,ಮೆಯ್ಸೂರು ವತಿಯಿಂದ 2008‐
09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2008 0:00 A

16031 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ 240/2007‐08

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಗಾ ಹ ಳ್, 
ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ

12/3/2008 0:00 A

16032 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.243/2007‐08

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ರಿದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಡಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಬಗೆಗ್.

12/2/2008 0:00 D

16033 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.244/2007‐08

ಸಾಯಿ ಕೃಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಹೊಸಕೋಟೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 D

16034 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.245/2007‐08

ಕೀತಿರ್ಶೇಷ ರಂಗಧಾಮಯಯ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿತೂಬುಗೆರೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 A

16035 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.246/2007‐08

ಜೀ ೕಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಜಯಪುರ 
2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12/2/2008 0:00 D

16036 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.247/2007‐08

ರೂಬಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜಯಪುರ 
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 A

16037 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.248./2007‐08

ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ಇಂದಿರಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/30/2008 0:00 A



ಯ್ ಯ್

  

16038 EST2
87ಶಾ ಅ,ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.249/2007‐08

ಮಧುರೆ ಮೇರೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಮತಿತ್ಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

12/3/2008 0:00 A

16039 EST2
84ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/56/07‐08

ಶಾಂತಿಪಾಲ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ 
ನರಿಂಗಾನ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 A

16041 EST2
84ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/57/07‐08

ಕಪಿತಾನಿ ೕ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

16042 EST2
84ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/58/07‐08

ದಾಯ್ಜೂಯ್ತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಕಂಜತತ್ಬೆಯ್ಲು 
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗಗ್

3/25/2009 0:00 A

16043 EST2
84ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/59/07‐08

ದಾರುಲ್ ಇಶಾ್ರ್ದ್ ಬಾಲಕರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮತೂತ್ರು ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ 
ಹೋಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗಗ್

12/19/2008 0:00 A

16044 EST2
84ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/60/07‐08

ಮುಕಕ್ ಅಂಜುಮಾನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುಕಕ್ ಮಂಗಳೂರು 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 A

16046 EST2
84ಶಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/62/07‐08

ನೂಯ್ ಬಾಲಡ್ ೕನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಲ್
ಎಸ್.ಆರ್.ಕೆ ಗಾಡರ್ನ್ ಬನೆನ್ರುಗಟಟ್ 
ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/19/2008 0:00 A

16047 EST2
84ಸಾ .ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/63/07‐08

ಅಲನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ.2/1,9ನೇ
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಪಾದರಾಯನಪುರ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A

16048 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ43/07‐
08

ನೂಯ್ ಕಿರಣ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

16050 EST2
8410 ಶಾ ಅ 

ಹೊಪೌರ್ ಶಾ4/07‐
08

ರಾಯಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಳಳಾಧಯ್ಮ 
ಲಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೂದಾಳ ಡಲ್ ಘಟಟ್ ತಾ 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್ .

12/18/2008 0:00 A

16056 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ:01:2008‐
09

ದಿ.ಅಕಾಡಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, 
ಮಣಿಪಾಲ್, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಉಡುಪಿ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A



ಟಿ

16057 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:02:2008‐
09

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್
ಕಲಷ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,  ದಾದ್ಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

16080 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ50`07‐
08

ಸೆಂಟ್ ಪಿಲೋಮಿನಾ ಹೆಯ್ಸೊಕ್ಲ್ 9ನೇ 
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಆವಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
12/19/2008 0:00 A

16083 EST2
c83Shasiasaiprou 
 shaA/335/2007‐

08

OPENING OF NEW SCHOOL 
GNANODAYA 

SCHOOL.PEENYA,LAGGERE,BANGAL
ORE‐58

4/2/2009 0:00 A

16088 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.333/20
07‐08

ಪೆಲ್ೕವೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಜಿ. ಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳೂರು ‐45 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16089 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶ.ಅ.331/200
7‐08

ವೆಲ್ ಬೆ ಡ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐45 ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16090 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ. ಅ 

334/2007‐08

ವಾ ಟಕನ್ ಪೌಢಶಾಲೆ ಆರ್ ಟಿ ನಗರವಾಯ್ಟಕನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆರ್. . ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು 32 ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

16091 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 
ಅ.332/2007‐08

ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಶಾಯ್ಂಪುರ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ‐45 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದುಯ್ಮ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16092 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.

ಬ.ಅ.238/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜಮಮ್ B.V.M. ಪೌರ್.ಶಾ. 
ಬೆಳಗುಂಬ ರಸೆತ್ ತುಮಕೂರು ಮು. .ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್.
5/19/2008 0:00 C

16098 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  253/2007‐
08

ಮೇಲನ್ಮ  01/2008 ಜೆಸೆಫ್ ರೊಡಾಲ್ಫ್ 
ಬಾಫಿಸ್ಟ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ 

ಪೌರ್.ಶಾ.  ದಾಯ್ ನಗರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿ.
4/9/2009 0:00 B



16158 EST2
ವ್ ರ್

7/4/2008 00 C

16150 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ವೃತ
ನಾನುದಾನ 
227/2007‐08

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಲೆ
ಅಜಜ್ನಗುಡಿ ರಸೆತ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08 ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/12/2009 0:00 A

16152 EST2
83ಶಾ ಆ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.02/2008‐09

ರ್ೕ.ಪಿ.ರಮೇಶಪಪ್ ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರುತೋಟಗಾರಿಕೆಇಂಡಿಯನ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಿಟಟ್ದಹ ಳ್. ಕಾರಿಪುರ.ತಾ.ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

16154 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

225/2007‐08

ಹೇಮಾವತಿ ಶಾಲೆ ಹೊನನ್ವ ಳ್, 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 

ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

16156 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
227/2007‐08

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅಜಜ್ನಗುಡಿ ರಸೆತ್ ಚಳಳ್ಜೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ವೇತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/21/2010 0:00 A

16158 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 

ಬಡಿತ್ 228/2007‐08

ರ್ೕ ಎ. ನಾರಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು , 
ಶಂಕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಾನಕಲುಲ್ಲ್

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 0: C

16160 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ. 

ತೆ.ಅನು 
230/2007‐08

ವಾಸ  ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ರಸೆತ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. ಈ 

ಶಾಲೆಯನ್ನು 2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ್ಲ್  ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 A

16167 EST2
c84sha shi a 
50/06‐07

sri y.s.sudakar kengeri school 
kengeri nemkathi anumodane 

bagge
9/9/2009 0:00 B

16180 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ದಾ.
ಹಾ,ಮನಾನ್ 
25/2007‐08

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಕುರಿತು 9/26/2008 0:00 D

16184 EST2
81ಪಾರ್.ಶಾ.ಅನು

ಮತಿ 01/2008‐09
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/2/2008 0:00 C



2008 09

16188 EST2
83 ಶಾ ಅ. 

ಹೊ.ಪಾರ್.ಶಾ. 
04.2008‐09

ರ್ೕ. ಜೆ.ಎಂ. ಇಮಾಂ ಸಾಮ್ರಕ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ 8 ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16212 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ
ನು 03/2006‐07

ರ್ೕ ಕಾ ಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ದೊಡಡ್ರ ನಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ. ಜಯರಾವ್ ದೈ. . 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

16290 EST2
.83 ಶಾ. .ಅ. 
ಹೊ.ಪಾರ್.ಶಾ. 
07.2008‐09

ಪರಮಾನಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಬಾಹುಬ ನಗರ ಪಟೇಲ್, ಹನುಮಯಯ್ 

ರಸೆತ್, ಜಾಲಹ ಳ್, 8 ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

12/16/2008 0:00 A

16291 EST2
.83ಸ. ೕ.ಆ. 

ಆ.ಅ/ಣೆ. 327. 07‐
08

ರ್ೕ.  ವಪಪ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಮಗ 
ರ್ೕ. ಸಮಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಅತಿತ್ಕಟೆಟ್, 

ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 
ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2009 0:00 B

16294 EST2
CPI.25‐4‐

2008.ಹೊಶಾಅನು/
2008

ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅ.ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾ. 
ಕಲಾಲ್ಪು ಮಂಗಳೂರು ಇದನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ 10,000=00 
ರೂಗ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/5/2009 0:00 A

16319 EST2
82 

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.
ಶಾ.04/08‐09

ದೊಯ್ೕದಯ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ವಾದಿರಾಜ ರಸೆತ್ 
ಉಡುಪಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008 09ನೇಉಡುಪಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ‐ ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/21/2009 0:00 A

16359 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.10/200
8‐9

ಸೆಕೆರ್ೕಡ್ ಸಾಟ್ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
‐58 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 

8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 D

16360 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.09/200
8‐09

ಮಂಜುಳ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ 113 
ಗೃಹಲಲ ಮ್ೕ ಬಡಾವಣೆ ನೆಲಗೆದರಹ ಳ್ 
ನಾಗಸಂದರ್ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು 73 ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಆಂಗಲ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A



16361 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.08/200
8‐09

ಮಿಲೆಲ್ೕನಿಯಂ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 

ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು 97 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/16/2008 0:00 A

16362 EST2
.84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.64/07‐08

ರೋಸಾ ಸ್ಟ್ಇಕಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕನಿನ್ಕಂಬಳ ಹೊಸ ಶಾಳ  ೆ

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
12/19/2008 0:00 A

16363 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.11/200
8‐09

ಕೆ ಸತ್ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲರ 
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ಚೌಡೇಶರ್ವರಿ 
ನಗರ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐

09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

16369 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೆ. .
ಅ.12/2008‐09

ಾನ ತರಂಗಿಣಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನವ 
ಚೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಭಾಗ ಉದ್ರ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 A

16395 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್05/2008‐09ತ್

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಯಯ್ ಸ. . ಗಾರ್ಮ ಭಾರತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ.ತಾ. ಮಂಡಯ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಡ ತ ಮಂಡ ನೀಡಿರುವಲ್
ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 C

16398 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮಾ.
ನ ೕಕರಣ 
07/2008‐09

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ವಡೇರಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

16399 EST2

82ಶಾ. .ಅ. 
ಅಂತರ್ ಜಿಲಾಲ್ 

ವಗಾರ್ 07/2008‐
09

ಕಾಯ್ಥೊ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ
ರಿಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧೀನದ ಲ್ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಣದ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 D

16400 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್ 
09/2008‐09

ರ್ೕ ಆರ್.ಡಿ ಮ ಲ್ನಾಥ . . ರಮಾ 
ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಹುಳದೇವನಹ ಳ್ 
ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವಗಾ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 D

17516 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ
. 12/2007‐08

ಾನ ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
2/4/2010 0:00 B

17958 EST2
84 ಶಾ  

ವೇಅಒ70/08‐09

ಭಾರತಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪುನರೂರು
ಮಂಗಳೂರು ತಾ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2010 0:00 A



ನ್

17898 EST2
88.ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭತಿರ್.ಅನು.94/
2007‐08

ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 
ಮಧುರೆ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡೆಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/29/2009 0:00 A

17921 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು. 
 ಬಡಿತ್ 56/2008

ರ್ೕಮತಿ ತಿ. ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಸ.  . 
ನೆಹರೂ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಬಾ ಕಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾಯಾಸಂದರ್ ತುರುವೆಕೆರೆ 
ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಶವ್ ಮಾನವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಮೆ ರ ಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಅನ ೕದಿ  ವಗರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 B

17922 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು. 
. ಬಡಿತ್ 57/2008

ರ್ೕ ಸುಧಾಕರ ಕಟೆಟ್ ಸ.  . ರಾಜೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಂತನರ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/20/2009 0:00 B

17809 EST2
87ಖಾ. .ಅ.ಪರ್.

ಶಾ. 67/2008‐09

ದಾಯ್ರಣಯ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತಾ. 
ತೋ ನಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗಹೆ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/1/2009 0:00 A

17810 EST2
87ಖಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 64/2008‐
09

ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ ನಲ್ 
ಸೂಕ್ಲ್ ಕೋರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರ್ೕ 
ರಾಮ ಕೃಷನ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಟರ್ಸ್ಟ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕನನ್ಡ
ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 D

17811 EST2
87ಖಾ.ಶ.ಅ. 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ. 
65/2008‐09

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಸಣ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಆಮಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್,ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ 
ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ ನಲ್ 
ಸೂಕ್ಲ್ ಕೋರ ತುಮಕೂರು ತಾ

12/30/2008 0:00 A

17820 EST2
84ಶಾ. .ಹುಭತಿರ್

 ಅನು 39/2008‐09

ಸಂತ ತೆರೆಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ. ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
7/9/2009 0:00 B

17822 EST2

88 
ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
ಅನು.180/2007‐

08

ರ್ೕ ಚೇತನ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ದೃ ಕ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಔತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 A

17841 EST2
81ಕ ನೇಅ/92/0

8‐09

ರ್ೕ ನರ ಂಹಪಪ್,ಸ> ಕಲಾ ಆಂಗಲ್
,ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೀಡಿಗೆ ,ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

8/5/2009 0:00 B



ಅ 92/200809

17849 EST2
83 

ಶಾಲ .ಕೋ.ಎಜು.1
11.08‐09

ಮಲೆನಾಡು ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಹೊಸನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೋ‐
ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/23/2009 0:00 D

17866 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ
.ಅನು. 66/2008‐

09

ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಕೊಟೂಟ್ರು ಗಾರ್ಮ ಚೇರಂಖಾಣೆ ಅಂಛೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ದ ಲ್ 
8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 D

17868 EST2
88ಶಾ. .ವೇತನಾ

ನುದಾನ 82/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್ ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಂಗಬನಾಥ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಚಳಳ್ಕೆರೆ 
ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2009 0:00 A

17874 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.126/2008‐
09

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಪಪ್ಗೆರೆ ಸೊರಬ
ತಾ.  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/28/2010 0:00 B

17601 EST2
83ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭ 69/200809

ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗೋಕುಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
9/9/2009 0:00 B

17617 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ
ಅ 92/200809.  

ದಿವಂಗತ ಬೋಮಣಣ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
ಸಹಾಯಕರು ತುಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2009 0:00 D

17618 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
 99/200809

ಜನತಾ ಕಷ್ಣಾ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರೇಕೆರೂರು 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಉದುರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊನಾನ್  ದಾವಣಗೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 A

17619 EST2
84ಶಾ. .ನೇ.ಅ. 
38/200809

ಸ ೕರ್ತತ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
7/17/2009 0:00 A

17624 EST2
81ಶಾ ಅ.ಖಾಹು

ಭ.ಅನು/82/0809

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗಾಣದಹುಣಸೆ, ರಾ ತಾ 
ಹಾವನೂರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 B

17628 EST2
81ಖಾಹುಭನು/76

/0809

ಮಲಲ್ಣಣ್ ಮೇ ೕರಿಯಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಟಾ ೕರನಹ ಳ್, ರಾ ತಾ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 B



ರ್ ಮ್ ರ್ ವ್

17632 EST2
83ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭ.322/200607

ಶವ್ಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಆಂಗ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಕಲೆ ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
9/9/2009 0:00 B

17650 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.96/20080
9

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ರೆ ಡೆನಿಸ್ ಯಲ್ ಆಂಗಗ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ 

ಮಠದ ಆವರಣ ಶರಾವತಿ ನಗರ 
ವ ಗಗ್ದ ಲ್ 200809ನೇ ಸಾ ನ 

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸ ಲ್ ದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/16/2008 0:00 A

17666 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ 

ಅ. 37/2008‐09

ಆನಂದಾಶರ್ಮ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕೋಟೆಕಾರ 
ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಇಲ್ ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
7/27/2009 0:00 B

17671 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ 49/2008

ಬಿ.ಜಿ.ಎನ್.ಎಸ್.  ದಾಯ್ಲಯ
ಪಾಂಡವಪುರ ಥಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

17672 EST2
 8 2 ಸಾ ಅ 

ಅನುಕಂಪ ನೇ.ಅ 
50/2008

ರ್ೕ ಇ. ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಂ. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚೀರವ ಳ್ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅನುಕಂಪ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನ ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/20/2009 0:00 B

17674 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ 
52/2008

ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ಜಾಕಿರ್ಯಾ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಹಾಗೂ ಲೈಬರ್ರಿಯನ್ ಸ.  . ಪ. ಪೂ ಕಾ. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಗಂಗೋ ಳ್ ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C

17675 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಮು 
. . ಬಡಿತ್ 54/2008

ರ್ೕ ಹೆಲನ್ ಕೊಡ್ೕರಿಯಾ ನಾಲನಸ್ ಸ.  . 
ಕಿರ್ಶಛ್ಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 B

17676 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ಸಹಾ. ವೇ. ಅನು 
54/2008

ಶಪಶೃಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಲ ೕಸಾಗರ
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 A

17698 EST2
84ಶಾ. .ವೇ.ನಿ.ಬ
 56/2008‐09

ಪರ್ತಿಭಾ ಕನ್ನಡ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಟಿಟ್ ಪುತೂತ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಇಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1/23/2010 0:00 A



17714 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 57/2008‐
09

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ
ನೆಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪ. ಚನ್ನಪಪ್ ಬಡಾವಣೆ 

ನೆಲಮಂಗಲ

11/10/2008 0:00 A

17715 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ
. 140/2006‐07

ಸೈಂಟ್ ಆಗೆನ್ೕಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
1/23/2009 0:00 C

17716 EST2
8410ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ 37/2007‐
08

ಾನ ವಾ ನಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಮಕುಂಟೆ ಬೀದಿ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/30/2008 0:00 A

17718 EST2
8410 

ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ 
07/2007‐08

ರ್ೕ ದಾವ್ರಕಮಯಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಿಟೆಟ್ೕಮರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಶಾಲೆ ಪ್ಋಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಗಾಗಿ

12/30/2008 0:00 A

17719 EST2
8410ಶಾ. .ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ. 
06/2007‐08

ರ್ೕ ಶಾರದ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/30/2008 0:00 A

17720 EST2
86ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ
. 128/2006‐07

ರ್ೕ ಷಣಿಮ್ಖದೇವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪೆಲರ್ಂಪಾಟಿ ಪುತೂತ್ರು ತಾ. ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
1/23/2009 0:00 B

17721 EST2
84010ಶಾ. ., 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.38/20
07‐08

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌಢಶಾಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಇ ಇ ಹೊಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಇ ಇ ಲ್ ಹೊಸ

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/30/2008 0:00 A

17722 EST2
8410ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ 34/2007‐
08

ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್ ಕನನ್ಡ
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾ. ಬೇಡಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/30/2008 0:00 A

17723 EST2
84ಶಾ. .ಹಸಾತ್ಂತ
ರ 02/2007‐08

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ
ಇವರು ನಾಗತಿಹ ಳ್ ನಲ್  ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ 
ದಾಯ್ಸಮಸೆಥ್ ತುಮಕುರು ಇವರಿಗೆ 

ವಗಾಯಿಸುವಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 B

17725 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
56/2008‐09

ಶಗಿರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪಾರ್ಢಶಾಲೆ ಅಂಜನಾಪುರ ರಸೆತ್ 

ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/28/2009 0:00 A



51 ತಿ

17727 EST2
890ಶಾ. .ಅ.ವೇ
ತನಾನುದಾನ 
58/2008‐09

ಶರ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಂಇ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪ್ಋಔ.ಶಾ. ತಗಿಗ್ಕುಪೆಪ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ. 
ರಾಮನಗರ ಜಿ. ಈ ಶಾಲೆಯನ್ಉ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 A

17730 EST2
87ಶಾ. .ಅ. 

ವೇತನಾನುದಾನ 
60/2008‐09

ರ್ೕ ರಂಗನಾತ ಸಾವ್ಂಇ ಗ್ಋಆಮಾಂತರ 
ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ತಿಪಪ್ಸಂದರ್ಗೇಟ್ ಮಾಗಡಿ 

ತಾ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2009 0:00 A

17735 EST2
84ಶಾ. .ಸಥ್ಳಾಂತ
ರ 28/2008‐09

ಡಾ. ಜ.ಚ.ನಿ. ವಸತಿ ಸ ತ ಪೌರ್.ಶಾ 
ಗೂಳೂರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ. 

ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು
9/13/2010 0:00 A

17736 EST2
84ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್
.ಶಾ 29/2008‐09

ಅಶೋಕ ದಾಯ್ಲಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಮಂಗಳೂರು 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್.
12/30/2008 0:00 A

17738 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 08/2008‐
09

ಸೈಂಟ್ ರಿಟಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್.ಶಾ.  ಟಲ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ. ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/30/2008 0:00 A

17744 EST2

83ಶಾ. .ಅ.ಸವ್.ಇ
ಚಾಚ್ 

ನಿ.ಅ.108/2008‐
09

ರ್ೕ ಆರ್. ರಾಮನಾತನ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಬಿ.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ. ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಟಾಸಕ್ರ್ ಟೌನ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು 51 ರವರಿಗೆ ಚಾ ನಿವ ತಿಬೆಂಗಳೂರು‐  ರವರಿಗೆ ವ್ಚಾಚ್ ನಿವೃ ತ್

ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 B

17745 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಬ

.ಅ.ನೇ 107/2008‐
09

ಬಿ.ಜಿ.ಕೆ.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐03 ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ 
ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್ 

ಲ ಮ್ೕಪುರ ಅಂಚೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2009 0:00 D

17746 EST2
81ವೇತಾನುದಾನ
/85/08‐09

ಶವ್ಭಾರತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಾವತೂತ್ರು,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

17748 EST2
81ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗ.ಅನು/87/0
8‐09‐

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹುಣಸೂರು 
ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನರ ತ 
ಭಾಗವನುನ್ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A



38205/2002

17749 EST2
81ವೇತಾನುದಾನ
/88/08‐09

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊಸಮಾರಾಮನಹ ಳ್,ಹುಣ

ಸೂರು ತಾ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

17750 EST2
81ಫರ್.ಶಾ.ಬ.ಅನು
/89/08‐09

ರ್ೕ 
ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ,ಪರ್.ಶಾ.ಸಹಾಯಕರು,ಹಾಡಿವ್ಕ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 C

17751 EST2
81ಪಾರ್ಶಾಸ.ಬ.ಅ
ನು/90/08‐09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್
.ವಾಸುಕಿಶಯನ,ಪಾರ್.ಶಾ/ಸ,ವನಿತಾ 

ಸದನ ,ಮಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2008 0:00 C

17754 EST2
.83ಶಾ. ಅ. 

ವ್ಋ. .ನೇ.ಅ.148.
2007‐08

ರ್ೕ. ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಕಮಲಾ ನಗರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 B

17765 EST2
84ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್
.ಶಾ 60/2008‐09

ಜೆಮ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೋಳಮಂಜಲು ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ. ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
5/4/2009 0:00 A

17767 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ
. 132/2006‐07

ರ್ೕ ಉದಭ್ವ ಗಣಪತಿ ಪೌರ್.ಶಾ ಚಿಳವಾಡ
ಇ ಲ್ಯ ದೈ. . ಮತುತ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
1/7/2011 0:00 B

17768 EST2
817ಶಾ. .ಅ. 
ದಾವೆ.ಸಂಖೆಯ್ 
38205/2002

ಜಿ. .ಪಿ. ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು ಪಾರ್.ಶಾ. ಭಾಗ ಹಂದನಕೆರೆ 
.ಎನ್. ಹ ಳ್. ಈ ಸಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬಯ್ಕ್ 

ಲಾಗ್ ಹುದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 B

17769 EST2
.83ಶಾ. ಅ.ವೇ.ಅ
.ನೇ.ಅ.23/.2007‐

08

ರ್ೕ. ೕಣಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ .ಲ ಮ್ೕದೇ ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು.ಪ.ಜಾತಿಪಂಗಡ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ  ಶಾಲೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/26/2008 0:00 B

17770 EST2
840ಶಾ. .ಖಾ.ಹು
.ಅ 14/2008‐09

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ರ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್.ಶಾ.  ಭಾಗ ಬಜಪೆ. 

ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 B

17771 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.112/2008‐09

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳುರು ಉ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2009 0:00 D

17772 EST2
81ವರ್ ನೇಅನು/8

1/08‐09

ಡಿ.ಪಿ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ,ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,ತಮಮ್ಣಣ್ 
ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕುರುಬರಹ ಳ್, ರಾ 

ತಾ ರವರನುನ್ ಅನುದಾನಸ ತ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2008 0:00 B



18146 EST2 ಈ 2/4/2010 00 A

17779 EST2
84ಹು.ಭ.ಅ. 

71/2006‐07

ಹೋ  ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಜಯನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಹೋ ಕೆ ಸ್ಟ್ 

ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

18131 EST2
84 ಶಾ  ಹುಭ 
26/08‐09

ಠಲಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಟಲ್
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
1/22/2010 0:00 B

18135 EST2
si.8 3 SA,Si.a. 
131. 08‐09

Sri. Halli Mahadevappa high School, 
Siddaveerappa badavane, 

Davanagere
11/21/2009 0:00 A

18138 EST2
83ಶಾ ಅ 

ಖಾ.ಹು.ಭ.279/08‐
09

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ವಸತಿಯುತ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಗುಡಾಳು.ದಾವಣಗೆರೆ.ಜಿಲೆಲ್.ಖಾ

 ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 B

18139 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.127/2008‐09

ಎಸ್.ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.ಉದುರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಚನನ್ಗಿರಿ.ದಾವಣಗೆರೆ.ಜಿಲೆಲ್.ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳ 

ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 A

18142 EST2
88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.

ಭತಿರ್.ಅನು.97/200
8‐09

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರತನ್ಸಂದರ್
ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00 B

18146 EST2
84ಶಾ  

ವೇಅಒ68/08‐09

ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಂಚಾಲರ್ಹ ಳ್
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಶಾಲೆಯನುನ್

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/4/2010 0:00 0: A

18152 EST2
88.ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ/95/ 

2008‐09

ರ್ೕ ಗುರುರೇಣುಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾರೇಹ ಳ್
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/11/2010 0:00 A

18153 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.‐/2008‐09

ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಲೇಡಿಸ್ ಅಸೋ ಯೆಷನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2 

ಬೆಂಗಳೂರು.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  
ಇರುವ ಭೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 A

18154 EST2
82 ಶಾಶಅ ಮು 
. ಬ 65/2008

ರ್ೕ ರಾಮದಾಸ್ ಭಟ್ ಸ. . ಆದಿ ಉಡುಪಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಮು . 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 C

18159 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು 
76/2008

ರ್ೕ ಇಸ್ ಸಟಟ್ಪಪ್ ಸ.  ಕಲಾ ಡಾ. ಹೆಚ್. 
ನರ ಂಹಯಯ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮೈಸೂರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 C



ದಾ ಟಸ್ ರಿ

18162 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ವೇ. 
ಅ.ಬ. 78/2008

ದಿವಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜೈ 
ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಅರಕೆರೆ ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ 

ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಹಾಯನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 A

18163 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ವೇ. 
ಅ. ಬ. 79/2008

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕುವೆಂಪುನಗರ ಹೊಸಗುಡಡ್ದ ಹ ಳ್ 
ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐26 ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 A

18164 EST2
82 ಶಾ ಅ 

ವೇ.ಅ.ಬ. 80/2008

ದೀಪಿತ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ನಾಗರಬಾ  ಚಂದರ್ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ.72 ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 B

18165 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ವೇ.ಅ.ಬ. 81/2008

ರ್ ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನ. 10. 
10ನೇ `ಎ` ಅಡಡ್ರಸೆತ್ ಕತರ್ಗುಪೆಪ್ ಇಟಟ್ಮಡು 

ಬೆಂ ‐85 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 A

18166 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ವೇ.ಅ.ಬ 82/2008

ಶುಭೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎನ್.ಎಸ್. 
ಪಾಳ ಯೆ್ ಬಿ.ಜಿ.ರಸೆತ್ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ಬೆಂ‐76 ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 A

18168 EST2

84ಶಾ. .ಹಸಾತ್ಂತ
ರ 

/ಸಥ್ಳಾಂತರ/2008‐
09

ವೇಕ ದಾ ಟಸ್ ರಿ ಬಾ ಡರಹವೇಕ ಯ್ ರ್ ಟ್ ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ,  ವೇಕ ದಾಯ್ಲಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇದನುನ್ ಹಸಾತ್ಂತರ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 A

18170 EST2
87ಖಾ ಅ.ಖಾ.ಹು.
ಭ.ಅ.77/08‐09

ಜಿ. .ಪಿ. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್.ಹಂದನಕೆರೆ.ಚಿಕಕ್ನಾ
ಯಕ್ನಹ ಳ್.ತಾ.ತುಮಕೂರು.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 B

18174 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.130/2008‐09

ರ್ೕ ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರ್ ಶಾ ರ್ತ್ 
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿ 
ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 A



8 2
ವ್ ರ್

17970 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅ.ನೇ
ಅ.71/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎನ್.ಪುಟಟ್ಮಮ್, ಕೋಂ, ಬಿ.ಎಂ. 
ರಾಜಶೇಖರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ 

ಚನನ್ಕೇಶರ್ವರಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಸೂರು, ಕಡೂರು 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

5/12/2009 0:00 B

17971 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅನೇಅ
.72/2008‐09

ಚೈತರ್, ಬಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ದೈ ಕ
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ 

ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬೇವೂರು, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಅನುಕಂಪ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

8/14/2009 0:00 B

17973 EST2
87ಶಾ ಅ.ಖಾಹು
ಭ.73/2008‐09

ರ್ೕ ಗುರು ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ಮಲಲ್ಪಪ್ನಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ 

ರೋಡ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ  ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2010 0:00 B

18101 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಹು 
ಬ. 68/2008

ರ್ೕ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢ ಕಡಂದತಿ 
ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ದ.ಕ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/10/2009 0:00 B

18102 EST2
8 2 ಶಾ ಅ ವೇ    ಶಾ ಅ ವೇ. 

ಅನ. ಬ 69/2008

ಶವ್ ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1/23/2010 0:00 A

18103 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು 
70/2008

ಲೂ ೕಸ್ ಗಿಲಬ್ಟರ್ ಸಲಢ್ಸೇ ಎಸ್ ಜೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 C

18104 EST2
 82 ಶಾಶಅ 
ಹು,ಬ ಅನ 
71/2008

ಕಪಿನಿತಾ  ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 B

18115 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅನೇಅ
.04/2007‐08

ದಿ: ಚನನ್ಬಸವಯಯ್, `ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್, ರ್ೕ
ದಧ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರೇಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 

ಮಗ ರ್ೕ  ನಟರಾಜ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

1/23/2009 0:00 B



18190 EST2
88ಶಾ. .ನೇ 

ಅನು107/2008‐9

ರ್ೕ ಮಹಾದೇವ ಆರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ 
ಪೌರ್.ಶಾ ಆವತಿರ್ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ನ ತಾ. 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 A

18211 EST2
81 

ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅನು.8
/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ೕತಾದೇ ಂದಿ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ
ರ್ೕ ಕಾ ದಾಸ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 B

18212 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾಣುದಾನ 
188/2007‐08

ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಶರ್ವರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರೇಮಧುರೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/12/2009 0:00 A

18225 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ. 137/2008‐
09

ರ್ೕ ಬಿ. ಟಿ. ಚಂದೆರ್ೕಶಖರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಸಮಗರ್ ಕಷ್ಣ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು ಹರಿಹರ ತಾ. 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 B

18252 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ
.03/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಶೈಲಜ ಇವರಿಗೆ ರ್ೕ
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಾಣಗೆರೆ ಕುಣಿಗಲ್ 
ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 A

18271 EST2
81ಪೌರ್.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂ
ತರ/106/08‐09

ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತರೀಕೆರೆ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಿರುಮೇನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/16/2009 0:00 A

18317 EST2
.83ಶಾ ಅ. 
ಅ.ಆ.ನೇ. 

119/2008‐09

ರ್ೕ.  ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ 
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಜಯಭಾರತಿ ಪದ  

ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಇವರಿಗೆ ಅ.ಅ. ನೇಮಕ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2009 0:00 D

18320 EST2
.83ಶಾ,. .ಅ. 

ಹೊ.ಪಾರ್. ಶಾಲೆ. 
142. 2008‐09

ಕ್ಔಟಿಲಯ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
ಮದೂದ್ರು ತಾ> ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8 ನೇ 
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/20/2008 0:00 D

18327 EST2
84ಶಾ. .ವೇತನಾ

ನುದಾನ 90/2008‐
09

ಶರ್ರೀ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 B



18328 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ. 147/2008‐
09

ಶರ್ರೀ ಕೆ. ಪರ್ಕಾಶ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು 
ವೃ. . ಬಿ. .ಜಿ. ಹೊನನ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ರಿಯೂರು ಕಾಯ್ಂಪ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಉ 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

4/10/2009 0:00 B

18336 EST2
81ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್/110/08‐09
ರ್ೕ ಬೀಮ,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕಿಕ್ನ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು

8/27/2009 0:00 C

18337 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
ನು 14/2008‐09

ರ್ೕ ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ. 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 A

18461 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹಸಾತ್ಂ
ತರ.85/2008‐09

ರ್ೕಮಾರುತಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಗುಯಿಲಾಳು. ರಿಯೂರು.ತಾ
.ಚಿತರ್ದುಗರ್.ಜಿಲೆಲ್.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ 

ಆಂಜನೇಯ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಗುಯಿಲಾಳು. ರಿಯುರು.ತಾ.

ಚಿತರ್ದುಗರ್ಜಿಲೆಲ್.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2009 0:00 A

18463 EST2
847ಶಾ. .ಅ.ಆ.

ನೇ.91/2008‐09

ಕು.ಪಿ.ಎಂ. ಉಷಾರಾಣಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ.  ರ್ೕ 
ಬೈರವೇಶವ್ರ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಬುಗುಡಹ ಳ್ 
ತುಮಕೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

18464 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಸಥ್

ಳಾಂತರ 83/2008‐
09

ಸಾವ್ಭಿಮಾನ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ವೇದಾವತಿ ನಗರ ರಿಯೂರು ಥಾ. 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

4/11/2009 0:00 A

18467 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.
ಅ.100/2008‐09

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೊಲಹ ಳ್ ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ತಾ. ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

18469 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಶಾ.ಹೆ
. ಬ 97/2008‐09

ಕೆ.ಇ.ಎಸ್. ಆಮಗಲ್ /ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ‐23 ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಗುರುಕುಲ ಇಂಟರ್ 
ನಾಯ್ ನಲ್ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 C



ಯ್

18471 EST2
81ಮು. .ಬಡಿತ್ 

ಅನು 119/2008‐
09

ಕೆ. .  ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಸ. . ಮಕುಕ್ತೀಥರ್
ಪೌರ್ಢ ಅನುದಾನ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು 

ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುನದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/28/2009 0:00 C

18472 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮಾ.
ಹ. 09/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಹೊನನ್ಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರ ಗುರುದೇಶ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದಾಡಿವದಿಬಬ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. 
ಇವರಿಗೆ ಮಾಃಇತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅದಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00 A

18473 EST2
84ಶಾ. .ವಗರ್ 
94/2008‐09

ರ್ೕಲೋಕಾಂಬ ದಾಯ್ಸಂಸರ್ಥೆ
ಸೋರೇಕುಂಟೆ ತುಮಕೂರು ತಾ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳ ಪರ್ ೕಗಶಾಲಾ 

ಸಹಾಯಕರ ವಗಾ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

1/23/2009 0:00 C

18475 EST2
832ಶಾ. .ಅ.ವ

ಗರ್152/2008‐09

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ
ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಂಗೇರಿ 
ಉಪನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 

ರವರ ವಗಾ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 C

18476 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಪುನ
ರ್ ನೇಮಕ 
91/2007‐08

ರ್ೕ ಅಶವ್ಥನಾರಾಯಣ ಬಿ.ಎಸ್. . ಬಿ.ಇಡಿ 
ಸ, . ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ರ್ೕರಾಮಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು 21/ ಇವರ 
ಸೇವೆ ಯನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಗರ್ದ 

ಅಂತಯ್ದವತರೆಗೆ ಮುಂಧುವರೆಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/23/2009 0:00 D

18477 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಮಂ. 180/2008‐
09

ಇಕೆಕ್ೕರಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಯಡಜಿಗಳೆ ಮನೆ
ಸಾಗರ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ 
ಸಂಸಖ್ೃತ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 B

18478 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
ನು1/2002‐03

ರ್ೕ ಆಯರ್ಪುತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಸರುಮಡು 
ತುಮಕೂರು ತಾಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1/23/2010 0:00 B

18480 EST2
84 ಶಾ  

ಮು. ಭ121/08‐09

ರ್ೕ ಎಂ.  ರೇಮಠ ಸ  ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂಡಿ ಸೊರಬ ತಾ ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 C

18481 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ವೃ.ಪ.
ಮೇಲಮ್ನ  
29/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ. ಪರ್ಕಾಶ್ ಶೆಟಿಟ್ಸ. .ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮೈಸೂರು ಇವರು 
ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮರು ಪರಿ ೕಲನಾ ಮನ

4/29/2010 0:00 A

18483 EST2
84ಶಾ  ಹುಭ 
122/08‐09

ರ್ೕ ದಸ್ದೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂಡಿ ಸೊರಬ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
2/25/2010 0:00 A



18485 EST2
88ಶಾ. .ವೇತನಾ

ನುದಾನ 
127/2008‐09

1990‐91 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಅನುಸಮಥರ್ನಾ ಆದೇಶ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 A

18496 EST2
834ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.120/2008‐
09

ರ್ೕ ದಧ್ವೃಶಬೇಂಧರ್ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಜಡೆ ಸೊರಬ ತಾ. 

ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/28/2010 0:00 B

18498 EST2
843ಶಾ. .ಅ.ವೃ.

.ನೇ.ಅ 
113/2008‐09

ರ್ೕ ಯಶವಂತನಾಯಕ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ತಟಟ್ಕೆರೆ 
ಹೊಸಕೊಪಪ್ ವ ಗಗ್ ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ವೇತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗಗ್

1/23/2009 0:00 D

18506 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಪರ್.ಭ,
.ಬ.98/2008‐09

ಸಂತಫಿಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಫಿಲೋಮಿನಾ ನಗರ ದಜೆರ್ ಪುತೂತ್ರು ತಾ. 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪರ್ಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ 
ದಿವ್ೕತ ಭಾಷೆ ಕನನ್ಡ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 
ಂದಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 C

18507 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಬ
.99/2008‐09

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕದೇ  ರಾಮಣಣ್ ಪೌರ್ ಢಶಾಲೆ 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ‐18 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/13/2010 0:00 A

18511 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮು.
. ಬಡಿತ್ 101/2008‐

09

ರ್ೕ ಎ. ಎಲಯ್ಣಣ್ಗೌಡ ಸ. . ಸಂತ
ಆಂತೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉದರೆ ರಾಡಿ 

ಪುತೂತ್ರು ತಾ. ಇವರ ಮು.  ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 C

18513 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮಾ.

ನ ೕ102/2008‐09

ರ್ೕ ಸಂಘಮಿತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯ
ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರನದ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 C

18515 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.
ಅ.103/2008‐09

ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಾಕೊಡೆ 
ಕೋಡಂಗಲುಲ್ ಮೂಡಬಿದೆರ್ ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ◌ಂಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,

9/7/2009 0:00 B

18551 EST2
84ಶಾ, .ಹು.ಭ.ಅ.
119/2008‐09

ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗೋಕುಲ ಅಂಚೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 B



ಬಿ

18553 EST2
81ಖಾಹುಭನು/12

5/08‐09

ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸೋಲೂರು,ಮಾಗಡಿ ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/11/2011 0:00 B

18556 EST2
81ವೇತಾನುದಾನ
/115/08‐09

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿಸೂಕ್ರು,ಮಾಗಡಿ ತಾ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/19/2009 0:00 D

18588 EST2
84ಶಾ. .ಮು. .ಬ
.124/2008‐09

. ಫಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ೕಲ ಎಫ್.ಎ.ಮೇರಿ
ಇಮೂಯ್ಕುಯ್ಲೇಟ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 C

18599 EST2
81ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು/117/08‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಓಂಕಾರಪಪ್,ಮು> ,ಸುಜಾತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹುಣಸೆಘಟಟ್,ತರೀಕೆರೆ ತಾ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದುದ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/2/2008 0:00 C

18601 EST2
81ನೇಮಕಾತಿ.ಅ
ನು/127/08‐09

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಶಾಂತಿನಗರ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00 B

18617 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.102/2008
‐09

ಬಿ ಪೌಢಶಾಲೆ ದೇವಣಗೇರಿ. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವಣಗೇರಿ
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 B

18619 EST2
81ಶಾ ಅ.ಮೇಲಮ್
ನ /13/08‐09

ರ್ೕ 
ಕೆ.ತಮಮ್ಯಯ್,ದೆಯ್. ಂದಿನಸೇವಾಲಾಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಕರಾಯಪಟಟ್ಣ,ಕಡೂರು ತಾ 
ಇವರನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್ ಮೇಲಮ್ನ

2/15/2010 0:00 B

18349 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.151/2008‐
09

ರ್ೕ ಶಾಂತಯಯ್ಪರಡೀಮಠ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಯರಗುಂಟೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ 
ದಾವನಗೆರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 

ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B



ರ್

18345 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಅ.ಆ.

ನೇ.ಅ.148/2008‐
09

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.  ರೇಮಠ್ ಡಿ. 
ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ರ್ೕ ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಬಾಬ್ಳು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ. 
ಇವರ ಮಗಳಾದ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.  ೕಣಾ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,

4/10/2009 0:00 B

18061 EST2
83ಶಾ ಅ.ವೇ.ಅ.
129/2008‐09

ರ್ೕ ಗುರುರುದರ್ಮುನಿ ವ ೕಗಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಅಂಬಾರಗೊಪೆಪ್. ಕಾರಿಪುರ.
ತಾ. ವ ಗಗ್.ಜಿಲೆಲ್.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 A

18383 EST2
si84 aha ahi hu 
bha 268/07‐08

al ameen urdu high school shirala 
koppa shikaripura appointment 

aproval
12/18/2008 0:00 A

18396 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 
ಮಾ.ನ ೕ. 
87/2008‐09

ಕಮಲ ನೆಹರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ದ.ಜಿ. ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 B

18398 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 
ಮಾ.ನ ೕ. 
89/2008‐09

ರ್ೕ ಸವರ್ಜಞ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಾಟನ ಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
12/3/2008 0:00 C

18406 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಮು. . 

ಬ.95/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾಗಲ ಮ್ ಸ. .  ರ್ೕ 
ದಾದ್ಥರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆದ್

ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು,ದ.ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮು. . ಭತಿರ್ಯನುನ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 C

18407 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭತಿರ್.ಅ.125/2
006‐07

ಶಾಂತಲ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ರಿಬೇಲೂರು.ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 B

18408 EST2
87ಖಾ ಅ.ಖಾ.ಹು

.ಭ.ಅ.84/2008‐09

ನಂಜರಾಮ ಪಟಟ್ಣ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ.ಸೋಮವಾ
ರಪೇಟೆ.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 B

18424 EST2
87ಶಾ ಅನೇ/43/

07‐08

ಸೆಂಟ್ ಅನಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅಪಪ್ಗೆರೆ,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಾನ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 B



18426 EST2
81ಶಾ ಅ.ಅಅ.

ನೇಅ/116/08‐09

ದಿ: ರ್ೕ ಎಂ.ಶಾಂತ ಂಗಪಪ್,ದಿವ್ದಸ ರ್ೕ 
ಎ. .ಚಂದರ್ಗೌಡ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಬಿದರೆ ಕಡೂರು ಇವರ ಮಗಳಾದ 

ಕು:ಎಂ.ಎಸ್. ೕಲಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/10/2009 0:00 B

18430 EST2
84ಶಾ. .ಖಾ.ಭ.ಅ
.110/2008‐09

ರ್ೕರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಬೆಳಗುರಿ.ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್.
ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

12/5/2009 0:00 A

18643 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.ಬ.104/2008‐09

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕನನ್ಡ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಲಸಂದರ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 B

18645 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್ 106/2008‐

09

ಸಟ್ರ್ ಗೆರ್ೕಸೆ ಐಇ ರಾಂದ ಸ. , 
ಹೋ  ಕೋಸರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂಡಬಿದೆರ್ 

ಇತರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್,.

12/3/2008 0:00 C

18646 EST2
82ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.
607/2008‐09

ಗಣಪತಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹೊಸ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹುದೆದ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

18649 EST2

82ಶಾ. .ಅ.ನೇಮ
ಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ 
110/2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪಪ್ ಸ. . ಆಚಾಯರ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ 

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 B

18650 EST2
820ಶಾ. .ಅ.ಹು.
ಭ.ಅ.111/2008‐

09

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಧಮರ್ಸಥ್ಳ 
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ದ.ಕ. ಜಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,

1/23/2010 0:00 B

18664 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮುಬ.
106/2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ನರ ಂಹನನ್, ಸ , 
ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊರೂರು, 

ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

4/17/2009 0:00 C

18675 EST2
81ವೇತನನಿಗಧಿ/
128/08‐09

.ಎಂ.ಪಾಟಿಲ,ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು,ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿರೂರು 

ಇವರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
12/8/2009 0:00 B



ವ್

18725 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅನು
ದಾನ/1/05‐06

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಸನಿವಾಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮುಳಕಟಟ್ಮಮ್ನಪಾಳಯ್,ಮಾಗಡಿ

 ತಾ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/28/2009 0:00 A

18727 EST2
84ಶಾ. .ಮು. .ಬ
.138/2008‐09

ಶರ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಆನಂದ ಸ. ,. ಡಾ. 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ .ಎನ್. ಹ ಳ್ 

ಮು. ,.ಬ ಬಗೆಗ್.
8/1/2009 0:00 C

18733 EST2
81ಮರು.ಪರಿ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /18/08‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ.ಏಕೊರಾಮಸಾವ್ಮಿ,ಅದಯ್ಕಷ್ರು 
ಕಲಾಸೇವಾ ಸಂಘರಿ 

ಅಜಜ್ಂಪುರ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮರು ಪರಿ ೕಲನಾ 

ಅಜಿರ್ಆಯುಕತ್ರ ಲ್

11/27/2009 0:00 B

18735 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಅ.ನೇ
.ಅ.91/2008‐09

ಕುಮಾರಿ ಟಿ. ಜೊಯ್ೕತಿ ಬಿನ್. ದಿವಂಗತ 
ಆರ್. ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಮು. . ಎಸ್. .ಎಸ್. 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಐಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. 

ಹುದದ್ಗೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 B

18736 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು..
ಬ.ಅ.117/2008‐

09

ರ್ೕ ವೈ.  ೕರನಾಗಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ 
ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೂಗೂರು 
ರಿಯೂರು ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 C

19106 EST2
81ಅಅನೇಅ/137

/08‐09

ದಿ:ಜಿ.ಎಸ್. ಗಣಣ್,ದಿವ್ದ.ಸಣ್
ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿಳಗುಳ,ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿನ್ 

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ನ ೕನಾ  ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ 
ಮಾಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 B

19111 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
132/2008‐09

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ ಆಲೊಫ್ೕನ್ 
ನಗರ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಚನನ್ಪಟಟ್ನ ತಾ. 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 A

19131 EST2
81ಖಾಹುಭಅನು/
138/2008‐09

ರ್ೕ ಗುರುಕರ್ಪ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗಿರಿಯಾಪುರ,ಕಡೂರು ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/18/2009 0:00 B

19141 EST2

85ಶಾ ಅ.ವಗರ್
ನು02/2008‐

09.111.ವಗರ್/200
8

ಈ ಶರಣಪಪ್ ಸ. . ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಕಳು ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
12/19/2008 0:00 C



19149 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.181 2008/09

ಸಾಬೀರಾ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆರೆ ಬಿ ಚಿ 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2011 0:00 A

19150 EST2
893ಶಾ. .ಅ.180
/2008‐09

ರ್ೕ ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಂಗಪಪ್ನಹ ಳ್ 
ಕುಕಿರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ದ.ವ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2011 0:00 A

19179 EST2
87ಶಾ .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
137/2008‐09

ಲಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರ 
ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂಧಿ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 A

19180 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
138/2008‐09

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 
ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1/27/2010 0:00 A

19196 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭತಿರ್ಅ.01/200
8‐09

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಯ್ಮವವ್ನಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಪಿ. .ಎಂ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/10/2010 0:00 D

19197 EST2
85ಶಾ. .ಅವೇಅ
ನು02/2008‐09

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌಢಶಾಲೆ ರಾಮಘಟ ಹೊಳಲೆ ರೆ ತಾಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಘಟಟ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 01  ಬಿಜೆಡ್ 

ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

19220 EST2
83ಶಾ ಅಅಆನೇ
ಅ/185/08‐09

ದಿ:ಭೀಮರಾಜು,ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ರ್ೕ 
ಕಾ ಕಾಂಬ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ರ ನಕೆರೆ,ಮದೂದ್ರು 
ತಾ ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಚಿ.ಬಿ.ಮನುಕುಮಾರ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 B

19228 EST2
83ಶಾ. ,.ಅ,. ಂ.
ದಾವಣಗೆರೆ 

219/2008‐09

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ 
ಂಬರಹದ ಪತರ್ಗಳು

11/4/2010 0:00 D

19268 EST2
83ಶಾ. .ಅ..ಮು.
.ಬಡಿತ್ 158/2008‐

09

ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಸ. . ಕೆ.ಇ.,ಬಿ. ಪೌರ್.ಶಾ 
ವನಸಮುದರ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿ. 
ರವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C



s 84

19284 EST2
84105ಶಾ. .ಅ.

ಹೂ.ಪಾರ್.ಶಾ.40/07
‐08

ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾಗೇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/26/2008 0:00 D

19285 EST2
85ಶಾ. .ಅ:ವೇತ 
ಅನು08/08‐09

ರ್ೕ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸಾವ್ಮೀಜಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಚಿನಬೆಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 

ತಾ, ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00 A

19315 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:130:2008‐
09

ವಾ ಕಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

19320 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುಭಅ.130/2008‐
09

ಉಭಯಭಾರತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹುಲುಗುಂಡಿ, ಬೇಲೂರು 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

6/7/2010 0:00 B

19323 EST2

84ಶಾ  
ವೇಅಒ15208‐
09.14‐11‐

2008.ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ .ಟರ್ಸ್ಟ್ ನಾಗಮಂಗಲ 
ಇ.ಆ.ನ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್.ಶಾ> 

ಶರಾವತಿ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ನ 
ಬಬ್ಂದಿಯವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅ.ರ. 
ಅನು ೕದಿ ದುದ್ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾಣಕೆಕ್ ಒಲಫಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

11/11/2010 0:00 A

19324 EST2

s 84ಶಾಶಾ  
ಅಖಾಪೌರ್ಅ272/07

‐08.25‐11‐
.ಇತರೆ/2008

1991 ರಿಂದಲೂ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾ. ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/27/2009 0:00 C

19328 EST2
88 

ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾ
ನ.166/2008‐09

ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್
ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

19333 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಅನು. 

147/2008‐09

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C

19335 EST2
88ಡಿ,ದಜೆರ್ 

ನೌ.ನೇ.ಅನು 
149/2008‐09

.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸಾದನಪುರ ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 01‐06‐1992 ರ 

ಪೂವರ್ದ ಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಡಿ, ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 A



ಪ್ ಯ್

19339 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು. 
ಭತಿರ್ ಅನು 

153/2008‐09

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಗಡೂರು
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/27/2011 0:00 B

19340 EST2
88ನೇ.ಅನು. 

ಸಪ್ ಠ್ೕ 154/2008‐
09

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮೈಸೂರು
8/27/2009 0:00 B

19345 EST2
885ಶಾ. .ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್ 129/2007‐
08

ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 18968/2003  ರ್ೕ 

ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಟೌನ್ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದದ್ 

ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

4/29/2010 0:00 B

19347 EST2
82ಶಾ ಅ.ವೇಅ/
136/2008‐09

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪರ್ಶಾಂತನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು‐
79 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/23/2010 0:00 A

19348 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ
ನು/145/08‐09

ಕಾವೇರಿನಾಡು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಹದೇವಪುರ ನೆಲಮಂಗಲ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ 2009‐10 ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/27/2008 0:00 A

19350 EST2
87ಶಾ. ಅ 

ಮೇಲಮ್ನ 98/200
8.118.ಇತರೆ/2008

 ಎಸ್ ಬಸವಂತಪಪ್ ಸ. . ಕಾಯ್ಸಪುರ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಗೆ 
ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಪಾರ್.ಉ. ಸ. ಬಗೆಗ್

5/4/2010 0:00 B

19351 EST2

85ಶಾ. .ಅವಗಾರ್
ವಣೆಅನು20/2008‐
09.119.ಇತರೆ/200

8

ಬಿ ಟಿ ಜಗದೀಶ ಮು  ವರಿಗೆ ಉಪ 
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ವಗಾರ್ಯಿ ರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

4/26/2009 0:00 D

19352 EST2
84ಶಾ. .ವೇ.ಅ.ಬ
.190/2008‐09

ರ್ೕ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಂಜನಾ 
ನಗರ ಮಾಗಡಿ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂ. 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/17/2011 0:00 A

19363 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ

.ಬ. 142/2008‐09

ಸಹಕಾರಿ ದಾಯ್ಕೇಂಧರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ‐69 ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 A

19364 EST2
82ಶಾ,. .ಅ.ವೇ.

ಬ., 143/2008‐09

ಸಹಕಾರಿ ದಾಯ್ಕೇಂಧರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪದಮ್ನಾಭ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ‐70 ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುರದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2010 0:00 A



ೕ ಮಿ

19399 EST2
875ಶಾ. .ಅ.ವೃ.
.ನೇ..118/2008‐

09

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಗೀತಮಮ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ಬೋಸ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡನೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

1/12/2009 0:00 A

19403 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.ಅ.147/2008‐

09

ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
5/7/2011 0:00 B

19405 EST2

885ರಿಅಜಿರ್8/20
08‐

09.122.ರಿಅಸಂ/20
08

ರಿ.ಅ.ಸಮ> 19475/07 
ಉ.ನಾಯ್.ನಿಡಿರುವ ಆದೇಶದ 

ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ನ ಮೇಲಮ್ನ  ಇಮಾಮ್ 
ಹುಸೇನ್ ಡಿದನೌ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ 
ಚಂದರ್ ಬೋಸ್ ವಸತಿ ಪೌರ್.ಶಾ> 

ಆಡನೂರು ಚಿತರ್ದುಗರ್

4/21/2009 0:00 B

19406 EST2

885ಖಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಸಥ್ಳಾಂ.ಹಸಾತ್ಂ55/2

007‐
08.123.ಸಥ್ಳಾಂ/20

08

ಆಂಜನೇಯ .ಸಂ. ಆನೆಕೊಂಡ 
ಧಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಸಾತ್ಂತರ 

ಹಾಗೂ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ 
ರೂ 45,000/= ಡಿಡಿ ರೂ 45,000/= 
ರೂಗಳೂ ಒಟುಟ್ 90,000=00 ರೂಗಳು

3/10/2010 0:00 A

19409 EST2

85ಶಾ ಅಮಾನಯ್
ತೆ24/2008‐

09.126.ಇತರೆ/200
8

ರ್ೕ.ಸಾವ್ಬಿಮಾನ್ ವಸತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ರಿಯೂರು.ಶಾಶವ್ತ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2009 0:00 C

19410 EST2
885ಶಾ ಅ.ವೇ.ಅ
143/2008‐09

ೕ ಆಂಜನೇಯ ಸಾಮಿ ಪೌಢಶಾಲೆರ್ ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊಡಡ್ಕಿಟಟ್ದಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

19412 EST2

85ಶಾ ಅ.ಖಾ.ಹು
.ಭತಿರ್ ಅ25/2008‐
09.127.ಖಾಹುಭನು

/2008

ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಲ್ಯ ಅನಾಥಸೇವಾಶರ್ಮ 
ಶವ್ಸತ್ ಸಮಿತಿಯ ಆ.ಪ್ಔ.ಶಾ.ಗಳ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ತುಂಬಿಕೊಳಲ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/21/2010 0:00 B

19414 EST2

85ಶಾ ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ನೋಂ.27/200

8‐
09.129.ಹೊಶಾಅ

ನು/2008

ದಿ ಕರ್ಸೆಂಟ್ ಎಜು ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಡಲ್ಗಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ 

ವ.ನ. 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ. 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಡಿಡಿ ರೂ 10,000=00 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

9/12/2009 0:00 A



ಕ್ ಟ್

19430 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ
.ಅನು.176/2008‐

09

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಖಲಂದರ್ ಫೈಜಾನ್ 
ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಷಫೀ ಅಹಮದ್ ಡಿ 

ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಮ ಲ್ಕ್ 
ರೋಹಾನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 
ರಾ ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2009 0:00 A

19437 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್ 

ಅನು 148/2008‐
09

ರ್ೕ ಎಂ ಪಿ. ಸತೀಶ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು
ಜಯಲ ಮ್ೕ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಭಾಳಲೆ 

ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ

4/17/2009 0:00 C

19455 EST2
82ಶಾ. ಅ.ಹು.ಭ.

/ಅ.139/2008‐09

ಸೈಂಟ್ ಜೆರೋಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನ್ನ್ಡ 
ಮಾದಯ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಗರ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳ್ಉ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 B

19494 EST2
8[5]ಶಾ ಅ ಬಡಿತ್ 

ಅನು30/08/09..ಬ
ಡಿತ್/2008

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ. ಎಸ್ ಟಿ ಜೆ .ಸಂ> ವ.ನ. 
ಅ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಗಳ ಲ್ನ ಮು  ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನಿಡಿರುವ ಕರ್ಮ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 
ಉ.ನಿ. ಚಿತರ್ದುಗರ್. ಅಹಲಯ್ ಸ. . ಇವರ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ 2 ೕ

9/12/2009 0:00 C

19532 EST2

8[5]ಶಾ. ಅ 
ಬಡಿಬಡಿತ್ತ್ 

ಅನು31/2008‐
09..ಬಡಿತ್/2008

ಸಾಮಾನಯ್ ವಗರ್ದ ಆ.ಮಂ. ವ. 
ಹೊಸದಾಗಿ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಟುಟ್
ನ. ಅ.ಪೌರ್.ಶಾ>ಗಳನುನ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು  
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿ ಆರ್ 
ಪರ್ಮೀಳ ಸ. . ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

2/21/2010 0:00 A

19544 EST2
875ಶಾ ಅ: 

ಖಾಹುಭಅ:101/20
08‐09

ರ್ೕ ಎಂ. ಜಿ. ಭೋರಯಯ್ ನಾ್ಯಕ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ರೈಲೆವ್ ನಿಲಾದ್ಣ, ಹೊಳಕ್ಲೆಕ್ರೆ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2011 0:00 B

19548 EST2
81ಪೌರ್ .ವೇತಾ

ನುದಾನ/151/08‐
09

ಎಂ.ಎ.ಎಸ್. ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್. 
ಪಾರ್ ೕಗಿಕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 A

19549 EST2
81ಆ.ಆನೇಅನು/1
52/08‐09

ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಣಕಲ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ 
ಶಾಲೆಯ ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿಶೆಟಿಟ್ ಇವರನುನ್ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನೇಮಿ ದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00 D



ರ್ ಕ್

19550 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .
ವೇ.ಅ.09/08‐09

ಕರಿಯಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಕೋಟೆ ಸಣಣ್ 
ಬೋರಪಪ್ ಬೋರಮಮ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ದೊಡಾಡ್ಲಗಟಿಟ್.ಚಿತರ್ದುಗರ್.ಹಾ
ಗೂ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಶಾಂತರಾಜು.ವೃತಿತ್ 

ಕಷ್ಕರು.ಭೀಮವವ್ನಾಯಕಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಕೆ.ಬಿ.
ಬಡವಾಣೆ.ಈ ಶಾಲೆಯ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/12/2009 0:00 A

19551 EST2

885 ಶಾ ಅ 
ದೂರು 138/2007‐
08.134.ಇತರೆ/200

8

ಸಣಣ್ ದದ್ಯಯ್ ಕೆ ದಿವ್ದಸ ಹಾಗಲಕೆರೆ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2/21/2010 0:00 D

19553 EST2

85 ಶಾ ಅ: 
ವೇಅ23/20080‐
09.135.ವೇಅ/200

8

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಡಿದನೌ 
ನಾಯಕ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕೊಂಡಾಪುರ 

ಹೊಸದುಗರ್ ರವರನುನ್ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/21/2010 0:00 B

19556 EST2

85 ಶಾ ಅ: ವಗರ್ 
ಅನು32/2008‐

09.136.ವಗರ್/200
8

ಖಾ.ಅ.ಪೌರ್.ಶಾ>  ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ 
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಪೂವಾರ್ನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್ ಜಿ ಗುರು ಂಗಪಪ್ ದೈ. ೕ. ಹೆಚ್ 

ಗಪೂರ್ ಸಾಬ್ ದೈ. .

9/12/2009 0:00 C

18763 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು.84/2008‐
09

ರ್ೕ ಆರ್. ಮನೋಹರ್ ನಾಯಕ್ ರಿಯ
ಸ. . ನರಿಯಾದಡ ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚೆಯಯ್ಂಡಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಕೊಡಗು 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/5/2010 0:00 C

18764 EST2
88ಶಾ. .ಯ.
ಪಾರ್ಂ.ಬಡಿತ್ 
85/2008‐09

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಕರ್ ಸ. . S.P.S.R. ಪದ
ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ 

ರಾಂಪುರ ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ. 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಉಪ 

ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ 
ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 C

18768 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್, 

ಅನು 97/2008‐09

ದಿ ಮೈಸೂರು ಡಿ ೕ ಸ್ 
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ 

ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

8/5/2009 0:00 C



ರ್ ಮ್

18771 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ. ಮನಾನ್ 
101/2008‐09

ಶರ್ರೀ ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅಡಗೂರು ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ತಿರ್ಗಳ 
ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

18772 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.

ಕೊ.ಮನಾನ್102/20
08‐09

ರ್ೕಗುರು ಮಲೆಲ್ೕಶರ್ವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಸವನಗುಡಿ ಬಡಾವಣೆ ನಂಜನಗೂಡು 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

18773 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

103/2008‐09

ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಳೆ ಮೈಸೂರು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ 
ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

18774 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

104/2008‐09

ಶೆರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹುಲಲ್ಹೋ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾ್ಯತೆ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಕೊರತೆ ಇರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 
/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

18776 EST2
88ಶಾ. .ವೇ.ಪು. 

ನಿಗಧಿ 106/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎನ್ ತುಳಸಮಮ್ ಸಂಗೀತ
ಕಷ್ಕರು ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ ಮೈಸೂರು 
ಇ ರಗೆ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿ 
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C

18778 EST2
88ವೃತಿತ್ 
.ನೇ.ಅನು 

107/2008‐09

ಶರ್ರೀ ಮಹದೇವ ಆರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಶರ್ರೀ ರಾಜೇಶವ್ರಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆವತಿರ್ ಪರಿಯಾಪಟದ್ಟಣ 
ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನನ್ಉ 

ವೇತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2009 0:00 B

18782 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

110/2008‐09

ರ್ೕ ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಸ್. 
ಹೊಸಕೋಟೆ ನಂಜನಗೂಡು ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಲ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಜೊರತೆಯನುನ್ ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 C

18784 EST2
88ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
112/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಎ. ಮಂಜುನಾತ್ ಕೇರಾಫ್
ದಾಧ್ಚಾರ್ ನೊಯ್ೕತಿ ನಗಗರ ರಾ 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾಃಇತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾಃಇತಿಯನುನ್ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/27/2009 0:00 A



88 ನ
ರ್

18786 EST2
88ಶಾ. .ರಿ.ಅ.11
4/2008‐09

ರ್ೕ ಎಸ್. ಶೇಖರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ದಾಧ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಶೋಕಪುರಂ 

ಮೈಸೂರು ಇವರು ರಾಜಯ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ರುದಧ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 18733/06 ರ 
ಅಡಿಯ ಲ್ ದಾಔಎ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00 A

18790 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್ ಅನು 

118/2008‐09

ರ್ೕ ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಿಲಕವಾಡಿ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾ 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 B

18791 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

119/2008‐09

ಮಹಾ ೕರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಎಲ್.ಇ.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ 
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 

ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ 
ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

18794 EST2
88ಶಾ.ಮಾ.ನ. 
122/2008‐09

ಶಾರದಾ ಲಾಸ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ 
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

18795 EST2
88ಶಾ ಮಾ ನಶಾ.ಮಾ. . 
123/2008‐09

ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

18797 EST2
88ಶಾ.ಹೆ. .ಮಂ. 
125/2008‐09

ದಾಧ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗವನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್..

9/14/2011 0:00 A

18798 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಅನು 

126/2008‐09

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಹರಿಜನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ದಾಯ್ಸಂಸಥ್ ರಿ ಸಜೆಜ್ಹೊಸ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ 

ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

18800 EST2
 8 2ಶಾ ಅ 
ಶಾ.ಹೆ ಬ 
113/2008

ಎಂ ಜಿ. ಇನ್ ಪಾಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬಿಳ ೕೆದಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐76 ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 C



ೖ

18802 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 
ಮಾ. ೕ 
115/2008

ನೂಯ್. ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನ0:135 17 ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 
1ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ‐76 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A

18803 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 

ಅನುಕಂಪ ನೇ 
116/2008

ಕು: ಸಹನ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 
ಯಲೂಲ್ರು ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ:ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2010 0:00 B

18805 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ವೇ.ಅ ಒ 
117/2008

ಸೆಂಟ್ ಮೀರಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾವೇರಿಪುರ 
ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐79 ಈ 

ಶಾಲೆಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 A

18809 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
120/2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 
ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D

18811 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮಾ. 
ನ ೕ. 121/2008

ಸುರೇಖ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಗಡಿ 

ರಸೆತ್.ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 C

18812 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್ ಅನು 

128/2008‐09

ರ್ೕ ಗಜಾನನ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಬಿಕಾಕ್ಪಟಟ್ನ ರಾ ತಾ. ಕ್ ಟ್

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 B

18813 EST2
88ಶಾ. .ನೇಮ

ಕಾತಿ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ 
129/2008‐09

ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶೆಟಟ್ಹ ಳ್ 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ 
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣದ ವರಾಜು 

ಸ. . ರವನ ಲ್ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ 
ಕುರಿತು ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

8/27/2009 0:00 A

18814 EST2
88ಶಾ.ನೋಂ.ಸಪ್
ಟ್ೕ 130/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ. ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕುಂಬಾರಕೊಪಪ್ಲು ಮೈಸೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

8/4/2009 0:00 A

18816 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 131/2008‐
09

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಹಮೀದ್ ಸ. .  ರ್ೕ 
ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು ತೋ ನ ಕೆರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. 

ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C



ರ್ ೃ ಕಷ್

18818 EST2
88ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
132/2008‐09

ರ್ೕ ವೈ.ಎಂ. ನಾಗೇಂದರ್ ಯಲಕೂರು
ಹೆಗಗ್ವಾಡಿ ಅಂಡೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇ ರಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ 

ಕೋರಿದುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 A

18819 EST2
88ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್ 

133/2008‐09

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಗಿರಿಯಾಭೋ  ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮಾಣಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಂತೆ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

18820 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು. 
ಭತಿರ್ ಅನು 

134/2008‐09

ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಳ  ೆಪಾವಗಡ ಟೌನ್ 

ಮಧೂಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 B

18821 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 135/2008‐
09

ರ್ೕ ನರ ಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್ 
ರಿ_ಮಾದೇನಹ ಳ್ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ 
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬೋಧಕ ವಗರ್ದವರ 

ವಗಾ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00 C

18824 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಅನು 

136/2008‐09

ರ್ೕ ಡಿ ರಾಧಕೃಷಣ್ ಹಂಚಿಟಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಣ್
ರ್ೕ ದೆಧ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಹರಿಹರಪುರ ಪಾವಗಡ ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ 
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ರಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00 C

18825 EST2
88ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ
 137/2008‐09

ಡಿ. ಬನುಮಯಯ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
8/27/2009 0:00 A

18829 EST2
88ಶಾ.ವೇತನಾನು
ದಾನ 139/2008‐

09

ರ್ೕ ಜಿ. . ಗೌಡ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕೊತತ್ನೂರು ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾ. 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ಉ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A

18832 EST2
88ಶಾ.ಮಾ.ನ.14
2/2008‐09

ಶಾಂತಲಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ದಾಧ್ಥರ್ನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8/27/2009 0:00 C

18833 EST2
88ಶಾ. 

ನೋಂದಣಿ143/20
08‐09

ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತುಣಿಚಿಕೊಪಪ್ಲು 
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದನಿ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 A



18834 EST2
88ಶಾ.ಮ.ದಾ.ಹಾ
.ಕೊ.ಮನಾನ್ 
144/2008‐09

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್
ಹುಲಲ್ಹ ಳ್ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ 

/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/4/2009 0:00 C

18835 EST2
88ಶಾ.ವೇತನಾನು
ದಾನ 145/2008‐

09

ರ್ೕ ದಾಧ್ಥರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತಾಳಗುಂದ ರಾ ತಾ. ತುಮಕೂರು 

ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

18836 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.165/2008‐09.

ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಯಲ ನದಿನೆನ್ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 A

18837 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.169/2008‐09

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಯ್ಮತಿ 
ಹೊನಾನ್ ೕ ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2011 0:00 A

18838 EST2
83ಶಾ. ಅ.ವೇ.ಅ.
166/2008‐09

ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು ಹರಿಹರ ತಾ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

11/3/2010 0:00 A

18839 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.167/2008‐09

ಜಾಮೀಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಉದುರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು ಹರಿಹರ ತಾ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 A

18841 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್ 

ಅನು 120/2008‐
09

ರ್ೕ ಓ.ಬಿ. ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ ಎ. 
ಭೀಮಪಪ್ ನಾಯಕ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಕೆ.ಬಿ. ಬಡಾವಣೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 C

18848 EST2
84ಶಾ. ,ಶಾ.ಪರ್.1
31/2008‐09

ರ್ೕ ರೆಣೂಕಾ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಕಾರಿಪುರ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

12/18/2008 0:00 E

18849 EST2
84ಶಾ. ಇತರೆ.14
1/2008‐09

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್. ಓಂಕಾರಮೂತಿರ್ ಮು. .  ರ್ೕ 
ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ 

ಬಿದರೆ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ್ಹ ಳ್ ಇವರು 
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

18850 EST2
84ಶಾ. .ಸವ್.ಇ..1
40/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಈಶವ್ರಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ಭುವನೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಣಿಕೆರೆ 
ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಸವ್.ಇ. ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 B



ದಿ

18851 EST2
84ಶಾ. .ಮು. .ಬ
ಡಿತ್ 134/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ನಯ ಸುವಣರ್ ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಂ. ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 C

18852 EST2
84ಶಾ. .ಸವ್.ಇ.ನಿ.
 139/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. . ಗೇತಾಬಾಯಿ ಸ. . 
ಸಂಸಕ್ೃತ ಹೆಚ್.  ವ ಂಗಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸಾಗರ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ 
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 C

18853 EST2
84ಮಾ.ಹ. 

97/2008‐09

ರ್ೕ ಪಿ. ರಾಜಣಣ್ ಅಂತರಸನಹಳ:◌್  
ಅರಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿ. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಃಇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 E

18857 EST2
84ಶಾ, .ದಿವ್.ದ.ಸ.

 ಬಡಿತ್ 103/2008‐
09

ರ್ೕ ಎನ್. ಬಿ. ಬಸವರಾಜಯಯ್
ಪರಿಚಾರಕರು ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಗುಣಿ 
ಗುಬಿಬ್ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 C

18858 EST2
84ಶ. .ಅ.ಅ.ಆ.

ನೇ,138/2008‐09

ರ್ೕ ಜನಾದರ್ನ ಎಂ.ಎಸ್. ಇವರಿಗೆ 
ಇಕೆಕ್ೕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯದಜಿಗಳ ೕೆ ಮ.ಹೆ. 
ಸಾಗರ ತಾ ಇ ಲ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

8/14/2009 0:00 B

18873 EST2
81ಬಡಿತ್.ಅನು/132

/08‐09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕರ್ಷಣ್ಪಪ್,ಅಟೆಂಡರ್,ಪಂಡಿತ್
ನೆಹರು 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೂಟಗಲ್,ರಾಮನಗರ ತಾ 
ಜಿಲೆ ಇವರಿಗೆ ದಿದಸ ಬಡಿ ನೀಡಿದನುಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ವ್ದಸ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/2/2008 0:00 C

18899 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಮು .ಬ
ಡಿತ್ .ಅನು/133/08‐

09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಹೂದೂಲ್ರು,ಸ. ,ಭಾರತಿಯ 
ಸಂ ಕ್ತ್ ದಾಯ್ಪಿಠ,ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಐಜೂರು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/19/2009 0:00 C

18900 EST2
81ಮು .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು/134/08‐09

ರ್ೕ ಇ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್,ಸ. ,, ರ್ೕ
ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಂಗಳ,ಕಡೂರು ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/2/2008 0:00 C

18901 EST2
81ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮ
ನಾನ್/135/08‐09

ಲಯನಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕನಕಪುರ ಈ
ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1/19/2009 0:00 C

18902 EST2
87ಶಾ ಅ.ಶಾನೇ
ಅಬ/31/07‐087

ರ್ೕ ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವಸಾತ್ರೆ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/22/2009 0:00 A



ಮ

18907 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
122/2008‐09

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ 
ಸಳೆಹೊಸ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 A

18908 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.121/2008
‐09

ಪರ್ಸಾದ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೋಳೂರು
ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. 

ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೊಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 B

18909 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ
.196/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸತೀಶ್ ಸ. . ಕನನ್ಡ
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಯಡವನಹ ಳ್ ಹರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 B

18975 EST2
81ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಇತರೆ/136/08‐09
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶಾಖೆಗಳ 

ಪತರ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
2/1/2011 0:00 D

18985 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅ.ಬಾಕಿ
.ವೇತನ/1/2004‐

05

ರ್ೕ 
ಎಸ್.ಉದಯಶಂಕರ್.ನಿ.ಮು. .ಉದೊಯ್ೕಗ

 ವ ೕಗೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗಟಿಟ್ಪುರ,ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರ 

ಬಾಕಿ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್

2/15/2010 0:00 B

18990 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
125/2008‐09

ೕಮತಿ ಯಲಮ ನೇ ರಾಜಮರ್ೕಮತಿ ಯಲಲ್ ಮ್ ನೇ ರಾಜಮಮ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ 

ಚನನ್ರಾಯಪಟಣಣ್ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ವೇತನಾನುದನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 A

18991 EST2
87ಶಾ. .,ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
126/2008‐09

ಶರ್ರೀ ಆಧಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಗೌರಿಕೊಪಪ್ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 A

18993 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅಪೀ
ಲು/8/2008

ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ಗುರುಕರ್ಪ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗಿರಿಯಾಪುರ,ಕಡೂರು ತಾ 
ತಾ ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು

12/27/2008 0:00 C

19034 EST2
87ಶಾ. .ವೇತನಾ

ನುದಾನ 
131/2008‐09

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್.ಶಾ. 
ಗಂಜಿಗೆರೆ ಆಲೂರು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 A

19064 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.128/2008
‐09

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಶೇಕರ 
ಪೌರ್.ಶಾ. ಕೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಆಲೂರು ತಾ. 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್,

11/19/2009 0:00 B
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19065 EST2
83ಶಾ. .ಹಸಾತ್ಂತ
ರ04/20007‐08

ಸಂಗಮೇಶ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಜಯನಗರ ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಹಸಾತ್ಂತರ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 A

19086 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ನೇ.ಅ.154/2
007‐08

ಡಾ. ಬಿ.ಎಂ. ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಪೌರ್ಢಶಲಾ ಭಾಗ 

ದಾಔಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಂಧಿ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

19088 EST2
824 

ಶಾ. .ಸಥ್ಳಾಂತರ 
66/2008‐09

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗೌಡನ ಪೇಟೆ 
ಬೆಂ. ಈ ಸಂಸರ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ ಶರ್ರೀ ಗುರುರಾಜ 
ಕನನ್ಡ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಗೋ ಂದ ರಾಜ 

ನಗರ ಬೆಂ. ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/6/2009 0:00 A

19096 EST2

86ನಿ.ವೇ.ಮಂ28/
06‐

07.110.ಇತರೆ/200
8

ಜಿ ಹೆಚ್ ವ ಂಗಪಪ್ ದಿವ್ದಸ ಹೊಸದುಗರ್ 
ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
9/12/2009 0:00 B

17572 EST2

83ಶಾ. .ಅ. 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 
/ಸಥ್ಳಾಂತರ 
93/2008‐09

ರ್ೕ ಪಾಂಡರಂಗ ಎಜುಕೇಷನ್
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎಸ್. .ಎಸ್. 

ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು‐91 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಎಕಸ್ಲೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ ಬೆಂ 22 ಇ ಗೆಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳಯ್ ಬೆಂ‐  ಇ ಲ್ಗೆ

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 A

17585 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್ ಅನು. 
67/200809

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 B

17586 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 68/200809

ಬಾ ಗೊಂದು ಗುರಿ ಬಾಳುವವರಿಗೊಂದು 
ದಾರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರ್ೕರಾಂಪುರ 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ರವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗು 
ನೌಕರರ ವಗಾ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

8/1/2008 0:00 C

17588 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
70/200809

ರ್ೕ ಡಿ.ಕೆ. ಮಹಮ್ದ್ ಅನವ್ರ್ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರು ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲಲ್ಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ. ಜಿಲೆಲ್ 
ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಎಸ್.  ಂಗಪಪ್ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರು ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇವರುಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2008 0:00 C
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17589 EST2
88ಶಾ. .ಅ. 
ವಗ್ರ್ ಅನು 
71/200809

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಬಸಮಮ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ರೇಣುಕಾ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಿಡಗಟಟ್ 
ಕಡೂರು ತಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/23/2009 0:00 C

17590 EST2
88ಶಾ. . 

ಮೇಲಮ್,ನ  
72/200809

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ದಾಯ್ಶಂಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರುಧರ್ಪಟಟ್ಣ 

ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬ  ಅರಕಲಗೂಡು 
ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 B

17591 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 
73/200809

ರ್ೕ ಟಿ,ಓ ಪಾಲಣಣ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪುರ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2008 0:00 C

17592 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
50/200809

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿಸೂಕ್ರು ಮಾಗಡಿ ತಾ 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/5/2009 0:00 A

17529 EST2
81ಶಾ ಅ.ಇತರೆ/
23/2007 08‐

ರ್ೕ ಉಬೇದುಲಾಲ್, ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರು, ಶವ್ಭಾರತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಯಲೂಕ್ರು,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಶಾಲೆಯು ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಲಪಡಿ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B

17533 EST2
81ಖಾ.ಹು.ಬ.ಅನು
/74/2008‐09

ಟಿ.ಎನ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಳಲೆ
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನನ್ಡ ಬಾಷಾ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 B

17534 EST2
81ವೃ. .ನೇ.ಅನು
/73/2008‐09

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಸನಿವಾಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೇರೆನಹ ಳ್ ಕೋರಟಗೆರೆ ತಾ 
ಶಾಲೆಯ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 B

17478 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 60/2008‐09

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿ ನಿಹೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಆಡಳರದಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

8/1/2008 0:00 C



17481 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್ ಅನು 
63/2008‐09

ಬಿ.  ದಧ್ಣಣ್ಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಳಾಳ್ಪೇಟೆ
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

7/8/2009 0:00 B

17482 EST2
88ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮ
ನಾನ್ 64/2008‐09

ರ್ೕ ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಾಮನಹ ಳ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಳೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 C

17483 EST2
88ಶಾ. ೕ.ಮು. .
ಬಡಿತ್ ಅನು 

65/2008‐09

ರ್ೕ ಟಿ. ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲರ ಕಂಠಾಪುರ 

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೂ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2008 0:00 C

17488 EST2
81ಖಾಹುಭನು/72

/08‐09

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಬಿಬ್ಗೆರೆ,ಕೋರಟಗೆರೆ ತಾ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 B

17452 EST2
84 ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ37/08‐
09

ಸೆಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅ ಲ್ಪಾಡೆ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಸಯುವ ಬಗೆಗ್
12/31/2008 0:00 A

17455 EST2
83ಶಾ ಅ.ಅ.ಆ.

ನೇ/73/2008‐09

ದಿ:ಎನ್.ಮಹೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ,ದೆಯ್.  ಇವರ 
ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ಕಾಂತರವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 B

17461 EST2
.82 

ಶಾ ಅ.ವೇ.ಅ. 
21.2008‐09

ಪಂಚನಬೆಟಟ್ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಪಂಚನಬೆಟುಟ್, ಬೊಮಮ್ರಬೆಟುಟ್ ಉಡುಪಿ 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 A

17072 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
 43/2008‐09

ರ್ೕ ಶರಣಸಂಗಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಂಬಳೂರು ಹರಿಹರ ತಾ. ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 A

17073 EST2
83ಶಾ. ಅ,.ಪ.ಜಾ

./ಪಂ.ಶಾ.ವೇ.ಅ.42
/2008‐09

ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಯರವನಾಗತಿ ವ ಳ್ ಕಾಯ್ಂಪ್ ದಾವಣಗೆರೆ 
ದನ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/21/2009 0:00 A



17023 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.47/2008‐
09

ದಾಯ್ನಗರ ಹೊನೂನ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಲಲ್ಗಟಿಟ್ ಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಉ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

17399 EST2
84ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್
.ಶಾ.17/2008‐09

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಆಂಗಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಇ ಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 A

17401 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ
.18/2008‐09

ರ್ೕ ಪಿ. ಅರುಣುಕ್ಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 B

17402 EST2
81ಶಾ. .ವೇ.ಅನು
 66/2008‐09

ರ್ೕ ಅಮಾಮ್ಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಾ ತಾ 
ತುಮಕೂರು ಉತತ್ರ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಬಗೆಗ್.
4/29/2010 0:00 A

17403 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.
115/2006‐07

ರ್ೕನಿವಾಸ ಪಾಠಶಾಲಾ ಓರಿಯಂಟಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 A

17411 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.

ಬ.ಅ.46/2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ನರೇಂದರ್ಪಪ್ ಸ. .  ರ್ೕ
ರೇವಣಣ್ ನಿಡಘಟಟ್ ಕಡೂರು ತಾ ಮು. .ಬ. 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
9/11/2009 0:00 C

17435 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ
ನು/68/08‐09

ಅದುಲಾಲ್ಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲ್
ಇನಿಸ್ಟಿಟಟೂಯ್ಟ್,ಐ.ಪಿ ಫಾರಂ,ರತನ್ಪುರ 
ರಸೆತ್, ನೋಬಕಾಲೋನಿ,ಹುಣಸೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2008 0:00 A

17436 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ 172/2007‐
08

ಶರ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಐಬೂರು 
ಜಗಳೂರು ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 B

17371 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.284/2008‐
09

ರ್ೕ ಯು. ಹೆಚ್.  .ಜಿ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ತಲವಾಗಲು ಹರಪಪ್ನಹಳಳ್:ಇ ತಾ 
ದಾಔಣಗೆರೆ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

11/21/2009 0:00 B

17373 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.

ಅನು.83/2008‐09

ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪರಾಜೆ ಕೊಡಗು
ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 

ಕುರಿತು.
4/17/2009 0:00 B

17380 EST2
815ಶಾ ಅ.ವೇ.ಸ
/20/2003‐04

ವಶಂಕರ್,ಡಿ ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು,ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹುಲಲ್
ಹ ಳ್,ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಇವರ ವೇತನ 
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/8/2008 0:00 A



17382 EST2
 82 ವಗರ್ 
40/2008

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ ದಾಯ್ ಸಂಘ ರಿ
ಉತತ್ರಿಗೆ ಹಡಗ  ತಾ. ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಬ್ಂದಿ ಪರಸಪ್ರ ವಗರ್ವಣೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

17383 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಖಾ. 

ಹು ಭ ಅ 41/2008‐
09

ಯು. ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಎಫ್ ಶಾಲೆ ಪಟಲ್ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 B

17384 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ ಖಾ. 
ಅ.ಪೌರ್. ವಗರ್ 
42/2008‐09

ಸೇಂಟ್ ಆನಯ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಮಿಲಲ್ರ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಮು. . ರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 C

17387 EST2
 8 2 ಶಾ ಅ 
ಕಾಮಿ. ಬಡಿತ್. 
45/2008‐09

ರ್ೕ ಮತಿ ಎಂ. ಆರ್ ಉಮಾದೇ
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ. ಪೂ.ಕಾ. 
ಪಾಂಡವಪುರ ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

17215 EST2
88 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾತೆ.ಅನು
 44/2008‐09

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅನುಗರ್ಹ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು 
ಹೋಲೇನರ ೕ[ಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇ ಲ್ನ ಸಥ್ಳದಲ್  ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A

17222 EST2
88ದಿವ್.ದ.ಸ. ಬಡಿತ್ 

ಅನು 45/2008‐09

ರ್ೕ .ಎ.  ದಧ್ಶೆಟಿಟ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ 
ಸಹಾಯಕರು ನ ೕದಯ ಸಂಯುಕತ್ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಬಾಗ ದೊಡಡ್ಕುಂಟೆ ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ 
ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

12/2/2009 0:00 C

17257 EST2
88ಹೊ,ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ

.ಅನು.54/2008‐09

ಸಂಸಕ್ರ್ತ ದಾಯ್ಭಿವಧಿರ್ನಿ ಸಭಾ ರಿ
ಕೋಟೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ಕೋಟೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ದ 2008‐

09 ನೇ ಸಾ ನಿಂಧ ಹೊಸ 
ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A

17262 EST2
83ಶಾ ಅ.ಖಾ.ಹು
.ಭ.282/2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಅಲೊಫ್ೕನಸ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಸೆಂಟ್
ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್.ಬೆಂ‐84 ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಬಗೆಗ್.
2/25/2010 0:00 A



ರ್ ರ್

17286 EST2
88 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.52/2008‐09

2008‐09 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ರ್ೕ
ಟಿ.ಮಾರಪಪ್ ಸೋ್ ೕ 

ಎಜುಕೇ್ಷನಲ್ ಪೌಂಡೇ್ಷನ್ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ಜಾನುಕೊಂಡ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ: ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 D

17290 EST2
83ಶಾ ಅವೇ.ಸ

ಮಾನಾಂತರ/57/0
8‐09

ಇಂದಿರಾನಗರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಇಂದಿರಾನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 

ಈ ಶಾಲೆಯ ರಿಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 
ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 B

17291 EST2
84ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್
.ಶಾ.63/2007‐08

ಅ ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ನಂ.1.1 9ನೇ 
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಬೆಂ ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 A

17292 EST2
8410ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್ಶಾ38/2007‐
08

ರ್ೕ ಲಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ 
ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/11/2009 0:00 A

17293 EST2
84ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್
.ಶಾ.68/2008‐09

ಕೆರ್ಸೆಂಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೋಟೆ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ 
ಹೊಸ ಕೋಟೆ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

17296 EST2
81ಶಾ.ಖಾ.ಹು.ಭ.

ಅನು 25/2008‐09

ರ್ೕ ಬೊಮಮ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಮ್ ವ್
ಡಲ್ಕೋಣ ರಾ ತಾ. ಶಾಲೆಯಲ್ ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಯನ್ನು ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಲರ್ಳಲಯ 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 B

17301 EST2
81ಶಾ ಅ.ಮು. .
ಬಡಿತ್/8/2007‐08

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಚಿಕಕ್ಣಣ್,ಸ> .ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹು ಕುಂಟೆ, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ 

ಶಾಲಾ ಆಢ ತ ಮಂಢ ಯು ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2008 0:00 C

17303 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.67/2008‐09

ರ್ೕ ಶಂಕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ 18 
ಚಾಂಮುಡೇಶವ್ರಿ ನಗರ ಲಗಗ್ರೆ ಪೀಣಾಯ್ 
ಅಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ‐58 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾಣುದಾಣಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್,.

12/5/2009 0:00 A

17304 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.68/2008‐09

ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಲ್ 
ಜಿ. ರಾಮಣಣ್ ಲೇಔಟ್ ಲಗಗರೆ ಬೆಂಗಳುರು 

‐58 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತಾನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/16/2010 0:00 A



09 107 /2008 ಮು

17306 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.75/200
8‐029

P.K.B. ಆಂಗಲ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 
ಮಾರಸಂದರ್ ಬೆಂಗಳುರು ಉ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಮಗಲ 
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

17309 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.75/200
8‐09

ಹುದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವರ ಜೀವನಹ ಳ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐45 ಇವರಿಗೆ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

17312 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.ಬ.66/2008‐09

ರ್ೕ ರಾಜಲ ಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಮಲಾಪುರ 
ಬೆಂಗಳೂರು 79 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/5/2009 0:00 A

17313 EST2

88 
ಶಾ, .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ

ನು.49/2008‐
09.105.ಬಡಿತ್/2008

ಜಿ ಬಿದಾಯ್ಮಪಪ್ ಸ  ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ ಶಾ 
ಕೆಲೊಲ್ೕಡು ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಮು  

ಬಡಿತ್ ನೀ ಬಗೆಗ್
7/4/2008 0:00 C

17315 EST2
88ಶಾ, ಮು. .ಬ

ಡಿತ್.ಅನು47/2008‐
09 107 ಬಡಿ/2008. .ಬಡಿತ್

ಎಂ ಎಸ್ ವಸಂತಪಪ್ ಸ  
ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ ಶಾ ಮಾ ನಕಟೆಟ್ 

ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿ ನೀ ಬಗೆಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀ ಬಗೆಗ್
9/12/2009 0:00 D

17316 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 51/2008‐
09.108.ಬಡಿತ್/2008

ಬಿ.ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ಸ  ಮೂಗನೂರು 
ಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಶಾ ಬೆಳವನೂರು ಖಾಸಗಿ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಶಾ ಮು.  ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್

8/1/2008 0:00 C

17317 EST2
88ಶಾ. .ವೇತನಾ

ನುದಾನ 46/2008‐
09

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಆನೆಕನನ್ಂಬಾಡಿ ಹೋಳ ೕೆನರ ೕಪುರ ತಾ. 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 E

17319 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು.50/2008‐
09

ರ್ೕ. ಟಿ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಸ. .  ರ್ೕ ಬಿ. ಹೆಚ್ 
ಅಶವ್ಥ್ ರೆಡಿಡ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತುರುವನೂರು 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 C



17321 EST2
88ಅನು.ಆ.ನೇ.ಅ
ನು 53/2008‐09

ದಿವಂಗತ ಎಫ್.ಎಸ್. ನಂದೀಹ ಳ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಕಲರು ಸಾತನಗೆರೆ ಬಸಪಪ್ ಬಸಮಮ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹರಳಕಟೆಟ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕನ 

ಪಿ.ಎನ್.  ವಕುಮಾರ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. 

ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2010 0:00 A

17325 EST2
88ಶಾ. .ವಗರ್ 

ಅನು 57/2008‐09

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ. ತುಂಗರಾಜು ದಿವ್.ದ.ಸ.  ರ್ೕ 
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಂಇ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೇಮಗಿರಿ ಕಡೂರು ತ. 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2008 0:00 C

17326 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು 58/2008‐
09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚಂದಾರ್ ರೆಡಿಡ್ ರ್ೕ 
ರೇಣುಕಾದೇ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರೇಣುಕಾಪುರ 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

8/1/2008 0:00 C

17327 EST2
88ಶಾ. .ಮು. .ಬ

ಡಿತ್ ಅನು.59/2008‐
09

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಕಲೆಲ್ೕಶ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ
ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಸೋಡೇ ೕಓಳ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ. 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 C

17329 EST2
86ಶಾ  

ಹುಭಅ133/06‐07

ಲೇಡಿ ಲ್ ಪೌಢಶಶಾಲೆ ಉವರ್ಲೇಡಿ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಶಾಲೆ ಉವರ್
ಮಂಗಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

17331 EST2
84ಶಾ  

ಹುಭಅ24/08‐09

ದಾಯ್ಬೋದಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾ ಲ ದ
.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

17334 EST2
.83ಶಾ. ಅ. 

ಅ.ಆ.ನೇ. 58. 
2008‐09

ಕುಮಾರಿ. ಪಿ. ಸುಮಿತ ಬಿಬ್ ದಿ. ಪರ್ಕಾಶ್ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮಗಳುಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್.
4/10/2009 0:00 B

17335 EST2
81ಶಾ ಅ.ಖಾಹು

ಭಅನು/63/08‐09

ದದ್ಗಂಗಾ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಶಾಲೆಗಳ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/26/2008 0:00 B

17337 EST2
87ಶಾ ಅ.ಒಪೌರ್

ಶಾ.42/2008‐09

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವಕೊಕ್ೕಡಿ, ಹೆಗೆಗ್ರೆ, ತುಮಕೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 A

17340 EST2
81ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.

ಮಾ.ನ ೕ/65/08‐
09

ರಾಯಲ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2008 0:00 C

17342 EST2
81ಅಂ. .ವಗರ್.ಅ
ನು/61/08‐09

ಬೇಥನಿ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತರ
ಭಾಗದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

6/28/2008 0:00 C



/2007 08 ಭ

17344 EST2
.83ಶಾ. ಅ.ಖಾ.

ಹು.ತು.32.2008‐
09.

ಎಸ್. .ಟಿ. ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕಾಕರ್ಳ, ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
4/10/2009 0:00 B

17345 EST2
83ಶಾ ಅ.ಖಾ.ಹು
.ಭ.74.08‐09

ರ್ೕಮತಿ. ನಾಗಮಮ್ ಕೇಶವಮೂಥೀ್, 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಹುಚಚ್ವವ್ನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 B

17346 EST2
 8 3 ಶಾ. .ಅ. 

ಖಾ.ಹುಭ. 173.07‐
08

ರ್ೕ. ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ, ವಸತಿ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ನೇ ರ್ಗೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ. ಳಾಇ 

ಹುದ ದೆ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
4/10/2009 0:00 B

17347 EST2
.83 ಧಶಾ. .ಅ. 

ವೇ.ಅ. 65.08‐09

ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪೈಪ್ ಲ್ಐನ್
ಸುಂಕದ ಕಟಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 A

17348 EST2
83ಶಾ ಅ.ವೇಅ/
69/08‐09

ಎಸ್. .ಎನ್.ಸಾಟ್ಂಡಡರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೆಗೆಗ್ನಹ ಳ್ಕಾರ್ಸ್,ಲಕಷ್ಮ್ಣನಗರ,

ಬೆಂಗಳೂರು‐91 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಓಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/25/2010 0:00 A

17349 EST2
81ಶಾ ಸೇಭ.ಮಾ
ಹ.ದೂರು/26/08‐

09

ಕೆ.ಎ. ವರಾಜ,ಮರಿಮಲಲ್ಪಪ್ 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ 

ಸೇವಾಭದರ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ರಾಜಯ್ ಮಾನವ ಹಕಿಕ್ನ 
ಆ ೕಗದ ಲ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

17096 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.ನೇ.ಅ.155
/2007 08‐

ಡಾ. ಅಬೇಡಕ್ರ್ ಮಡ ೕರಿಯಲ್
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಕಾಮಾ  ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ. 

ಖಾ ಹು ಭ ಬಗೆಖಾ. ಹು.  . ಬಗೆಬ್
1/23/2010 0:00 A

17109 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಉ.

ಪೌರ್.ಖ.ಅ.28/2008
‐09

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಸ. .  ಶರ್ವಭಾರತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಾಣಧಾಳು ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ ತಾ. 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 C

17110 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಉ.

ಪಾರ್.ಬ>ಅ.28/200
8‐09

ರ್ೕ ಜಿ.  ವಣಣ್ ಸ. . ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್.ಶಾ. 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಉಪ 

ಪೌರ್ಂಶುಪಾಲರಾಘಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 C

17112 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವ

ಗಾರ್ವಣೆ 30/2008‐
09

ಡಾ. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕೊರಟಗೆರೆ
ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಬ್ಂಧಿ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಬಗೆಗ್.
9/25/2008 0:00 C

17113 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.

ಬ.ಅ.31/2008‐09

ರ್ೕ ಆರ್. ದೊರೆಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಂಪಾರಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ. 

ಇವರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
9/25/2008 0:00 C

17115 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಭ
.ಅ.33/2008‐09

ರ್ೕಓ ಮಾರುತಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ
ರಾಜಘಟಟ್ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/10/2009 0:00 B



17116 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವ

ಗಾರ್ವಣೆ 34/2008‐
09

ಅಪುರ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸುಸೈಟಿ
ದೇವಲ ಕಟೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯನ್ನು ಪೌರ್.ಶಾ.ಗಳ ನೌಕರರ 
ವಗಾವಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 C

17117 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಭ
.ಅ.35/2008‐09

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್.ಶಾ. ಸುಗಗ್ನಹ ಳ್ 
ರಾಮನಗರ ತಾ. ಖಾ.ಹು. ಭ.ಬಗೆಗ್.

7/12/2010 0:00 B

17120 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್ ಅನು 
29/2008‐09

ಡಿ. ಚನನ್ಮಮ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಮಾದಾಪುರ 

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 B

17131 EST2
83ಶಾ ಅ.ಖಾ.ಹು
.ಭ.70/2007‐08

ರ್ೕ ರೇಣುಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಂದರ್ಗುತಿತ್.ಸೊರಬ.ತಾ. ವ ಗಗ್.ಖಾ

ಹುದ ದೆ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
1/23/2010 0:00 B

17132 EST2
83.ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.17/2007‐08

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಬೋ  
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಗೊಲಲ್ರಹ ಳ್.ಜಗಳೂರು.ತಾ.
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ಭತಿರ್ಮಾಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 B

17135 EST2
83ಶಾ. .ಖಾ.ಹು

ಭತಿರ್.271/06‐07

ಜನತಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ 
ಚೆನನ್ಗಿರಿ.ತಾ.ಆಶರ್ಯದ ಲ್ರುವ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ.

11/3/2010 0:00 B

17136 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಬೋ.

ಹು.ಭ.79/2006‐07

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಡಿಕೆರಿ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
4/17/2009 0:00 B

17147 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌ

ಶಾಅನು/40/08‐09

ಅಂಡಲಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 
ಸೊಸೆಯ್ಟಿ,ರಾಜಿವಗಾಂದಿನಗರ,ಮೆಯ್ಸೂರು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೋಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2008 0:00 A

17148 EST2
.83ಶಾ. ಅ. 

ಹು.ಭ.ಅ.296.06‐
07

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ, 
ಚನನ್ಗಿರಿಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
9/4/2009 0:00 B

17150 EST2
84ಶಾ  ಹುಭ ಅ 

4/08‐09
ಬಾಬು ರಾಜೇಂಳದರ್ ಪರ್ಸಾದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮುಡಬಿದೆರ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A

17155 EST2
.87ಶಾ ಅ,.ಹುಭ.
ಅ, 90.06‐07

ಕಲಾ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪೌರ್.ಶಾ. ಅಜಜ್ಂಪುರ, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು,
12/9/2009 0:00 B

17156 EST2
84ಶಾ  

ಲಹುಭ11/08‐09

ಎ ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನೂಡಿಹಾಗೂ
ತರಿದಾಳು ಶಾಲೆಯ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A



ಯ್ ಕಷ್ ನ್

17163 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್ 

ಅನು 37/2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಸ. . MGS KNS 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಇವರಗೆ ಪೌರ್.ಶಾ>  ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್,.

9/25/2008 0:00 C

17164 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಸಥ್

ಳಾಂತರ 38/2008‐
09

ಕಸೂತ್ರಿ ಬಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವನಿ ತರೀಕೆರೆ
ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಚಟಟ್ಹ ಳ್ ಆಲಘಟಟ್ ಕಡೂರು 
ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 C

17165 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.39/2008/
09

ರ್ೕ ದೇ  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ರೇಮಂಗಳೂರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
7/7/2009 0:00 B

17166 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್ 

ಅನು 40/2008‐09

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಅಪಪ್ಗೆರೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ. ರಾಮನಗರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 C

17176 EST2
81ಶಾ ವಗರ್.ಅ
ನು/59/08‐09

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಹರಿಜನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಸಜೆಜ್ಹೊಸಹ ಳ್ ಇವರಿಂದ 
2008‐09ರ ಲ್ ಮಾಡಿದ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್

8/25/2008 0:00 C

17177 EST2
81ಮು .ಬಡಿತ್.ಅ

ನು/58/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ನಾಗರಾಜು,ಸ> .ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಳ ೕೆ,ಹೊಸಕೆರೆ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ತ್ ದ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/28/2008 0:00 C

17182 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 69/2008‐
09

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಜೌಲ್
ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
12/18/2008 0:00 A

17184 EST2
81ಶಾ ಖಾಹುಭ
ನು/60/08‐09

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕವಣದಾಲ,ಮಧುಗಿರಿ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಆಂಗಲ್ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 B

17186 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಕಾ.ಬ
ಡಿತ್ 34/2008‐09

ತಾಯಮಮ್ ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬೆಸಗರ ಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯು ಬಬ್ಂಧಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ 
ಸೇವೆಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ 

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 D

17187 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್ 
ಅ 35/2008‐09

2008‐09ನೇ ಶಾ ನ ಲ್ ರ್ೕ 
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸಟ್ ರಿ ಇವರ 
ಆಡ ತ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಬೋಧಕ ಒಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C



17188 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮು.

.ಬಡಿತ್ 36/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ. ಗುಣಾಕರ ಶೆಟಿಟ್ ಸ. . ಯು 
ಕಮಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಡಿಯಾಳ ಉಡುಪಿ 
ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

17189 EST2
82ಶಾ. .ಅಖಾ.ಅ.

ಅ. . ಜೇಷಠ್ 
37/2008‐09

ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳಂದ 
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಬಡಿತ್ 

ಮೂಲಕ ತುಂಬಲು ಜೇಷಠ್ತೆಯನುನ್ 
ನಿದರ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 D

17190 EST2
82ಶಾ, ,ಅ,ವಗರ್ 

ಅನು 38/2008‐09

ವೇಕ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕೋಟೆ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಭಾಗ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕ 

ಬಬ್ಂಧಿಯನುನ್ ವಗಾ್ವಣೆ ಮೂಲಕ 
ತುಂಬಕಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,.

3/21/2009 0:00 C

17191 EST2
81ಶಾ ಮಾನಯ್ತೆ.
ನ ೕ/55/08‐09

ಕೆ.ಟಿ.ಇ.ಎಸ್ ಬಾಲಕರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬನೂನ್ರು,ಟಿ.ನರ ಪುರ ತಾ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್

8/25/2008 0:00 C

17194 EST2
88ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂ 

ಅನು 25/2008‐09

ಕುವೆಂಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೆಂಡೇಹ ಳ್
ಬೇಲೂರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜಿ 

ಶಂಕರನಹ ಳ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ಕೊಡ 

ನಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 A

17196 EST2
88ಶಾ.ಆ. ಮಂ. 

ಳಾಸ 
ತಿದುದ್27/2008‐09

ರ್ೕ ವಾಗೆದ್ೕ  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗಂಗೂರು 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯನ್ನು ಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು.
4/17/2009 0:00 A

17199 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭತಿರ್ ಅನು 
30/2008‐09

ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಡಂಗ ಮಡಿಕೇರಿ
ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ ನ 

ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 B

17200 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.31/2008‐
09

ಜಯ ಲ ಮ್ ಪ.ಪೂ. ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ ಭಾಳಲೆ ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. 

ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2010 0:00 B

17201 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಸಪ್ ಠ್ೕ 
32/2008‐09

ರ್ೕ ಎಲ್ ಹಾಲೇಶ್[◌್[ ಸ. .  ಾನ 
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ನರ ಂಹ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹೊಸಕೆರೆ ದೇವಪಪ್ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2009 0:00 D



17210 EST2
88ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂ 

ಅನು 41/2008‐09

ರ್ೕ ವಜೇಂಧರ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಮಧುಕಿನ 
ಹ ಳ್ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಲಲ್ದೇ ಹ ಳ್ ಕಡೂರು ತಾ. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2010 0:00 A

17212 EST2
88ಶಾ.ಪು.ಪಾರ್.ಅ

ನು 42/2008‐09

ಕೌ ಕ ಗಾರ್ಮ ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಇ ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪುನರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ನಿದೇರ್ಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/13/2009 0:00 D

17026 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ 44/2008‐09
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ 

ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
2/25/2010 0:00 A

17028 EST2
82ಶಾ. ,.ಅ,ಖಾ.

ಅ.ಡಾರ್ 
ವಗಾರ್28/2008‐09

.ಪಾರ್ನಿಸ್ನಾ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಜೊಸೆಫ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್ ಸೆಂಟ್ 
ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ಗುಲಬ್ಗಾ್ ಜಿಲೆಲ್ ವಗರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 C

17030 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಅ
.ಪಾರ್.ಅಂಜಿ ವಗರ್ 
27/2008‐09

ರ್ೕ ರೋಷನ್ ಓಸವ್ಲ್ಡ್ ಲೋಬೋ 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ 

.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಗರ್ ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ರೂ ಜಾರಿಯೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಗಳೂರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 C

17033 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.31/2008‐
09

ಜೋಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲರ ಅಜೆಕಾರುಕಾಕರ್ಳ 
ತಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 B

17038 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮು. 
. ಬಡಿತ್ 154/2007‐

08

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ. ಓಂಕಾರಪಪ್ಸ.  . ಬಿ. ಂಗಯಯ್ 
ಪ.ಪೂ ಕಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ರಿಗೆರೆ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು.  . ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 C

17039 EST2
81ಶಾ ಅ.ವಗರ್.
ಅನು/49/08‐09

ರ್ೕ 
ಎಂ.ಆರ್.ರ ೕಂದರ್,ದಿವ್.ದ.ಸ,ದಯಾನಂದ 

ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಉತತ್ರಹ ಳ್ 
ಇವರನುನ್ ಮೆಯ್ಸೂರಿನ ಶಾರದ ಲಾಸ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/28/2008 0:00 C



17059 EST2
83 

ಖಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ/
46/2008‐09

ರ್ೕ ಗುರುತೀಪೆಪ್ರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿಯುತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಹರಿಹರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

9/19/2011 0:00 A

17016 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.49/ 
2008/09

ಾನೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೃಪತುಂಗ 
ಬಡಾವಣೆ ಹೊಸಮನೆ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 B

17017 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.48/2008‐
09

ಾನದೀಪ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೃಪತುಂಗ
ಬಡಾವಣೆ ಹೊಸಮನೆ ಭದಾರ್ವತಿ 

ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

17021 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ,

ಪೌರ್.ಶಾ.50/2008‐
09

ರ್ೕ ಗುರುಬಸವೇಶವ್ರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿಒ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದಲ್  ಕಲಲ್ಹ ಳ್ 

2ನೇ ಹಂತ ನೋಭ ನಗರ 
ವ ಗಗ್ದ ಲ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

17007 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.271/2007‐
08

ದಾಧ್ಥರ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ಧ್ ತ್
ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್,  ಂಗರಾಜಪುರ 

ಬೆಂಗಳೂರು 84 ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
1/28/2010 0:00 B

16965 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.09/2008‐
09

ಇನ್ ಸೈಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ, 20 ವಸಂತ
ಪುರಂ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಕನಕಪುರ ರಸೆತ್ 
ಬೆಂಗಳುರು ಇ ಲ್ನ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/31/2008 0:00 A

16961 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 25/2008‐
09

ಸು ಾನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಹಳ ೕೆಪಾಳಯ್
ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2008‐09 

ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಗಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 D

16962 EST2
87ಶಾ. ,ಅ. 
ವಗಾರ್ವಣೆ 
26/2008‐09

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಈ ಶಾಳೆಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/25/2008 0:00 C

16957 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅಸ.23/20
08‐09

ರ್ೕ ಾನ ಬಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರ್ೕ ಹು ಯೂರು ದುಗರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಗಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 D



ನ್

16850 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ 
ಅ.07/2007‐08

ಅಮೃತ ಲಾ ಜ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲಸಯ್ 
ಮಂಗಳೂರು ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 B

16946 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಬ.ಅ.
15/2008‐09

ಕೆ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ರ್ೕ
ರಂಗನಾತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೆಲ್ೕಹ ಳ್ 

ದೊಡಡ್ಬಳ್ಆಳಪುರ ತಾ. ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 C

16949 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶ.ಅ.16/2008
‐09

ನೆಹರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ 
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಗೂಳೂರು 
ತುಮಕೂರು ತಾ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಗಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/20/2008 0:00 A

16950 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.17/200
8‐09

ದಾಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರಾಮನಗರ ಈ
ಸಮಸೆಥ್ಗೆ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಗಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 A

16955 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ. 22/2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.  ವಮೂತಿರ್ಯಯ್ ಸಾ. .  ರ್ೕ
ಮಂಜುನಾಥ ಗಾರ್ಮಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್.ಶಾ. ಕರಡಾಳು ತಿಪಟೂರು ತಾ. 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮು. . ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 C

16842 EST2
88ಹೊ,ಪೌರ್. ತೆ.

ಅನು 212/2007‐
08

ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂ. ದಾಸಾಪುರ 
ಅಕಕ್ನಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 D

15352 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.117/2007
‐08

ರ್ೕ ಆಧಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ವತಿಯಿಂದ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 A

15353 EST2
82ಶಾ. ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.118/2007
‐08

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ಟ್ಎರರ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಲ ಮ್ೕಪುರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/20/2008 0:00 A

16418 EST2
84 ಶಾ ಅ 

ಅನುದಾನ 1/2003‐
04

ಜನರಲ್ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೆಯ್ಟಿ 
ಬಹದೂದ್ರ್ ಲಪುರ ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ತಿಮಮ್ರಾಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇ ಲ್ ನ ದೆಯ್ ಕ ಕಕ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗಗ್ಸೆ

3/26/2009 0:00 B



ಯ್

16419 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಾ.

ಶಾ.ವೇ.ಅ:01:2008
‐09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಮಣಗಿ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 B

16860 EST2
93ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.28/2008‐
09

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಸಮತಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೇನಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ತರಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16861 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.26/2008‐
09

ಪಿರ್ಯದ ್ನಿ ಪ್ಋಔಢಶಲೆ ಮಸೆತ್
ನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಕಾ ಪುರ ವೃತತ್ 

ಕಲಲ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/5/2009 0:00 A

16862 EST2
830ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.29/2008‐
09

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕೋಣಂದೂರು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ.  ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 

8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪ್ಋಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16863 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.27/2008‐
09

ರ್ೕ ದೆದ್ಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. 
ಆಗರದಹ ಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ.  ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ಲ್ ಲ್

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

16864 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.36/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಡಿ. ಜಯ ರ್ೕ ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್ 
ವತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

16871 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಅನು 12/08‐
09

ರ್ೕ ಶೃಮಗೇರಿ ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ಪಾವಗಡ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊದಾಗಿ 

ಆಂಗಲ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆಯನ್ಉ ತೆರಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2008 0:00 A

16882 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.18/2008‐
09

ರ್ೕ ನೀಲಾಂಬ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/3/2008 0:00 A

16888 EST2
.83ಶಾ. ಅ. 

KA.hu.B. .2006‐
07

Sri. Magpdu Hallappa High School, 
Sirigeri

9/25/2008 0:00 B



16903 EST2
8410ಶಾ. .ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.39/07‐08

ಗುಡ್ ಷಫಡ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ,  .ಎಸ್. ಐರಿಸ್ , 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

16907 EST2
88ಶಾ. .ನೇ.ಅನು
 34/2008‐09

ತರಳಬಾಳು ರ್ೕ ಜಗದಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನಿಂಗಪಪ್ ಬಸಪಪ್ ಕಟೂಟ್ರು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/21/2010 0:00 B

16917 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಸತ್

ಳಾಂತರ/10/2008
‐09

ಸಹನಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್,ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಹನಾ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಧುವನಹ ಳ್ 
ಯನುನ್ ಇದೇ ತಾನ ಬ ತ್ಪುರ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗಗ್ 

ಬಗೆಗ್ಶಾಗಸತ್ಯನುನ್

12/3/2008 0:00 A

16735 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪಸ್ರೌಢಶಾ16/0
8‐09

ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನರಿ ಗರು
ಪುತೂತ್ರು ಇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 

ಬಗಸ್ಗೆ
12/18/2008 0:00 A

16741 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು/33/0
8‐09

ರಾಜಮಮ್ ಂಗಯಯ್ ಪೌಂಡೇಶನ್, 
ರಾಮಕಷ್ಷಣ್ನಗರ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಖಾಸಗಿ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/5/2009 0:00 A

16742 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/34/08‐

09

ಅಸುರ್ಲೇನ್ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸಾಕ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಸೊಸೆಯ್ಟಿ,ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಮಯ್ಸೂರಿನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/27/2008 0:00 A

16745 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/32/08‐

09

ಪೆರೆಂಟಸ್ 
ಅಸೋ ಯೇಷನ್,ಶಾರದದೇ ನಗರ,ಮೆಯ್
ಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2008 0:00 A

16746 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/35/08‐

09

ೕಗಾನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಟರ್ಸಟ್, ಜಯನಗರ ,ಮೆಯ್ಸೂರು 

ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A



09 ಅನುಮತಿ

16747 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/36/08‐

09

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಜಿಲಾಲ್
ಸಮತಿ,ಗಂಗೂತಿರ್ 

ಬಡಾವಣೆ,ಸರಸವ್ತಿಪುರಂ,ಮೆಯ್ಸೂರು 
ರವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09 ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

16748 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/37/08‐

09

ರ್ೕ ೕಗಾನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ
ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್,ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ 

ಕಾಲೋನಿ,ಹೂಟಗ ಳ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 A

16749 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/38/08‐

09

ಾನಗಂಗೂತಿರ್ ದಾಯ್
ಸಂಸೆಥ್,ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣಣ್,ವತಿಯಿಂದ 2008‐

09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2011 0:00 A

16750 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/39/08‐

09

ರೆಹಬರ್ ಗಾರ್ಜುಯೆಟ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ 
ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 D

16752 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/41/08‐

09

ರ್ೕ ಶಾರದ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸಟ್,ಜಯಲ ಮ್ಪುರಂ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

2008‐09ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌಢಶಾಲೆಯನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2008 0:00 A

16756 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/43/08‐

09

ಬಾಕಸ್ಲ್ ಇನಸ್ಟೂಟ್ ಆಪ್ ಕಾಮಸರ್ ವೆಲತ್ 
ಅಮೇರಿಕನಮ್ ಸಟ್ಡಿ ಇನ್ ಇಂಗಿಲ್ಶ್ 

ಲಾಂಗೆವ್ಜ್ ಟರ್ಸಸ್ ಜಯನಗರ,ಮೆಯ್ಸೂರು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A

16759 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅನು/44/08‐

09

ಶಾಂತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಉದಯಗಿರಿ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

16762 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.ಅನು/45/2008
‐09

ಅಕೇರ್ಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್,ಬಸವೇಶವ್ರ 
ಬಾಲ್ಕ್,ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ 

ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/28/2008 0:00 A

16774 EST2
84ಶಾ  

ಲಹುಭ155/06‐07

ದಾಯ್ದಾಯಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸುರತಕ್ಲ್
ಮಂಗಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
1/22/2010 0:00 B



ಯ್ ಯ್

16776 EST2
84ಶಾ  

ಖಾಹುಅ13/08‐09

ಟ್ಲ್ ◌್ಲವರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಿನಿನ್ಗೋ  
ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
5/4/2009 0:00 B

16778 EST2
84ಶಾ  

ಮೇಲಮ್ನ  40/07‐
08

ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಟಿ ದಾಶರಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರು ಆಯುಕತ್ರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 

ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
3/13/2010 0:00 B

16792 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.31/2008‐
09

ಸೂ ೕರ್ದಯ ನಾಯ್ ನಲ್ ಪಬಲ್ಕ್ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16794 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ,

ಪೌರ್.ಶಾ.38/2008‐
09

ಜೀನಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಅಗರ್ಹಾರ ಜಕೂಕ್ರು ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ. ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ಂಭಿಸಲು ಅನುತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16426 EST2
CPI.2‐5‐

2008.ಇತರೆ/2008

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಅ.ಮಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ.ಪುತೂತ್ರು.ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್.
3/26/2009 0:00 B

16427 EST2
CPI.2‐5‐

2008.ಇತರೆ/2008

ಬುಶಾರ್ ಅ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಾವು ಇ ಲ್ 
ನಿಗದಿತ ಪರ್ಮಾಣಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಗೆ ನಾಯಿತಿ ನಿಡಿ
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/18/2008 0:00 B

16428 EST2
84 ಶಾ  ಮಾನ 
4/07‐08.2‐5‐

2008.ಇತರೆ/2008

ಗಿರ್ೕನ್ ಲಾನ್ಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಬೆಂ. ಶಾಲೆಗೆ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 D

16455 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅನು

ದಾನ/51/06‐07

ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊದಲೂರು,ಗುಬಿಬ್ ತಾ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪೆಡಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

1/23/2010 0:00 B

16460 EST2
8[1]ಶಾ ಅ:ವೇತ

ನಾನುದಾನ:3:200
7‐08

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ ಢಶಾಲೆ, 
ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬಬ್ಂದಿಗಹಳ 
ನೇಮಕಾತಿಯಗಳನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00 A

16471 EST2
8[1]ಸಕರ್ಮ:04:2

008‐09

ರ್ೕ ಎನ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ದೈ. ., ಕುವೆಂಪು
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವೇತನ 

ಸಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
6/28/2008 0:00 E



  

16477 EST2
81ಅ.ಕ.ಹಾ. 

09/2008‐09

ರ್ೕ ೕರರಾಜು , ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಬಾಬು
ಜಗಜೀವನ್ ರಾವ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ 

ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 A

16492 EST2
87ಶಾ ಅ.ಖಾ.ಹು
.ಭ.ಅ.179/07‐08

ರ್ೕರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಲೊಲ್ೕಹ ಳ್.ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪೂರ.ತಾಲೂಲ್ಕು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್.ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

7/28/2009 0:00 B

16499 EST2
81ಶಾ. .ದೂರು 
24/2008‐09

ದಿ ನೂಯ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ದಿ ನೂಯ್
ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಭಟಟ್ಕಿ ಉತತ್ರ 

ಕನಾ್ಟಕ ಇವರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

7/28/2009 0:00 B

16504 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಪ.ಜಾ
./ಪಂ ಶಾ.ವೇ.ಅ 
06/2008‐09

ರ್ೕ ಕಾ ಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕೋಟೀಹಾಳ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. ಈ 

ಶಾಎಲಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳ 
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/21/2009 0:00 A

16509 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.21/2008‐
09

ಕೆನೆಟ್ ಜಾಜ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆರ್.ಡಿ.ನಗರ ಬೆಂಗಳುರು ‐
32 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ ಶಾ ಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 D

16511 EST2
8[7]ಖಾ ಅ:ಮಾ
ನ:01:2008‐09

ಅಂಕಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮರಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಕುರಿತು. 

ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/19/2008 0:00 D

16515 EST2

8[7]ಖಾ ಅ:ಅನು
ದಾನ 

:05:ಅನುದಾನ:05:
2008‐09

ಸೆಂಟ್ ಮಾಥರ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 D

16517 EST2
8[7]ಖಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:06:2008‐
09

ನೂಯ್ಸನ್ ರೈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], 
ಕೊನೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

12/7/2009 0:00 A

16530 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ..ಅ.10/08‐
09

ಶರ್ರೀ ನಿವಾರ್ಣಸಾವ್ಮಿ ಕೃಪಾ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ರಿ ರ್ೕ ದೇಗುಲಮಠ ಕನಕಪುರ 

ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸಥ್ವತಿಯಿಂದ 
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

16531 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
ಬ.ಅ.10/08‐09

ರ್ೕ ರಾಮಯಯ್ ಸ. . ಡಾ. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೀಥರ್ಪುರ ಕಾತಿರ್ಕೆಹಾಳ್ 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ ಮು.ಬ.ಅ.ಬಗೆಗ್.

9/25/2008 0:00 A



ರ್

16533 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ದಾ.

ಕಾ.ಮ. 12/09‐09

ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪಾರ್.ಶಾ. ಮಾಲೂರು 
ರಸೆತ್ ಜಯಪುರ ದೇವರಹ ಳ್ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ 
ಇರುವದನುನ್ ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 A

16534 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.14/2007‐
08

ಪಲಲ್ವರಾಯ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಳವ ಳ್ , ಪಾವಗಡ ತಾ. ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ ,
8/5/2009 0:00 B

16556 EST2
83ಶಾ. ,ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.22/2008‐
09

ಲೋಟಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಕಮಲಾನಗರ ಬೆಂಗಳುರು 79 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
2008‐09ನೇ ಸಾ ಗ್ಎ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16557 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.23/2008‐
09

ಲೋಟಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 251 
2ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 2ನೇ ಕಾರ್ಸ್ 

ಕಮಲಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾದಯ್ಮ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/16/2008 0:00 A

16560 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.19/200
8‐09

ನವ ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಡದಕಟೆಟ್
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ.  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಕ ಜೆ್ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/16/2008 0:00 A

16565 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.17/2008‐
09

ಎಸ್,ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಸಂಸಕ್ರ್ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಕ್ರ್
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕರ 
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/8/2010 0:00 B

16568 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಅನು

ಕಂಪ 12/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಂಜುಳ ಇವರಿಗೆ
ನ ೕದಯ ಸಂ.ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಕೊಪಪ್ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/19/2008 0:00 B

16579 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ನಿ
.15/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎನ್.ವೃಂದ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕಿ, 
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬನೂನ್ರು, ಟಿ. 
ನರ ೕಪುರ . ಇವರ ವೇತನ ಪುನರ್ 

ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 C

16582 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶ.ಅ.20/2008
‐09

ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪನಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ರಜಾಕಾಪ್ಳಯ್ ರಸೆತ್ ದ್ ಯಾನಗರ ಪೂವರ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 2008‐
09ನೃ ಸಾ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ರ್ೕ ಗಿರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಮಾರನಾಯಕನಹ ಳ್

12/16/2008 0:00 A



16583 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ 24/2008‐
09

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್. 

ಕುವೆಂಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯ 
ಆವರಣ ಶಂಕರ ಘಟಟ್ ಭದರ್ಜಲಾಶಯ 
ಭದಾರ್ಔತಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/15/2008 0:00 A

16584 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.25/2008‐
09

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹುಳಲೂರು
ವ ಗಗ್ ತಾ. ಈ ಶಾಳೆಗೆ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/16/2008 0:00 A

16615 EST2
88ರಿ.ಟ್ ಅಜಿರ್ 
08/2008‐09

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 19475/2007 ರಾಜಯ್
ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 

19‐12‐2007 ರಂತೆ ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. 
ಇಮಾಮಹ ಹುಸೇನ ಡಿ. ದಜೆರ್ ನೌಕರರ 

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಆಡನೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ, 
ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲೆಲ್. ಕುರಿತಂತೆ ಚಾರನೆ 

ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/20/2009 0:00 B

16623 EST2
88ಶಾಹೇ. .ತೆ.ಅ
ನು. 12/2008‐09

.ಕೆ.ಎಸ್. ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ 
ರ ತವಾಗಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗಳನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

4/30/2010 0:00 A

16625 EST2
88ವೃತಿತ್ .ನೇ. 

ಅನು 13/2008‐09

ರ್ೕತಾರನಾಥ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಜೈ ಪರ್ಕಾಶ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ 
ಜಿ್ಲಲೆ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 A

16627 EST2
88ಹೆ. ಬಾಗತೆ.ಅ
ನು14/2008‐09

ಸಂತಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ 
ಕೊಗಡು ಜಿ ಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/4/2008 0:00 A

16630 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ

.ಅನು.15/2008‐09

ಬದಿರ್ಯಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಲುಲ್ಬಾಣೆ 
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A



ಕ್

16631 EST2
88ಮು. .ಬಡಿತ್ 

ಅನು 16/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ. ಕುಪೇಂದರ್ಪಪ್ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗುಇ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 C

16633 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ

.ಅನು 17/2008‐09

ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ತರಳಬಾಲು ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೂಯ್ ಓಬಣಣ್ನಹ ಳ್ 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,.

4/11/2009 0:00 A

16634 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ

.ಅನು.18‐2008‐09

ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ತಳಕು ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ. 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೂಯ್ 
ಹಾರಿಜನ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ತಳಕು ಚಳಳ್ಕೆರೆ 
ತಾ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 

2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/11/2009 0:00 A

16637 EST2
88ನಿ.ನಾಯ್.ಮೇಲಮ್

ನ  21/2008‐09

ರ್ೕ ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ಗ ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ 

ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಅತತ್ ಗಗ್ ಹೊಸದುಗರ್ 
ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಒಸುವ
ಬಗೆಗ್.ನಿದೇರ್ಶಕರು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 

ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್,

3/26/2010 0:00 B

16640 EST2
88ಮು. .ಬಡಿತ್ 

ಅನು. 24/2008‐09

ರ್ೕ.ಪಿ.ಎ. ಲ ಮ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಸ. . ಬಿ.ನಿ. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೇವಣಗೇರಿ ರಾಜಪೇಟೆ 
ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2008 0:00 C

16641 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ
. 05/2007‐08

ಮೆಡ ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮು ಕ್ ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 B

16643 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.
ಹು.ಭ.ಅನು. 
63/2007‐08

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹ ಳ್, 
ಕನಕಪುರ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/14/2011 0:00 B

16677 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ65/08‐
09

ಸೆಯ್ಂಟ್ ಆನಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಲರಾಯಿ 
ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗಗ್ಸೆ

12/31/2008 0:00 A

16678 EST2
84 6ಶಾ  ಹುಭ 
12/08‐09

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪುತೂತ್ರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A



ಕ್

16679 EST2
84 ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ 55/07‐
08

ನೂಯ್ ಬಾಲಡ್ ನ್ ಸೊಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಗೆದದ್ಸಲಹ ಳ್ ನಾರಾಯಣ ಪುರ ಕಾರ್ಸ್ 

ಬೆಂ.ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಬಗಗ್
12/31/2008 0:00 A

16695 EST2
8410ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ 44/07‐
08

ಸ ೕರ್ತತ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಳಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/31/2008 0:00 A

16701 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮು.

.ಬಡಿತ್ 23/2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ. ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ್ ಸ. . 
ಶಾರದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮುಳುಬಾಗಿಲ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 C

16702 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮಾ.
ನ. 24/08‐09

ಪಿ.ಇ. ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ◌ಂಡಯ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 1990‐91ನೇ ರಿಂದ 2007‐08 

ನೇ ಸಾ ನ ವರೆಗಿನ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

16703 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.17/2008‐09

ಬಿ.ಆರ್. ಪರ್ಭಾಕರ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ
ಕಷ್ಕರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕಲರು ರ್ೕ ಮಣಣ್ಮಮ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. 

ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತಿ 
ಅನು ೕದನೆದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

16704 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ
.35/2008‐09

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಣಿಗೆರೆ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

11/21/2009 0:00 A

14458 EST2 CPI.06.ನೇಅ/2007
ಜನತಾ ಪೌರ್.ಶಾ. ತಗಡೂರು ಶಾಲೆಯ
ಕಷ್ಕರನನು ಅನುದಾ ಸ.ಅನು ದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ
7/12/2010 0:00 B

14433 EST2
83 ಪಿಂ.ತೆ . 

ಮಾ.ವರದಿ/2007‐
08

ಪಿಂಚಣಿ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಬಗೆಗ್. 11/4/2010 0:00 D

15303 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.188/2007
‐08

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ತೀಥರ್ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಜಿಲ ಈ ಶಲೆಉ ಲ್ ಇರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 B

15304 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.ಅ.188/207‐
08

ರ್ೕ ಮರುಳು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಯಳಳ್ಂಬಳಸೆ ಕಡೂರು ತಾ. 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಇರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2010 0:00 B



ಕ

15308 EST2
87ಶಾ. ೕ.ಅ.ಮು.
ಬ.ಅ.192/2007‐

08

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ 
ದಾಯ್ಪೀಠ ರಿ ರ್ೕ ಮೇಲಣ ಗ ೕರ 
ಂಹಾಸನ ಸಂಸಾಥ್ನ ಮಠ ವಗಂಗಾ 

ೇತರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಈ 
ಸಂಸಾಥ್ನ ವತಿಯ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್

3/19/2008 0:00 C

15132 EST2
81ಶಾ. .ಅವೇತ
ನಾನುದಾನ 
02/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ .ಎಸ್. ಸ. .  ಂದಿ 
ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಇವರ 
ನೇಮಕಾಥಿಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 A

15325 EST2
c84sha shi 

nemakathi7/07‐
08

allulaya p.e.teacher avr lady of an 
secular girls high school nemakathi 

anumodane
12/18/2008 0:00 E

15332 EST2
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.

ಭತಿರ್ ಅ 98/2006‐
07

ಬಿ.  ದದ್ಣಣ್ಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಳಾಳ್ಪೇಟೆ
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 C

15631 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್ 133/2007‐

08

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ನಾಗೌಏಣಿ ಸ. . 
ತಾಯಮಮ್ ಚೆಣೆಣ್ೕಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಬೆಸಗರಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದದ್ಗೆ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್..

6/5/2008 0:00 C

15632 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.134/2007
‐08

ಕಯಾಥ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡತ್ಯಾಥ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರವತಿಯಿಂದ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ನಲ್  ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15633 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.135/2007
‐08

ಮಲೆಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಮಲೆಪ್
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15634 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್ 136/2007‐

08

ರ್ೕ ಗಿರಿಗೌಡ ಜಿ. ಸ. .  ದಾಯ್ಗಣಪತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊತತ್ತಿತ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 C

15636 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಪಿ. 
137/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮ ೕಲಾ ಸ. . 
ನಿವೃತತ್ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್. ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 

ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್
8/29/2011 0:00 C

15642 EST2
.83 ಶಾ. .ಅ. 
ವೃ. . ನೇ. ಅ. 
268.2007‐08.

ರ್ೕ. ಹರಿಶಛ್ಂದರ್ ಪತಾತ್ರ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ. ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಕೆ.ಟಿ.ಜಿ. ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

9/26/2008 0:00 B



15371 EST2

82ಸಂಖೆಯ್ 
ಅ1.352 
ಸಥ್ಳಾಂತರ 
48/2005‐06

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ ಅಶೋಕ ನಗರದಿಂದ 
ಹಾಲಲ ಳ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ

6/5/2008 0:00 A

15372 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಕಾ.

ಮಿ.ಬ.ಮಂ.254/20
07‐08

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ನರಸಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಬಿ.ಎಸ್..ಎ . ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಟಾಸಕ್ರ್ 
ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 10 ವಷರ್ದ 
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

15385 EST2
83ಶಾ. .ಅಮು. .
ಬಡಿತ್ /2007‐08

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರಿಗೆರೆ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ 
ಶಾಲೆಗಳ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗಗ್

9/26/2008 0:00 C

15388 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ119/2007‐
08

ರ್ೕ ೕಗ ಬೀರೇಶವ್ರ ತಾತಯಯ್ನವರ 
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಚೌಡದೇವನಹ ಳ್ 
ಕೋಲಾರ ತಾ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15389 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.120/2007‐
08

ಮಾ.ಪು. ಭೂಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕೋಡಿಕಣೂಣ್ರು ಕೋಲಾರ ತಾ. ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ರಂಗಪಪ್ ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15390 EST2
ಸ82ಶಾ, ,.ಅಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.121/2007

‐08

2008‐089 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಾರಾಯಣ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/19/2008 0:00 A

15391 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.122/2007
‐08

ಚಿನಮ್ಯಿ ಸೇವಾ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಚೊಕಕ್ಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇಲೆಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/21/2009 0:00 A

15392 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.123/2007
‐08

ಅಮೃತ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಷ್ರ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ರೂಪಾಕಷ್ರಸೆತ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A



ನ್

15394 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಉಚಚ್ 

ನಾಯ್ 124/2007‐08

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್ 126/08  ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ,. 
ಮಹದೇವಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. .  ರ್ೕ 

ವೆವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ. ಗೌಡಗೆರೆ 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇಲಾಖೆ.

11/3/2010 0:00 B

15395 EST2
82ಶಾ. ೕ.ಅ.ಮಾ.
ನ. ೕ.125/2007‐

08

ರ್ೕ ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಯ್ನಗರ
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಉ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/5/2008 0:00 A

15463 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.ಅ.210/2007‐

08

ರ್ೕ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಜರ್ ಕಲಲ್ರಕಕ್ಲ್ ಸ. . 
ದೀಪಿತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನರ ಂಹ ರಾಜಪುರ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಜಿಲೆಲ್ ಮು. .ಬ.ಅ. ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00 C

15464 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಮ.211/2007‐
08

ಕುವೆಂಪು ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಮಾರುತಿನಗರ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
12/2/2008 0:00 A

15465 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಮ.212/2007‐
08

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಪಪ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

12/2/2008 0:00 A

15466 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಮ.213/2
007‐08

ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ ರಿ ವಡಡ್ರಹ ಳ್
ತುಮಕೂರು ತಾ. ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2008 0:00 D

15467 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೆ. .

ಮ. 214/2007‐08‐

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾ ಕಾ 
ಫೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಅಧಿಕ
ಭಾಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/24/2008 0:00 B

15478 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ವೃ.
ನೇ.ಅನು 

10/2007‐08

ರ್ೕ ಶವ್ಭಾರತಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ 
ಕೋಡಗದಾಲ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/19/2008 0:00 A

15482 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.
96/2006‐07

ಬದಿರ್ಮಾ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು ಕಂದಕ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

15483 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಅ.ನೇ
 64/2007‐08

ದಿವಂಗತ ಚನನ್ಬಸವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ 
ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಪಿ 
ಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/19/2008 0:00 A

15494 EST2
84ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್

.ಶಾ. 05/2007‐08

ನೂಯ್ ಆಕಸ್ಪ್ಡ್ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ
ನಂ. 7 7ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 

ಪಾದರಾಯನಪುರ ಬೆಂ.ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A



15515 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ
ನು.09/2007‐08

ದಿವಂಗತ ದಿ. ಕಂಠಪಪ್ ಭರಮಪಪ್ ಬಾಗೇರ 
ಡಿ ದಜೇರ್ ನೌಕರರು ಆರ್.ಕೆ ಕೋಕಾಟೆ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಣಕಲ್ ಉಬ ಳ್ ಇವರ 
ಪತಿನ್ಯಾದ ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣರ್ ಕೆ 

ಬಡಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾಥಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/28/2009 0:00 B

15526 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ
 215/2007‐08

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್.ಶಾ ಗಳನುನ್ ಖಾ  ಬೋದಕ 
ಹುದೆದ್ಗಳನ್ನು ಭತಿರ್ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 E

15532 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 
122/2007‐08

ಬೇಲೂರು ವೆಲೆಪ್ೕರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ೕರೂರು
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐

09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಾಮ್ಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/26/2008 0:00 A

15533 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶ.128/2007‐
08

ಎಂ.ಎ. ರ ೕದ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಮಾ ತ್ ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15534 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ. 
129/2007‐08

ಕೋರ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ 
ವೆಲೆಪ್ೕರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವಡಗೂರು ಗೇಟ್ 

ಕೋಲಾರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2008 0:00 A

15536 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.131/2007
‐08

ಪಿರ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 

ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/20/2008 0:00 A

15560 EST2
84ಹೊ.ಶಾ.ತೆ.01
/2007‐08

ಪಟೇಲ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕರಿಯಮಮ್ನ 
ಅಗರ್ಹಾರ ಬೆಳಳ್ದೂರು ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು.

3/25/2009 0:00 A

15561 EST2
84ಹೊ.ಶಾ.ತರೆ 
02/2007‐08

ಸಂತ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಕೊಲ್ೕಯಿಂಗ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸೋಮನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

12/18/2008 0:00 A

15562 EST2
84 ಒ.ಪೌರ್.ಶಾ. 
03/2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಮೈಕೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು.

3/25/2009 0:00 A



15563 EST2
84ಹೊಪೌರ್..ಶಾ 

ತೆ 04/2007‐08.

ಸುರಭಿ ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ.33/2 ಬಿ ಕೆ. 
ಕೃಷಣ್ಸಾಗರ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬ  

ಬೆಂಗಳೂರು
12/18/2008 0:00 A

15565 EST2
84 ಬೆ.ಎಂ. ವಾಯ್  
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
06/2007‐08

ಬೆ.ಎಂ. ವಾಯ್  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸವೆರ್ 7.1 
ಜನತಾ ಕಾಳೂೇನಿ ಪಂತರ ಪಾಳಯ್

3/25/2009 0:00 A

15566 EST2
84ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ. 
ತರೆಯುವ 

07/2007‐028

ಶೆ ನ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
567/ಅಮೃತನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 A

15567 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ 
08/2007‐08

ನೂಯ್ ಟಿಜನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ನಂ. 8/2 
ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಡ ಪಾಳಯ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

12/18/2008 0:00 A

15568 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ 
09/2007‐08

ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ. 132 2. 
ಹೊರಮಾವ ಳ್ ರಾಮ ಮೂತಿರ್ ನಗರ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊ.ಶಾ.ಪೌರ್. 
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್,

12/18/2008 0:00 A

15569 EST2
84ಶಾ. ೕ.ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ. ತೆ 
10/2007‐08

ರ್ೕರಾಮ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 9ನೇ 
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 2 ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಜಯನಗರ ಇ ಲ್ 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತರೆರಯುವ ಬಗೆಗ್.
12/18/2008 0:00 A

15574 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಮು.
. ಬಡಿತ್ 197/2007‐ತ್

08

ರ್ೕ ಎನ್. ಹೆಚ್. ನರ ಂಹಪಪ್ ಸ. . 
ಎಸ್. .ಎಸ್. ಆರ್. ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  

ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಇ ಲ್ಗೆಲ್
ಉಪಪಾರ್ಂಸುಪಾಳರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2008 0:00 C

15576 EST2
88ಶಾ. .ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಅನು 

199/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ. ಬಸವಯಯ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ಸಾತನಗೆರೆ ಬಸಪಪ್ ಬಸಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹರಳಸೆಡೆಡ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2008 0:00 C

15577 EST2
88ಮಾ ತಿ 

200/2007‐08

ರ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ರ ೕಂದರ್ನಾಥ್ ಬಿನ್. 
ನಂಜಪಪ್ ನರ ೕಪುರ ಕಣಕಟಿಟ್ ಹೋಬ  
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 D

15585 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ12/07‐
08

ಎ.ಇ. ಎಸ್ ಮಾಯ್ಗೊನ್ೕ ಯಮ್
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರಕೆರೆ 

ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A

15586 EST2
84ಶಾ. .ಅ. 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಶಾ 
11/207‐08

ರ್ೕ ಮುನಿ ೕರಪಪ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಥ  ರಸೆತ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. 

ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

12/18/2008 0:00 A



ರ್ ಳ್

15589 EST2
87ಶಾ. ೕ.ಅ.ಅ.

ನೇ.ಅ. 218/2007‐
08

ಹಷರ್ಕುಮಾರ G.K.ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆ. .ಎಸ್. ಸಂಯುಕತ್ 

ಪ,ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಪರ್. . ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನು ೕಧನೆ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 B

15594 EST2
88ವೃತಿತ್ . ನೇ 

ಅನು 87/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ. ಗೋ ಂದನಾಥ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ರು 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ೕ ಗುರು ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೂಲ್ರುಹಟಿಟ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾಣುದಾನಕಕ್ಡ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2008 0:00 A

15597 EST2
88ಶಾ. ೕ.ಅ. 

ವೇತನಾನುದಾನ 
204/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ. ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 207‐08 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/12/2009 0:00 A

15598 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ವೇತ
ನಾನುದಾನ 
205/2007‐08

ರ್ೕ ಲ ಮ್ ಜನಾಧರ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್ ಹಾಸನತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನ್ನು 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್,.

10/25/2010 0:00 A

15599 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 

ತೆ.ಅನು.206/2007
‐08

ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬೂವನಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಲ್
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಕನನ್ಡ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A

15600 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನು 
2007/2007‐08

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಟೆ
ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 D

15602 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 

ತೆ ಅನು 
208/2007‐08

ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಮಮ್ನಹ ಳ್
ಪಾತಿಮಾಪುರ ಅಂಕನಹ ಳ್ ಅಂಚೆ 
ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008 ‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A

15604 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ

.ಅನು. 209/2007‐
08

ಶಾಸತ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ರಸೆತ್
ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A



15608 EST2
87ಶ. .ಅ.ಮು. .

ಬ. 221/2007‐08

ರ್ೕ ಶವ್ಬಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ,ಖಾ
ಇರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಬಡಿತ್ 

ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/19/2008 0:00 C

15609 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ

.ಅನು. 113/2007‐
08

ಅನುಗರ್ಹ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ರಸೆತ್
ಅರೇಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೃ ಸಾ ನಂದ 

ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A

15610 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ. 

ತೆ ಅನು 
114/2007‐08

ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಕಕ್ ಹೊನೆನ್ೕನಹ ಲ್
ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 208‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂಧ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A

15611 EST2
88ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ
.ಅನು 114/2007‐

08

ಅನುಗರ್ಹ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ರಸೆತ್ , 
ಅರೇಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂಧ 
ಕನನ್ಡ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/24/2008 0:00 A

15612 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಮು.

.ಬ.ಅನು.216/2007
‐08

ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ. ಸುನಂದ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಸಾಮ್ರಕ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಪೇಟೆ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 C

15613 EST2
88ಶಾ. .ಅ.ಮು.

.ಬ.ಅನು 
217/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ. ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ೕಕಷ್ಕರು 
ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಲಲ್ಮಾವಟಿ 

ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

28936 EST2
84ಶಾ  

ವ್ನಿ191/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ವಸಂತಕಮಾರಿ ಸ ಗರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆನೇಕೆರೆ ತರವೇಕೆರೆ ತಾ 

ಇವರ ವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವ್ಋತಿತ್ ಬಗೆಗ್
9/10/2009 0:00 C

28999 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಅನು.
ನೇ:05:2005‐06

ಕುಮಾರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಚಿತಾರ್, ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕೋರಿ.
3/31/2009 0:00 B

29003 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮುಬ
:193:2007‐08

ಬಿ.ಆರ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ. , ಜಿ. .ಪಿ ಬಾಲಕರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂದನಕೆರೆ,  .ಎನ್.ಹ ಳ್ 

ತಾ, ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/31/2009 0:00 C

29010 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:4:2001‐02

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, ಆಂಜನೇಯ 

ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A



29014 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:53:2002‐

03

ಸುಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆರ್.ಎಂ. . 2ನೇ
ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು‐94, ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಮನ .
3/31/2009 0:00 A

29015 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:55:2002‐

03

ಜಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, 
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐97, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29019 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:2002‐03

ಸೆಂಟ್ ಅಂಟೋಣಿ ಪಾಠಾಶಾಲೆ, 
ಗೋಕುಲ 1ನೇ ಹಂತ, ಮತಿತ್ಕೆರೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು‐54, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/31/2009 0:00 A

29023 EST2
8[10[3]ಶಾ ಅ:ಅ

.ವೇಅ:42:2002‐03

ರ್ೕ ಆಸಂಗಿ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಾಗವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/31/2009 0:00 A

29025 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:44:2002‐

03

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಓ.ಎ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, 
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಆಫೀಸಸ್ ರ್ ಕಾಲೋನಿ, 

ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29027 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:34:2002‐

03

ಸೆಂಟ್ ಸೆಟ್ೕಟನ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಅಯಾಯ್ಳಲೂರು, 
ಫಾಮ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಜಾಲಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29030 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:51:2002‐

03

ಚಂದನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ನಾಯಕನಗರ, 
ತಿಂಡುಲ್ ರಸೆತ್, ಕೊಡಿಗೆಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29033 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:11:2002‐
03

ರ್ೕ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾ ೕರ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್, ಜೈ  ದಾಯ್ಲಯ, ವಸಂತ ರಸೆತ್, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29035 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:29:2002‐

03

ಗಾಂಧಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸ್ಟ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29040 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:46:2002‐

03

ಸೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಶಂಕರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29041 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:09:2002‐
03

ದದ್ಗಂಗಾ ಮಾತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಅಸೋ ಯೇಷನ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/31/2009 0:00 A



 

 

29044 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:4:2002‐03

ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಂಸೆಥ್, ಅವರೆಗೆರೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29049 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:70:2002‐

03

ಸಾಯ್ಂಗ್ ೕಡ್ ರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಶೋಕಪುರಂ ರಸೆತ್, ಯಶವಂತಪುರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29052 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:36:2002‐

03

ರ್ೕ ವಾಣಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಸೆಂಟ್ 
ಥಾಮಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಸರಸವ್ತಿ 
ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/31/2009 0:00 A

29055 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2002‐
03

ಈಶವ್ರಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರ, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
3/31/2009 0:00 A

29072 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:262:2003‐
04

ನವಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಂಗನಾಯಕನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29078 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:ಅನು:97
:2003‐04

ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ ಮ್ೕಪುರ
ಕಾರ್ಸ್,  ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29081 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:195:2003‐
04

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್, 
ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29090 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:39:2003‐
04

ದಾಯ್ಚೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/31/2009 0:00 A

29097 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:181:2003‐
04

ರ್ೕ ಪರ್ಣಪ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ
ಸಂಘ, ಉಡಗಣಿ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾ, 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/31/2009 0:00 A

29106 EST2
8[3][6]ಶಾ ಅ:ಪ

.ಜಾ:ಅನುದಾನ:161
:2003‐04

ರ್ೕಗುರುತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿಯುತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A



ರ್

29111 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:163:2003‐
04

ಪರಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಡಬ, 
ದಾದ್ಪುರ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾ,  ವ ಗಗ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29116 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:44:2003‐
04

ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಗಿಲು 
ಲೇಔಟ್, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 

ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29120 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:140:2003‐
04

ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29124 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:143:200
3‐04

ಶಾರದಾದೇ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
3/31/2009 0:00 A

29126 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅ:55:2003‐
04

ಶಾರಾದಾ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಾಗಸಂದರ್, ದಾಸನಪುರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29128 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:38:2003‐
04

ರ್ೕಭಾರತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಾಶರ್ಮ, ಚದಿರಹ ಳ್, 
ಸಾಗರ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29132 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:60:2003‐

04

ಕೆನೆಟ್ ಜಾಜ್ರ್ ಆಂಗ ಪೌಢಶಲೆಕೆನೆಟ್ ಜಾಜ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಕಾಫಿಬೋಡ್ರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29138 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ[ಹೆ. ]32:20
03‐04

ಚಿರಂಜೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, 
ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/31/2009 0:00 A

29140 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2003‐
04

ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಕಾಡುಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29143 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:1:2003‐04

ದಾಯ್ನಿಕೇತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29146 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅ:15:2003
‐04

ನಿತಯ್ಸಹಾಯ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆಕುರ್ಳ, ಪರಂಗಿಪೇಟೆ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಮಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A



  

 

04 ಅನುಮತಿ

 

29150 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:40:2003‐

04

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಭದರ್ಪಪ್ಲೇಔಟ್ ರಿಂಗ್ ರಸೆತ್, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ 
ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29153 EST2
8[10]ಖಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:19:2003‐

04

ನೂಯ್ ಟೌನ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29156 EST2
8[10]ಖಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:15:2003‐

04

ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ ರ್ಸ್ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29159 EST2
8[6]ಖಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:09:2002‐
03

ರ್ೕಗಿರಣಿ ತಿಮಾಮ್ರೆಡಿಡ್ ಸಾಮ್ರಕ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29161 EST2
8[6]ಖಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:4:2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಚೂಡಾಮಣಿ ಆರ್.ಜೆ.ನಾಗೇಂದರ್ 
ಪರ್ಕಾಶ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜಅರಸ್ 

ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29164 EST2
8[6]ಖಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2003‐
04

ನವಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆತೆರೆಯಲು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/31/2009 0:00 A

29168 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:5:2004‐05

ಚನನ್ಮಾಮ್ಜಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಅಲಗೇರಿ ಮಂಡಿರ್, 
ಹೊಸನಗರ ತ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29171 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:23:2004‐
05

ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್ 
ರಸೆತ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್,  ವ ಗಗ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29176 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:25:2004‐
05

ಭಾರತಿ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಕೆಳದಿ, ಸಾಗರ 
ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29179 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:23:2004‐
05

ಪರ್ಜವ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಬಡಾವಣೆ, 
ಮಾಗಡಿ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29180 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:22:2004‐
05

ಅನನ್ಪೂಣರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆಗುಂಬೆ,  ವ ಗಗ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/31/2009 0:00 A



 

05

29185 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಢಶಾ:27:2004‐
05

ಂಬರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು,  ಜಞ್ಂ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29189 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಢಶಾ:75:2004‐
05

ದಾಯ್ದಾಯಿನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು,  ದಾಯ್ದಾಯಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ದೊಡಡ್ಬೈರಪಪ್ ಟ್ರ್ೕಟ್, ಪಾಯ್ಲೇಸ್ 
ಗುಟಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29193 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:38:2005‐
06

ಆರ್.ಜೆ.ಆರ್ ಗೋಕುಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಗೋಕುಲ್ 

ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29196 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಢಶಾ:67:2004‐
05

ಷುಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,  ಷುಟ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಣಪತಿನಗರ, ಪೀಣಯ್ 3ನೇ 
ಹಂತ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29199 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:86:2004‐
05

.ಎಂ.ಆರ್ ಾನದಾರ ಸಂಸೆಥ್, 
ಹೆಚ್.ಬ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ಲ್

3/31/2009 0:00 A

29201 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:38:2004‐
05

ಅಧಾಯ್ಪನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾವಲ್
ಬೈರಸಂದರ್, 1ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29203 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಢಶಾ112:2004
‐05

ದಾಯ್ಮಾನಯ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾಯ್ಮಾನಯ್ ನಗರ, ಅಂಧರ್ಹ ಳ್, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29207 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:84:2004‐
05

ಜಯಜೊಯ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, 
ಬಾಗಲೂರು, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29210 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:65:2004‐
05

ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, ಪೀಣಯ್, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A



 

 

29214 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:18:2004‐
05

ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 18ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29218 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:35:2004‐
05

ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾರುತಿನಗರ, ಕೋಗಿಲು ರಸೆತ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29222 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:ಅನುದಾ
ನ:18:2004‐05

ಲೋ ತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಹದೇಶವ್ರನಗರ, 
ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29227 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅನು:7:2004‐05

ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಂಡುಗುತಿತ್, 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/31/2009 0:00 A

29229 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:29:2004‐
05

ಹೊಯಸ್ಳ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29232 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:68:2004‐
05

ನೂಯ್ಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾರುತಿನಗರ, ಮುನಿಯಪಪ್ ಲೇಔಟ್, 
ನಾಗಶೆಟಿಟ್ ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29235 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:79:2004‐
05

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಲಸೂರು, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29238 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:28:2004‐
05

ರ್ೕ ರಾಮಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  .ಹೆಚ್.ಗಾಡ್ ರ್ನ್ , 
ಚಿಕಕ್ಬಿದರಕಲುಲ್, ನಾಗಸಂದರ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29241 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:36:2004‐
05

ಕಿಂಟೋ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29246 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:33:2005‐
06

ನೂಯ್ ಫಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅರ ಂದ ನಗರ,  ಂಗರಾಜಪುರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29249 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಟರ್

ಸ್ಟ್ 
ವಗರ್:5:2004‐05

ದಾಯ್ ಹಾರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಂಸೆಥ್, ನಂದಿನಿ
ಲೇಔಟ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಎಂದು 

ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/31/2009 0:00 A



29251 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:3:2004‐05

ಅಮರವಾಣಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29256 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:25:2004‐
05

ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಮಹಂದರ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29264 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:82:2004‐
05

ನೂಯ್ ೕನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29267 EST2

88 
ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.237/2008‐

09..ಬಡಿತ್/

ಆರ್.ರು ಣಿಯಮಮ್ ಸ ಮಹದೇಶವ್ರ ಗಾರ್
ಪೌರ್ಶಾ ಶಾರ್ವಂಡನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ 

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು  ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 C

29268 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:2005‐06

ಗೋಕುಲ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ನಂ:199, 5ನೇ
ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ, 1ನೇ 

ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಆರ್.ಟಿನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29270 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್ಳ:

ಅನು:08:2004‐05

ಜಿ.ಕೆ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೂಯ್ ಮಂಡಿಲ್, 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಶೋಕನಗರ ಬಡಾವಣೆಗೆ 
ಸಥ್ಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುಉವ ಬಗೆಗ್ 
ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ತ್ ಗ್

3/31/2009 0:00 A

29272 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:62:2004‐
05

ಸೆವ್ ರ್ಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, 
ಕಾಂಡಿಯರಪನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29277 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:2002‐
03

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೋಣಿಬೀಡು, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ,  ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29280 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಅ:2:2002‐03

ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೂಡಿಲ್ಗೆರೆ, 
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29282 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:02:200
2‐03

ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಂತೇಕಡೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/31/2009 0:00 A

29285 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:2002‐
03

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಾಯ್ಜವ ಳ್,  ವ ಗಗ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A



8[3] : ಈ

29288 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:1:2002‐
03

ರ್ೕಮಂಜುನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾಸರಕಲಕುಲ್ಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29295 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನಉ

ದಾನ:ಪ.ಜಾ.ಪ.ಪಂ:
3:2002‐03

ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಹೊಳಲು, 
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/31/2009 0:00 A

29297 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:2002‐
03

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳ ೕೆ ೕಗೇಬಾಗಿ, ಭದಾರ್ವತಿ 
ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/31/2009 0:00 A

29299 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:4:2002‐
03

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕಿಟಟ್ದಾಳು, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 A

29301 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೆ.
:5:2002‐03

ರಾಘವೇಂದರ್ ಆಶರ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊಡಡ್ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್,  ರ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ] 

ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನಿಯಮ1999 
ರನವ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29303 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪಜಾಶಾ ಅ ಪಜಾ

:ಪ.ಪಂ:5:2002‐03

ಮಹಾರಾಣಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನೋಬನಗರ ವ ಗ ಈನೋಬನಗರ,  ವ ಗಗ್

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29304 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:1:2002‐03

ರ್ೕ ಉಮಾಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೆನಿನ್ಕಟೆಟ್, 
ಹೊನಾನ್  ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 A

29305 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:3:2002‐
03

ರ್ೕ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕರಕುಟೆಟ್, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಆಲೆಗಳನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 A

29306 EST2
84ಶಾ  

ಹುಭ127/08‐09

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
5/26/2011 0:00 B

29316 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:ಅನುದಾ
ನ:12:2004‐05

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್
ಪಂಗಡದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಲಲ್ನಹ ಳ್, 
ಜಗಳೂರು ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A



 

4 05
ನ್

29318 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:2:2004‐05

ರ್ೕ ದುಗಾರ್ಂಬಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೇಗೂರು,  ಕಾರಿಪುರ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29319 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:ಅನುದಾ
ನ:14:2004‐05

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಳುವಾಣಿ, ಸೊರಬ ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29321 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:04:2004‐05

ಶವ್ತೀಥರ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಮಮ್ರಡಿ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29323 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅನುದನ:8:2004‐
05

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಎಸ್. [ರಿ], ಪುಣಬಗಟಟ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಂಡಗತಿತ್, 

ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಮತುತ್ ರ್ೕ 
ದುಗಾರ್ಂಬಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಮೇಗಳಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ 
ಅನಬುದನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29325 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:15:200
4 05‐

ರ್ೕ ಹರಿಹರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಯರಗುರಟಿ, ದೇವರಾಜು ಅರಸ್ 

ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29326 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:ಅನುದಾ
ನ:8:2004‐05

ರ್ೕ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉಜಜ್ನಿಪುರ, ಹೊನಾನ್  ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29330 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:1:2004‐05

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಂಜನೇಯ 
ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29332 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:12:200
4‐05

ರ್ೕ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂದಿ ಸಾಮ್ರಕ ವಸತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತಪುರ, ಜಗಳೂರು 

ತಾ, ಈ ಶಾಲೆ ವೇತನಾನುದನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29335 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅನು:6:2004‐06

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/1/2009 0:00 A



  

 

29337 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅನುದಾನ:11:200
4‐05

ರ್ೕ ಶಂಕರ ಂಗಯಯ್ ನಾಗಮಮ್ನವರ 
ೕರಯಯ್ ಗುರುಬಸಮಮ್ನವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
[ಚಿಗಟೇರಿ ಕಾರ್ಸ್] ನಜೀರ್ ನಗರ, 
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29341 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:60:2005‐
06

ಶಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮುರುಗಪಿಳ ಳೆ್ ಟ್ರ್ೕಟ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29345 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:5:2005‐06

ಕಾನ್ ವಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಹಕಾರ
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29346 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:64:2005‐
06

ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಯ್ಮತಿ, 
ಹೊನಾನ್  ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29349 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:65:2005‐
06

ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವಾರ, 
ಹೆಸರುಘಟಟ್ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29350 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:49:2005‐
06

ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾಡುಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29352 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:08:2005‐
06

ಅರುನೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಂತರಗಂಗೆ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

28392 EST2
ಅನು4[ಅನು3]ದೈ :
ಗೆರ್ೕ‐1:75:1998‐99

.ಜಿ.ಉಷಾ, ದೈ. , ಇವರಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00 C

28394 EST2
ಅನು4:137:ಮು :
ಬಡಿತ್:ನಿ:23:2007‐

08

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಮು. , ಎಂ.ಇ.
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 C

28403 EST2
ಅನು4:157:ಬಾಯ್ಕ್.
ಹು.ನೇ.ಅ.ವೇ.ಬಿ:09
/:2007‐08[ಸನಿ]

ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 3/30/2009 0:00 C

28413 EST2
ಅನು1:ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:64:2000‐
01[ಸನಿ]

ಓಂಕಾರ ಮೂತಿರ್, ಮು. , ಮಾರುತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ಇವರ ಮೇ ನ 

ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆಗ್. [ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್:12107/2003]

3/30/2009 0:00 B

28417 EST2
ಅನು1:ದಾವೆ:03:20

01‐02[ಸನಿ]
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:29268/2001 3/30/2009 0:00 B



 

28420 EST2
ಅನು3:ಇತರೆ:12:20

06‐07[ಸನಿ]

ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,  ಕಾರಿಪುರ, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

28424 EST2
ಅನು4:ನಾಯ್.ದಾ:12:

2003‐04

ಪಿ.ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ಂ, ಅಟೆಂಡರ್, ಸೇವಾಶರ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರಂ, ಇವರ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

28427 EST2
ಆ4:104:ಡಬೂಲ್ಯ್.ಪಿ:
18248/2007[ಸನಿ]

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:18248/2007ರ ಬಗೆಗ್ 3/30/2009 0:00 B

28429 EST2
ಅನು4:ಮೇಲಮ್ನ :2

1:2001‐02
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:21 [ಆರ್.ಭಾಸಕ್ರ್ 

ರಾವ್]
3/30/2009 0:00 B

28433 EST2
ಅನು4:ಮೇ:02:200

1‐02
ರ್ೕ ಕೆಂಚರಂಗಮಮ್, [ಮೇಲಮ್ನ :02] 3/30/2009 0:00 B

28436 EST2
ಅನು4:1062:ಮೇ
ಲಮ್ನ :41:2002‐

03[ಸನಿ]
ಮೇಲಮ್ನ :41 [ ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಟ್ಲಾ] 3/30/2009 0:00 B

28442 EST2
ಅನು4:ದಾವೆ:ಕಂಡಿಕೆ
:5:2003‐04[ಸನಿ]

ರಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:36123/2002 [ಎಸ್] 3/30/2009 0:00 B

28445 EST2
ಅನು4[3]1752:ವೆ.
ನಿ:44:1998‐99

ರ್ೕ ಆದಿನಾರಾಯಣರಾವ್, 
ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ, ವೇತನ 

ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

28448 EST2
ಅನು3[ಬಿ]8160:ಇ
ತರೆ:55:1995‐96

ರ್ೕ ದಿಗಿವ್ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಡವನಹ ಳ್, 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ವೇತನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

28452 EST2
ಅನು3:5354:ಅಮಾ
ನತುತ್:03:1998‐99

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹನುಮಂತರಾವ್, ಮು. , 
ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ, 
ಇವರನುನ್ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ಟಿಟ್ರುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

28456 EST2
ಅನು3[ಬಿ]ನೇಮಕ:
ಅನು:7728:1995‐

96

ಬಿ.ಎಸ್. ೕ ಾ, [ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್:30131/2000]

3/30/2009 0:00 B

28459 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:13:2004‐05

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28478 EST2
ಅನು4:178:ಕೆ.43:2

002‐03
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್:12398/2003 3/30/2009 0:00 A

28335 EST2
ಅನು.3[ಅನು.1}237
9:ಮೇಲಮ್ನ :41:1
998‐99[ಸ.ನಿ]

.ಆರ್. ಜಯಕುಮಾರಿ ಚೌ ಕಟಿಟ್, 
.ಎನ್.ಹ ಳ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

28337 EST2
ಅನು1:ದಾವೆ:5545:
2006‐07[ಸ.ನಿ]

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5545/2006 3/30/2009 0:00 B



 

28315 EST2 3/30/2009 00 D

28343 EST2
ಅನು1:ದೂರು:03:2

004‐05

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಸ್.ಓಂಕಾರಮೂತಿರ್, ಮು. , 
ರ್ೕಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಬಿದರೆ, ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು, 
ಇವರ ಅಸಭಯ್ ವತರ್ನೆಗೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ 

ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/30/2009 0:00 B

28362 EST2
ಅನು1:ದೂರು:01:2
002‐03[ಸ.ನಿ]

ಎನ್.ನರ ಂಹಯಯ್, ಸ. , ಸೆಂಟರ್ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಊಡಿರ್ಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ತಾ, 
ಇವರು ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ 

ಬಗ ಗೆ್

3/30/2009 0:00 B

28367 EST2
ಅನು1:ದಾವೆ:468/0
7:2003‐40[ಸ.ನಿ]

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4698/2004ರ ಬಗೆಗ್ 3/30/2009 0:00 B

28370 EST2
ಅನು1:ದಾವೆ:1112

3/2006‐07
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:11123/2006ರ ಬಗೆಗ್ 3/30/2009 0:00 B

28306 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕಾ.ಬ
:95:2005‐06

ಪಿ.ಕಸೂತ್ರು, ನಿ.ಸ. , ಬೆಂಗಳೂರ ತಮಿಳು
ಸಂಗ ಕಾಮರಾನ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28308 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ.

ಭಾಗ:97:2005‐06
ಲಗೆಗ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇ ಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28312 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸ.ಹ.
.ಬಡಿತ್:221:2006‐

07

ಎನ್.ಎ.ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್. ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
3/30/2009 0:00 D

28315 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ
ಹ:4:2007‐08

ರ್ೕ ಎ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ, ಸುಳಯ್, ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 0: D

28317 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವೇತ

ನಾನುದಾನ:2007‐
08

ರ್ೕ ಅರ ಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಚೇಳೂರು, 
ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ, ಬಾ ಕಾ ವಸತಿ 

ನಿಲಯಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28319 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ
ಹ:5:2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಶೋಭಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28290 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಂ.
ನಿ.ಹ:2005‐06

ಕಿರ್ೕಡಾ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಿರ್ೕಡಾ 
ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28292 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ
ನಯ್ತೆ:9:2005‐06

ದೇವಾಂಗ ಸಂಘ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28294 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್.ನಿ
.:2005‐06

ಮೆವ ಇನ್ ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅನುದನ ರ ತವಾಗಿ ನಡೆ ಕೊಮಡು 

ಹೋಗುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D



8[3] :

28296 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:44:2005‐06

ಕನಾರ್ಟಕ ಕಡಾಡ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ 
ಅದಿನಿಯಮ 2005 ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಕೋರಿ.

3/30/2009 0:00 D

28299 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:45:2005‐06

ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ
ನೇರವಾಗಿ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28303 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:106:2005‐06

ಸೊಗರಯಯ್, ಸ. , ಮತೋ ರ್ೕ
ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ವಾಡಿ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 
222/98ರ ಬಗೆಗ್ ಂಬರಹ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00 D

27795 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ,

ಮ:140:2008‐09

ರಂಬಾಪುರಿ, ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಬಿ.ಕಾರ್ಸ್, ತಿಪಟೂರು ತಾ, ಇದರ 

ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27799 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2008‐09

.ಜಯಣಣ್, ಎಸ್.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಇವರ
ಮಾತೃ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವ ೕ 
ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27801 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2008‐09

ತೇಜ ವ್ನಿ ಪೌರ್ಢಾಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27803 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ನಿ
ೕಜನೆ:01:2008

‐09

ಎಲ್. ವರಾಜು, ಸ. , ಇವರನುನ್
ಧಾನಸಭೆಯ ಮಾನಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮುಖಯ್ 

ಸಚೇತಕರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 D

28252 EST2

8[3]ಶಾ ಅ: ಕಷ್ಕಶಾ ಅ ಕಷ್ಕ
ರ 

ವೇತನ:01:2004‐
05

ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವೇತನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28253 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:01:2004‐05

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ
ಇವರನುನ್ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ 

ಬಗ ಗೆ್
3/30/2009 0:00 D

28257 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.

ನೇಮಕ:2004‐05

ದಿವಂಗತ ಆರ್.ರಮುನಿನ್ೕಸಾಸ್, ದಿವ್.ದ.ಸ
ಇವರ ಕುಟುಂಟ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28258 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:2004‐05

ಹಾಲಮಮ್ ಶಾಮನೂರು ವಪಪ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಮೂಲ 

ಪರ್ತಿ ಲಭಯ್ ಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28260 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:26:2005‐06

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಮನ  ಬಗೆಗ್ 3/30/2009 0:00 D

28262 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.

ನೇಮಕ:39:2005‐
06

ರ್ೕ ಜ ರುದಿದ್ೕನ್.ಇ. , ದೀನಬಂಧು
ದಾಯ್ಫೀಠ ನಿವಾ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಕಾರಿ 

ಪುರ ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ 
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D



28279 EST2 3/30/2009 00 D

28263 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:01:2005‐06

ವ ಗಗ್ ನಗರದ ದೇ ಯ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28266 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅ:ಅನುದಾನ:2005
‐06

ರ್ೕ ಹುಚೆಚ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾರಂಗಿ
ಸೊರಬ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28268 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:01:2005‐06

ಬಿ.ಇ.ಓ., ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಉ.ವ‐2, 
ಗಾಂದಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ಬರ್ಷಾಠ್ಚಾರದ ಅಪರಾಧಕರವಾಗಿರುವ 
ಜವಾನನ ಬಗ ಗೆ್

3/30/2009 0:00 D

28270 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ

ಮಕ:43:2005‐06
ನಿವೃತಿತ್ ಮರಣಗ ಂದ ಖಾ ಇರುವ

ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28274 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ. .

ಮನನ್:41:2005‐06

ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದರ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28275 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:2005‐06

ಖಾಸಗಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ ನಿಯಮ
ಬಾ ೕರವಾಗಿ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28278 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಜನಮ್ 

ದಿನಾಂಕ:2005‐06

ಎನ್.ಕೆ.ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್,  ಂ. , 
ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಗೋಕುಲ ಇವರ ಜನಮ್ದಿನಾಂಕದ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28279 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕ.ಬಾ
.ಹೆ.ವೆ:2005‐06

ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆಯ ಲ್
ಉತೀಣರ್ರಾದವರಿಗೆ ಹೆಚುವರಿ ವೇತನಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 0: D

28282 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2005‐06
ಸಾಮಾನಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ 

ಕನಿಷಠ್ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28284 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೈ

ಗೆರ್ೕಡ್‐2:2005‐06
ದೈ. , ಗೆರ್ೕಡ್ ‐2 ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28285 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇಅ
:2005‐06

ಮಂಜುನಾಥ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಗ್ಡೆ, ವೃ. , 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು,.

3/30/2009 0:00 D

28288 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಢಶಾ2005‐06

ಹರಪನಹ ಳ್ೕ ತಾ, ರಾಮಘಟಟ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್
ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28196 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಚು.ನೆ
:2001‐02

ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 3/30/2009 0:00 D

28200 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಇತ
ರೆ:8:2001‐02

ನೊಂದಣಿ ಮತುತ್ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 3/30/2009 0:00 D

28202 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕಟಟ್

ಡ ನಿಮಾರ್ಣ:2000‐
01

ತಾಳಗುಪಪ್ ನಲಂದ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D



 

  

 

 

28205 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:8:2001‐02

ಎಂ.ಬಿ.ಪರಪಪ್ಗೌಡ,  ಂ. , 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಶಕುವನಹ ಳ್, ಸೊರಬ ತಾ, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗಗ್

3/30/2009 0:00 D

28209 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:10:2002‐03

ರ್ೕ ಡಿ.ರೀಟಾ, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ 
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28213 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೆ.
:4:2002‐03

ಮೌಟ್ ಹಮರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಎಲಾಲ್ 
ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು 

ಗುರುತಿ  ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಡಗೆ 
ವಗರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28215 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ವೇಅ
:3:2003‐40

ಕೆನರಾ ವೆಲ್ ಫೇಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಆಂಕೋಲಾ 
ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28218 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ನೇ

ಮಕ:152:2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಾ, ಸ. , ಕುಮಾರ ಪಾಕ್ ರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

3/30/2009 0:00 D

28220 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:2004‐05

ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಷೋಷಣೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28222 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2004‐05

ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗದವರೆಂಬ
ಕಾರಣಕೆಕ್ ಬಸವೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, 

ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯವರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿರುವಮಂಡ ಯವರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ

ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28224 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:08:2004‐05

ರ್ೕ ಬುದಧ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟ, ಇವರ
ಾನ ದೇಗುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಜೈಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ವೇತನಾನುದನದ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28227 EST2
8[3]ಶಾ ಅ: ಳಂ

 ನಾಯತಿ:32004‐
05

ಬಿ.ಜಿ.ಜಗದೀಶ, ಸ. ,  ರ್ೕ ಶಾಭ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ವೆಂಕಟೇಶವ್ರಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ಬಾಕಿ ವೇತನದ ಬಗ ಗೆ್

3/30/2009 0:00 D

28230 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:7:2004‐05

ಎ.ರ ಕುಮಾರ್, ಮತುತ್ ಮಹೇಶ್ 
ಕುಮಾರ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
3/30/2009 0:00 D

28231 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:7:2004‐05

ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್. ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28233 EST2
83]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:

2004‐05
ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D



ಯ್

 

28239 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :
17:2004‐05

ಮೇರಿ ಇಮಾಕೂಯ್ಲೇಟ್ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್, ಇ ಲ್ನ 8, 9ನೇ 
ತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಾಗ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28242 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :16:2004‐
05

ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಎ.ಜಿ.ಬಿಡಿವಾಲೆ,  ರ್ೕ
ಶಂಬು ಂಗ ಬಸಯಯ್ ಡಾರ್ಯಿಂಗ್ ಕಷ್ಕರು, 

ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28243 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಬಿ:2004‐05

ಇಂದಿರಾನಗರ, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಇಂದಿರಾನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ 2001ರಿಂದ 2004ನೇ 

ಸಾ ನ ವರೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28245 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಬೋ.
ಸಥ್:2004‐05

ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ರಗುಪಪ್ ತಾ, 
ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಸಥ್ಳಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28248 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರೂ:2004‐05

ರ್ೕ ರ ತರ ೕಮಠ,  ಂ. , ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರು.

3/30/2009 0:00 D

28168 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:80:2005‐06

ಈಶವ್ರಪಪ್.ಹೆಚ್.ಜಿ, ಸ. , ಮಲೆನಾಡು
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌತಮಪುರ, ಸಾಗರ ತಾ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28171 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:70:2005‐06

ಆರ್.ಎನ್.ರಾಥೋಡ, ಸ. ,  ರ್ೕ 
ಲ ಮ್ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಹ ಳ್, 

ವ ಗ ಗೆ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ 
ೕರಾಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವ ಬಗೆಗ್ಲ್ ಲ್ ಗ್

3/28/2009 0:00 C

28173 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:31:2005‐06

ಕೆ. ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್ಗೌಡ, ಸ. ,  ರ್ೕ ಉಮಾ 
ಮಹೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾವು , 
ಸೊರಬ ತಾ, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28175 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:54:2005‐06

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಜಮೀಲ್ ಅಹಮದ್, ಸ. , 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆರೆಬಿಳಚಿ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28177 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬಡಿತ್:94:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಶೇಟ್ , ಸ. , 
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹರಿಹರ ತಾ, ಇವರ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28180 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:43:2005‐06

ಸಟ್ರ್ ಕೆವ್ೕರಿಯಾ ಲಕನಿತ, ಸ. , 
ನಿಮರ್ಲರಾಣಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28182 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:127:2005‐06

ಎನ್.ಕಲಾಯ್ಣಸುಂದರಂ, ಸ. , 
ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C



 

ಯ್ ಯ್

28184 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:56:2005‐06

ರ್ೕ ಕಾಲ್ಡಿಯನ್ ರಾಡಿರ್ಗೆರ್ೕನ್, ಸ. ., 
ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28185 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬಡಿತ್:50:2005‐06

ಎಂ. .ಶಂಕರಮೂತಿರ್, ಸ. , 
ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರಂ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28186 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:137:2005‐06

.ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಸ. , ಎಂ.ಇ.  
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರೂ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28187 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ:
12:2005‐06

ಬಿ.ಇ.ಎ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು 

ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 C

28191 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ  
ದಾವೆ:39:2003‐04

ಎಂ.ಹೆಚ್.ಆನಂದಪಪ್, ಜವಾನ, ರಾಜೀವ್ 
ಗಾಂದಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ೕಗೇಬಾಗೆ, ಭದಾರ್ವತಿ, ಇವರು 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ 

ಕುರಿತು.

3/30/2009 0:00 C

28192 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

:ಬಡಿತ್:198:2002‐03

ಎನ್.ಸು ೕಲ,  ರ್ೕ ೕರಾಂಜನೇಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ ಹ ಳ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 C

28193 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೆ.
:2:2002‐03

ವೇಕಾ ವಧಿರ್ನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಕನಿಷಠ್ ಮಟಟ್ಕಿಕ್ಂತಠ್ ಟ್ ಕ್
ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 C

27902 EST2
81ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕ/97/2008‐09

ರ್ೕ ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಲಕಕ್ಸಂದರ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ/ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/28/2009 0:00 C

27905 EST2
81ಹೆ ಭಾಗ/129

/08‐09

ಟವನ್ ಮ ಳಾ ಸಮಾಜ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 9,10 ನೇ ತರಗತಿಗ ಗೆ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/28/2009 0:00 A

27906 EST2
87ಖಾ ಅ.ಬಡಿತ್ 

ಅನು/62/2008‐09

ರ್ೕ ಬಾಜಿಲ್ ಕೊಢೋರ ಪರ್ಶಾಶ ಸಂತ 
ಜೋಸಫರ ಬಾಲಕರ 

ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ.ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರ್ ೕಗ 

ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು

3/28/2009 0:00 C



 

ಮು

 

27916 EST2

8(5) ಶಾ ಅ 
ಹಸಾತ್ಂತರ 
62/2008‐

09.201.ಹಸಾತ್ಂ/20
09

ರಾಜಾಹಟಿಟ್ ಮ ಲ್ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ನಾಯಕ್ನಹಟಿಟ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಚಿತರ್ನಾಯಕ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಯಿಂದ 

ಪೂಣರ್ಮುತುತ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ನಾಯಕ್ನಹಟಿಟ್, 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/10/2010 0:00 A

27921 EST2
87ಖಾ ಅ 

ಬಡಿತ್.ಅನು/52/200
8‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಗೋ ಂದಯಯ್,`ಡಿ`ದಜೆರ್
ನೌಕರರು ಸ ೕರ್ದಯ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹುಳ ಳೆ್ೕನಹ ಳ್,ಮಾಗಡಿ ತಾ 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27922 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:36:2006‐07

ಜಿ.ಆರ್.ಉಪಾಧಯ್, ಸ. , ಜೈನ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ], 

ಮೂಡಬಿದೆರ್, ಇವರನುನ್ ಉಪಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ 
ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27923 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:28:2006‐07

ಆರ್.ವೆಂಕಟರಮಣ, ಸ. , ಸಂತ ಜಾಜರ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ] 
ನೆಲಯ್ಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27925 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:30:2006‐07

ರ ೕಂದರ್ ರೈ, ಸ. , ರಾಮಕೃಷಣ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರೀಕಳ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ, 

ಇವರನು ಮು ಬಡಿ ಬಗೆಇವರನುನ್ . . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27926 EST2
8[46]5593:ಶಾ

ಅ:ಮು ಬಡಿತ್:12:20
06‐07

ಸಟ್ರ್ ಸೊರಿನ್.ಎ.ಡಿ ಲವ್, ಸ. , 
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ [ಹೆ] ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪ ಳ್ೕರ್, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ಇವರ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27697 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:18:2007‐08

ಬಿ. .ಬಲರಾಮ, ಸ. , ಸದಾರ್ರ್
ವಲಲ್ಭಾಯಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಜಾರ್ಪುರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27690 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:556:2007
‐08

ಕೆ.ಬಿ.ಶಂಕರ ಮೂತಿರ್, ಸ. , ಲೇಪಾ  
ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕತಾರಾಂಪುರ, 
ಭದಾರ್ವತಿ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27691 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾ/182/2006‐07

ಬಿ.ಎಸ್.ಮಾದಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಇವರು ಖಾಸಗಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27694 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:07:2007‐
08

.ಬಸವರಾಜು, ಸ. , ಪದಾಮ್ವತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 C



8[4] : :

 

27682 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ನಿ:[ಇತರೆ]17:2003
‐04

ಬಿ.ಜಿ.ಅವಟಿ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಬಿನಿನ್
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬಿನಿನ್ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ನಿಗದಿ 

ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 C

27683 EST2
81ಶಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ನವರ/8/20
06‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ರಂಗಪಪ್ ಲಾಯ್ಬೂರೇಟರಿ
ಅಟೆಂಡರ್ ರ್ೕ ಮಹದೇಶವ್ರ ರೂರಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 

ಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಮೆಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ 

ಕುರಿತು

3/28/2009 0:00 D

27686 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:75:2008‐
09

ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಮಹಾಲ ಮ್ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ದಿವ್.ದ.ಸ ರವರುಗಳ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27666 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:108:2008‐09

ಅಬುದ್ಲ್ ಸತಾತ್ರ್, ಸ. , ಎಸ್. .ಡಿ.ಎಸ್
ಪೌರ್ಢಾಶಲೆ, ಸೊರಬರ, ಇವರ ಮು. . 

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27669 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಬಡಿತ್:
139:2008‐09

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27671 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಬಡಿ:ಶಾ ಅ ಬಡಿತ್
1372008‐09

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ,  ವ ಗಗ್
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿರುವಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಡಿ.ದಜೆರ್ ಹಾಗೂ 
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27674 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:102:2008
‐09

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ,  ವ ಗಗ್, 
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27675 EST2
812727.ಖಾಹು

ತುಂಅನು/ಇತರೆ/2/
2006‐07

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತೀತಾ 
ಗಾರ್ಮದ ವಾಣಿ ದಾಯ್ಸಮತಿ ಅನುದಾನಿತ 
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27678 EST2
81ಶಾ ಅದೂರು/
22/06‐07

ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗುಂಡಾರಹ ಳ್,ಪಾವಗಡ ತಾ 

ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ 
ಆದೇಶ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27806 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2008‐09

ಎಸ್.ಜಗನಾನ್ಥ್, ಸ. , ಸರ್ 
ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಸಮ್ರಾಕ ಸಂಯುಕತ್ 

ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರಿಗೆ 
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C



27826 EST2 :44:2006 ಳ 3/28/2009 00 D

 

 

27809 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2008‐09

ಸುಬಬ್ರಾಯಪಪ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ., ಡಕಕ್ರ ಭಾಷಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಇವರ ಜನಮ್ 

ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27810 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:76:2006‐07

ತುಂಬೇ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27813 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹುಭ
ಅ:88:2006‐07

ಮಾಡಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾಲು 

ಹುದೆದ್ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27816 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:73:2006‐07

ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27820 EST2
8[4]ಶಾ ಅ: .

ವೇ.ಬ:115:2008‐
09

ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್.ಕೆ.ಎಂ, ಸ. ,  ರ್ೕ 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 

ಬೆಂಗಳುರು, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ 
ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27822 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2008‐09

ಎಸ್. ಶವ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಲಗೆದರನಹ ಳ್, 

ನಾಗಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಭಾಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 D

27825 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಬಾಷೆ

 ಬದಲಾವಣೆ:2008‐
09

ಅಲಬ್ದಿರ್ಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಾಣ್ಪುರ, 
ಮಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಪರ್ಥಮ ಭಾಷೆ 

ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27826 EST2
8[46]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌಶಾ:44:2006ಪೌರ್ಶಾ ‐

07

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಅ ಲ್ಪಾಡೆ, 
ಬಂಟಾಳ ತಾ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲುಬಂಟಾವ್ ತಾ, ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 0: D

27828 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹುಬ
ಅ:2007‐08

ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಮಂಚೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, 
ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27829 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ನಿ.

ಪಿಂಚಣಿ:2007‐08

ರ್ೕ ಪಿ.ವೆಂಕಟರಮಣಭಟ್, ಸ. , 
ರ್ೕರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರೇಕಲಾ, 

ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27830 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
32020/2007‐08

ಎಸ್.ಯೇಸುವರಾಜ್, ದೈ. , ಯುನೈಟೆಡ್ 
ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೇತನ 

ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27831 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹುಬ:
83:2006‐07

ಮಹದೇವ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, 
ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27833 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹುಬ
ಅ:78:2006‐07

ಶಾರದಾ ೕ ಸಮಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನು ೕದನಗೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D



27835 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಸವ್
.ಇ.ನಿವೃತಿತ್:64:200

8‐09

ಎಂ.ಎಸ್.ಹಗಗ್ಡೆ, ಸ. , ಪರ್ಭಾರಿ
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ 

ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 D

27837 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:2

0.ವ.ಬ.ಮಂ:138:2
008‐09

ಜಿ.ಎಂ.ಮಠ,  ರ್ೕ ಅಲಲ್ಮಪರ್ಭು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬ ಳ್ಗಾ ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾ, 
ವ ಗ ಗೆ್, 20 ವಷರ್ಗಳ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27842 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಅ

.ಆ.ನೇ:472:2006‐
07

ಎಸ್.ನಾಗನಗೌಡ,  ವಾನಂದ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವನಪಾದ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ದಿವ್.ದ.ಸ., ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27845 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಕ.

ಹಾ:233:2007‐08

ರ್ೕ ಗುರು ಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಗೊಂಡ ಶಾಲೆಯ ಸ. .ರನುನ್ 
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡದೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27847 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಇ

ತರೆ:ಶರ್.ಹೋ.ಭಾ. :
263:2007‐08

ಶರ್ವಣದೋಷದಿಂದ ಕ ಕೆಯ ಲ್
ತೊಂದರೆಯಿರುವ ಮಕಕ್ ಗೆ ಓದುತಿತ್ರು 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯೇ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ ನೀಡಲು 
2ನೇ ಮತುತ್ 3ನೇ ಬಾಷೆಯಿಂದ 

ನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27849 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಇ

ತರೆ:266:2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ರ್ೕ ಎಸ್.ಸಂಪತ್ , 
ಇವರ ಮಗನ ದಾಖಲಾತಿ ಕುರಿತು.

3/28/2009 0:00 D

27852 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಮಾ.ನ:207:2007‐
08

ನೇತಾಜಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಅನಧಿಕೃತ ವಾಗಿ 
ನ ೕಕರಣವಾಗಿರುವ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ 
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27856 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ವೇ.ಬಿ:46:2007‐08

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಜಯದೇವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾಮಾ  ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಯವರಿಗೆ 
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27858 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:1
58:2007‐08

ರ್ೕರಾಜಣಣ್, ಸ. , ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಾಪುರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮನ  ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27861 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ವೇ.ಬಿ:198:2007‐
08

ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27866 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
07:2005‐06

ರ್ೕ ಎ. .ನಾಗರಾಜ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, 
ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ್ 

ಒಂದು ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
7/13/2009 0:00 C



 

27868 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ವೇ.ಬಿ:290:2007‐
08

2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಟಟ್ ಖಾಸಗಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27872 EST2

8[4][3]ಶಾ ಅ:
ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:6136:2008
‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕುಮುದಾ, ಸ. , ಇವರ ರುದಧ್ 
ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು, ರಾಜಯ್ 

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 
ಸಂಖೆಯ್:6136/2008ರ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27875 EST2

8[4]ಶಾ ಅ:ಪೀ
ಠೋಪಕರಣ 

ಖರೀದಿ:01:2007‐
08

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿಬೂಬ್ರ
ಹ ಳ್,  ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಚಿತ 
ನಿಧಿಯಿಂದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27878 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಮು ಬಡಿತ್:143:200
6‐07

ಚಾಯಾದೇವಮಮ್, ಸ. , ಟಾಯ್ಗೂರು 
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ , 

ಮಾರಪಪ್ನಪಾಳಯ್, ಯಶವಂತಪುರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮು. . ಬಡಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27882 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಮು ಬ:115:2006‐
07

ಕೆ. ವಪಪ್, ಸ. , ಮಲಾನ್ಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತತೂತ್ರು, ಸೊರಬ ತಾ, ಇವರಿಗೆ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27885 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಮು. ಬಡಿತ್:216:20
06‐07

ರ್ೕ .ನಂಜಪಪ್, ಸ. , ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27888 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಮು ಬಡಿತ್:215:200
6‐07

ಕೆ. .ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣಬಟಟ್, ಸ. , ಮ್ ಟ್
ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಸಾರಾಣಿ, 

ಸೊರಬಾ ತಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
3/28/2009 0:00 D

27889 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:157:2006‐07

ಸುಬಬ್ರಾಯ ಆರ್.ಪುಟವಧರ್ನ, ಸ. ,  ರ್ೕ
ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಣೆ, 
ಮಂಗಳೂರು, ಮು. , ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27891 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:01:2006‐07

. ರಣಯಯ್, ಸ. , ಪಟೇಲ್ ಗುಳಳ್ಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27892 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:18:2006‐07

ಎಂ.ಸು ೕಲ, ಕಮುಯ್ನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27895 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:37:2006‐07

ಸಟ್ರ್ ಫಿಲೋಮಿನ ನಸಕ್ರೇನಸ್, ಸ. , 
ಮೆಡ ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮು ಕ್, 

ಮಂಗಳೂರು ತಾ, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27930 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:45:2006‐07

ಕೆ.ಟಿ.ಸತಯ್ಪೆರ್ೕಮ,  ರ್ೕ ಮಹದೇವ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C



 

ರ್ ಳ್

 

27933 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಮು ಬ:26:2006‐
07

ರ್ೕಮತಿ ಮುಕತ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ನಂದಿಶವ್ರ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂದಗುಡಿ, 
ಹರಿಹರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27937 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಮು ಬ:170:2006‐
07

ಚನನ್ಕೇಶವ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೊಂಡೇಕೊಪಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಬೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27940 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಮು ಬ:152:2006‐
07

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ರಾಧಾಬಾಯಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಂದಿ, ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಯಲವಟಿಟ್,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಗೆ 
ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27942 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:42:2006‐07

ರಾಮಚಂದರ್ ಆಚಾರ್, ಸ. , ಬಡಗಬೆಟುಟ್ 
ೕಸಟ್, [ಪಕರ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು, 

ಮಣಿಪಾಲ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಇವರನುನ್ 

ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27943 EST2
81ಮು ಬಡಿತ್ಅನು/
98/2008‐09

ಎಂ. .ರಾಮಯಯ್,  ದಾದ್ಥರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಮಸಕ್ಲ್,ಮಾಗಡಿ ಈ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27944 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:3104

:ವಾ.ವೇ.ಬಡಿತ್:ಇತರೆ:ತ್
18:2006‐07

ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಸ. , ಎ.ಪಿ.ಎಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹ ಳ್, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27945 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:1854

:ರಿ.ಅ.:01:2006‐07
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2249/2005 7/13/2009 0:00 D

27947 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:38:2006‐07

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಹುದೆದ್ / 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27948 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:34:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ತರೇಜಾ.ಡಿಸೋಜಾ, ಉ.ಪಾರ್, 
ಮಿಲಾಗಿರ್ೕಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಮಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ರಜೆ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27950 EST2
8[4]17545:ಶಾ

ಅ:ಸೇ.ಸ.ಕೊ:ಇತರೆ:
12:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಫರ್ನಿನ್ೕಸಾಸ್, ನಿ. ಕಷ್ಕರು, 
ಕಮುಯ್ನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಂದಿನ 
ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27953 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮ.

ದಾ:ಇತರೆ:36:2006
‐07

ಲೂದ್ ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D



  

ೕ ರಿ ಡ ಮ

27958 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಪಾರ್ :255:2006‐
07

ಫಾ ಮ ವ್ನ್ .ಜೆ ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್, ಸ. , 
ಹಾಸನದಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ಗೆ 

ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 D

27960 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:141:2006‐07

ಗುರು ಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಗುರುಕುಲ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ 
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ

3/28/2009 0:00 D

27962 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಉ.ಪಾರ್.ಬಡಿತ್:43:20
06‐07

ಎ ಜಬತ್, ಸ. , ಇಂದಿರಾನಗರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು.  

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27965 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ

ಮದ:24:2006‐07

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕದೇ  ರಾಮಣಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27967 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಮಾ.ನ:20:2006‐
07

ರ್ೕ ಕನಕ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 D

27969 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಮಾ.ನ:22:2006‐
07

ಾನಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಠಲನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 D

27971 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:57:2006‐07

ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೋಮೇಶವ್ರನಗರ, ಜಯನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾತಿ 
ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27974 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ

ಮ:15:2006‐07

ೕ ರಾಜರಾಜೇಶ ರಿ ಕನಡ ಮಾಧ ಮರ್ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ ಕನನ್ ಮಾಧಯ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ 1ನೇ ಹಂತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27975 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ನಿ.

ವೇ:04:2006‐07

.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಮು. , 
ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಸೂಗೂರು,  ರಿಯೂರು ತಾ, ಇವರ 
ಅಜಿರ್ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 D

27977 EST2
8[4]3105:ಶಾ ಅ
:ಶಾ.ಸಥ್:03:2006‐

07

ಪಂಚ ೕಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪ ಟಟ್ಣಗೆರೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 D

27980 EST2
8[4]17206:ಶಾ

ಅ:ಶಾಮಾ:06:200
6‐07

ರ್ೕವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಂಗೊಂಡಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದರ 

ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27982 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ

ಮಾ:75:2006‐07

ಸಮಥರ್ನಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಮಾವು, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D



ತಿ:151:2006
ವ್ ರ್

27985 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ.
ಮ:14:2006‐07

ರ್ೕರಾಘವೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸಲು 
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27986 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಮಾ.ನ:16:2006‐
07

ಾನ ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಕನಕನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 D

27987 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಮಾ.ನ:19:2006‐
07

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗೇಂದರ್
ಬಾಲ್ಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 D

27989 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:ಸವ್
.ನಿ.:289:2006‐07

ಬಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್, ಸ. ,  ವೇಕಾನಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27990 EST2
8[4][3]ಶಾ ಅ:

ಪೌರ್.ಧೈ. :174:200
6‐07

.ಎಂ.ಎ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ದೈ. ಕಷ್ಕರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27992 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ:ಸವ್

.ನಿ:140:2006‐076

ಎಸ್.ಶ ಕಲಾ, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕಿ,  ದಾದ್ಥರ್ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27994 EST2

8[3][4]ಶಾ ಅ: 
ಸವ್ಯಂ 

ನಿವ ತಿ:151:2006ನಿವೃ ತ್ ‐
07

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ.ಎಸ್, ಸ. , 
ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾವ , 
ಸೊರಬ ತಾ, ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27995 EST2
8[4]ಶಾ ಅ: 

ಸವ್.ನಿ:257:2006‐
07

ಎನ್.ಸುಮಂಗಲ, ಮಿತರ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27998 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗರ್.ಅನು:28:2006‐
07

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 

ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

28000 EST2
[3][4]ವಗಾರ್ವಣೆ:
112:2006‐07

ಜಿ.ಫಥಾರ್ಡೋ, ಸ. , ಸಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ 
ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

28002 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ:ಸವ್
.ಇ.ನಿ:122:2006‐

07

ಅರುಣಾ ಕುಮಾರಿ, ಸ. , ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಜಾಲಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

28004 EST2

8[3][4]ಶಾ ಅ:ಜಿ
ಲಾಲ್ 

ವಗಾರ್ವಣೆ:264:20
06‐07

ಹುಚಚ್ ನಾಗ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮುಷೂಟ್ರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B



 

ನ್

  

28008 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ:ಸವ್

ಇನಿ:109:2006‐07

.ರಮಾಮಣಿ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಪಿ. .ಪಿ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗಗ್
3/28/2009 0:00 B

28011 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ:ಸವ್
ನಿ:47:2006‐07

.ಪಿ.ದಾರುಕಾರಾಧಯ್, ಸ. , ಬಸವೇಶವ್ರ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಹಾಲ ಮ್ೕಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 
ಸವ್.ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

28013 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ:

ಮು ಬ:146:2006‐
07

ಸಟ್ರ್ ಲೂ ಯಾನ ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್ , ಸ. , 
ನಿತಯ್ ಸಹಾಯಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

28016 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:03:2007‐08

ಾನಮಂದಿರ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಮಿನಲ್ 

ಕದದ್ಮೆ ಹೂಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

28019 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:02:2007‐08

ಗಿರ್ೕನ್ ವುಡ್ ಹೈಟರ್ಸರಟ್ ಮತುತ್ ಗಿರ್ೕನ್ 
ವುಡ್ ಎಜುಫೆ ಒ ಟಿಸ್ , ಸಜಾರ್ಪುರ 
ರಸೆತ್, ಸಾಲಾ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 D

28022 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:02:2007‐08

ಮಹಮದೀಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಅನುದಾನ ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ 

ಬಾಗಿಲು, ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

28024 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:02:2007‐08

ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್ಗ್

3/28/2009 0:00 D

28027 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:ಮಾ.ಹ:1:2007‐

08

ಟಲ್ ರೋಜಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಐ.ಟಿ.ಐ 
ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯದಿಡು ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

28032 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:8:2007‐08

ಾನಗಂಗಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಾಳ್ರೆ, ಸುಳಯ್ ತಾ, ಇ ಲ್ನ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 D

28037 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ.
ಮಾ:7:2007‐08

ರಾಜಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಂಜೀಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಹಾಜರಾತಿ/ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

28040 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ.
ಮ:2007‐08

ಕನಾಯ್ಕುಮಾರಿ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

28042 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:1:2007‐08

ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. , 
ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C



 

8[4] :ಸಇ

 

 

28049 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:10:2007‐08

ಟಿ.ಎನ್.ರಮೇಶ್ ನ್ ಸ. , ಸಾವ್ಮಿ
ವೇಕಾನಂದ ಗಾರ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಂದಾಪುರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಇವರ ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28053 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:2:2007‐08

ಎನ್.ಗೋಪಾಲರೆಡಿಡ್, ಸ. , ನೇತಾಜಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುತತ್ನಲೂಲ್ರು, ಆನೇಕಲ್ 

ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28059 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :
01:2007‐08

ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾಸ್ ಬಾಲಕಿರಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28066 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಸವ್ನಿ:
01:2007‐08

ಜೂಯ್ ಯಾನ ಮಸಕ್ರೇಸನ್ಸ್ .ಎ. ., ಸ. , 
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.
3/28/2009 0:00 C

28076 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:105:2007
‐08

ಬಿ.ಡಿ. ದದ್ಗಂಗಯಯ್, ಸವರ್ಜಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

28081 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮನೆ 
ಬಾ.ಭತೆಯ್:1:2007‐

08

ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿದರಹ ಳ್, ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ನಗರ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

28086 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸಇಶಾ ಅ ವ್
ನಿ:2:2007‐08

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ಸಂಸಕ್ೃತ
ಪಂಡಿತರು ಸುಭೋದ ಪೌಢಶಾಲೆಪಂಡಿತರು, ಸುಭೋದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಣಜೆ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ, ಇವರ ಸವ್ಯಂ 

ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28088 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ012007‐
08

ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ನ 

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28098 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:10:2007‐08

ರ್ೕ .ಎಲ್.ಜಾಜ್ರ್ , ಸ. , ಸೆಂಟ್ 
ಪಾಯ್ಬಿರ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿರ್ಗೇಡ್ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28103 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:01:2007‐08

ಎಂ.ಈರಣಣ್, ಸ. , ಕೈರಾ ನಿಲಯಂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಮಾನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28106 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:1:2007‐
08

ರ್ೕ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದುರಾಶವ್ತ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 C

28111 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:06:2007‐
08

ಕು ಮೆಟಿಲಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸೈಂಟ್ ಕಟ್ಸ್ರ್
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C



 

8[3] :ಸಇ ಈ

28115 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:4:2007‐08

ರ್ೕರಾಮಕೃಷಣ್ ರಡಿಡ್, ಸ. , ಸರ್
ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಕೊನೇನ ಅಗರ್ಹಾರ, ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28119 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:8:2007‐08

ಎನ್.ಬಿ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಸ. , ಸದಾರ್ರ್ 
ವಲಲ್ಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಜಾರ್ಪುರ, ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28121 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:10:2007‐
08

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಗಾರ್ಮ ದಾಯ್ಸಂಘ, 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರಸಪ್ರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28124 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:10:2007‐
08

ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಎ., 
ರಾಘವೇಂದರ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
3/28/2009 0:00 C

28129 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:04:2007‐
08

ಸಸಟ್ರ್ ಮಂಜೂ ಡಿಸೋಜ, ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ 
ಹಾಟ್ ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಖರ, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28134 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:6:2007‐
08

ಮೆಲಾಗಿರ್ೕಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗ] ಮಂಗಳೂರು, ಈ 
ಶಾಲೆ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28139 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ:
107:2005‐06

ಅ ವ್ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ. .ನಗರ, ಪಣಾಯ್, 
ಲಗೆಗ್ರೆ ಅಂಚೆ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿ ಲ್ ಇದರ ಹೆಸರು 

ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28147 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಇಶಾ ಅ ವ್
ನಿ:125:2005‐06

ಮೈ ಇನ್ಸ್ ಟೂಯ್ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಲೇಶ ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲಾಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು,  ಶಾಲಾ
ಬೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28151 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ದಾ
.ಬಡಿತ್:40:2005‐06

ಜಿ.ಎಂ.ರಾಜೇಶ್, ಸ. , ಕೆ.ಎನ್.ಗೀತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಠೀರವ ನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಕಾಲಪ್ನಿಕ ವೇತನ 
ಪಡೆದಿದುದ್ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28154 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅಆ

ನೇ:18:2005‐06

ಎಸ್.ನಾಗನಗೌಡ,  ವನಪಾದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಕಾರಿಪುರ ಇವರ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28156 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ 
ಚಾಬ:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಗೂರ್ಪ್ .ಡಿ ನೌಕರರು, 
ಆರ್.ಪಿ.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 

ಇವರ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28157 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:22:2005‐06

.ಎನ್. ಾನಪರ್ಭ, ಸ. , ಆಚಾಯರ್
ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 C



 

ಕಷ್

 

28159 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:120:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಜೇನತ್ ಉನಿನ್ೕಸಾಸ್, ಸ. , 
ಅಜಾದ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ 

ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28160 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:19:2005‐06

ರ್ೕ ಜಗಜೊಯ್ೕತಿ ಬಸವೇಶವ್ರ ಸಹಕಾರ
ಸಂಘ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

28161 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

.ಅನು:21:2005‐06

ಜೆ.ಬಿ.ಬಸವನಗೌಡರ, ಸ. , ಕನಾರ್ಟಕ 
ಂದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ನೂಯ್ ರಸೆತ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28163 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:62:2005‐06

ಸಟ್ರ್ ಂಧಿ ಸಲಾಡ್ಹನ್, ಸ. , ಸೆಂಟ್
ಚಾಲ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬಧಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

28164 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:87:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಅ ೕಮಾಗೌಡರ್ ಬಾನು, ಸ. , 
ಅಲ್ ಮಹಮದ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27625 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಬ:92
:2008‐09

ಟಿ. ವನಂಜಪಪ್, ಪರಿಚಾರಕರು,  ರ್ೕ ಉತತ್ 
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾದೀಹ ಳ್, 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

22831 EST2
82 ಶಾ ಅ ನೇ 

ಅನು 173/2008

ರ್ೕ ಬಿ ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಭಟ್ ಸ. .ಆಂಗಲ್ ಡಾ. 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಗೌರವ ಕಷ್ಕರುಲ್
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 A

27622 EST2
8[4]ಶಾ ಅ: .

ವೇ.ಬ:117:2008‐
09

ಜಯ ೕಲಾ, ಸ. , ಬಸವೇಶವ್ರ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ 

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27629 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:141:2008‐09

ರೆ.ಪಾ.ಹೆನಿರ್ ಸಲಾಡ್ದಿ, ಸ. , ಸೆಂಟ್ 
ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನನ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27633 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:123:2008‐09

.ಪಿ. ರ್ೕಧರ, ಸ. ,  ರ್ೕ ಪರ್ಭು ಂಗಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರೇಮಗಳೂರು ತ,. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27643 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:87:2008‐09

ರಾಜು, ಸ. ,  ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಶೋಕಪುರಂ, ಮೈಸುರು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27646 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:139:2008‐09

ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C



 
 

 

 

27650 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:84:2008‐09

ಎಂ.ಯು.ದೇವಮಾಮ್ಜಿ, ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮು.  

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27655 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:81:2008‐09

ಹೆಚ್.ಬಿ. ವರುದರ್ಯಯ್, ಸ. , ಡಾ|| 
ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚೌಡನಕುಪೆಪ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ 
ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27656 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:2008‐09

ಯು.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದರ್, ಸ. , 
ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27659 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:83:2008‐
09

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ,  ರ್ೕ ಸದಾ ವಂ 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 C

27638 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:10:2006‐07

ರಂಗನಾಥರಾವ್, ಸ. , ಎನ್.ಎಸ್. .ಕೆ
ದಾಯ್ಕೇಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 C

27662 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:136:2008
‐09

ಬಿ.ವೆಂಕಟನಾಯಕ್, ಮು. , 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಫ್ .ಆರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹಾಸನ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 C

27663 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:146:2008
‐09

ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ 

ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27568 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:2008‐09
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಲಸೂರು, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ಗ್
3/28/2009 0:00 B

27570 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ:
1:2008‐09

ಪೂಣರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯ 

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/28/2009 0:00 B

27575 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:2008‐09

ಸೆಂಟ್ ತೆರೆಸಾಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 

ಶಾಲೆಯವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27581 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:17:2008‐09

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಮು. , ಎಸ್. .ಎಸ್. 
ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿರಸ ತೆ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27585 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:31:2008‐
09

ರ್ೕ ಗೆಗರಿ ರೋಜಾರಿಯಾ ಪಾದುವಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27590 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
:ಬ:33:2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ, ಸ. , ಭಾರತ್ 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಉಲಾಲ್ಳ, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ 

ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 B

27592 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:39:2008‐
09

ಬಿ.ಎಸ್.ಅನಸೂಯ, ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು, 
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B



27612 EST2 3/28/2009 00 C

 

27593 EST2
8[4][11]9486:
.ನಿ.ವೇ:03:2006‐

07

ಎಂ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿಧಿ,  ರ್ೕನಿವಾಸ
ಐಯಯ್ಂಗಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27596 EST2
8[4]ಶಾ :ಮು ಬ
:09:2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ./ಜಯಣಣ್, ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉ.ವ.2, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮು.  

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27600 EST2
8[4]ಶಾ ಅ: ವೇ
ಬ:118:2008‐09

ಕೆ. . ದದ್ರಾಮಯಯ್, ಸ. , ಬಸವೇಶವ್ರ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ. ದಾಯ್ಲಯ, 

ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 20 
ವಷರ್ದ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27602 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:95:2008‐
09

ರ್ೕ ಉರಿಗದುದ್ಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್ ಮಠ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, 
ಇದರಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿಯವರನುನ್ 
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27605 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:149:2008‐09

ದಿಗಿವ್ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27609 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:32:2008‐
09

ಕೆರನರಾ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ನ 

ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗಗ್
3/28/2009 0:00 C

27612 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:112:2008‐09

ಡಿ. ರೂಪಾಕಷ್ಯಯ್, ಸ. ,  ದದ್ರಾಮೇಶರ್ರ, 
ಗಾ ಪೌಢಶಾಲೆ ವದಲೂರು ಗುಬಿ ತಾಗಾರ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವದಲೂರು, ಗುಬಿಬ್ ತಾ, 

ಇವರ ಬಡಿತ್ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 0: C

27618 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಬಡಿತ್:
85:2008‐09

ಎಸ್.ಬಿ. ವಣಣ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ಬಿ.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಟಾಸಕ್ರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಬಡಿತ್ 

ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 C

27700 EST2
85ಶಾ ಅ.ಸ ಪ
ನು/183/06‐07

ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ
ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

3/28/2009 0:00 D

27703 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:04:2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎ.ಸರೋಜ, ಸ. , ನರೇಂದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಳ ೕೆ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27704 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:47:2008‐09

ರ್ೕ ಹೆರಾಲ್ಡ್ .ಎಂ. ಂತೆರೋ, ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಸ. , ಮಿಲಾಗಿರ್ೕಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27705 EST2
81ಶಾ ಅ/794.

ಶೌಹಂ/1/2006‐07
ರ್ೕ ಚರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘದ 

ನಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
3/28/2009 0:00 D

27708 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:6:2006‐07

ಎಸ್.ಜಯ ರ್ೕ ಶಣೈ, ಎಸ್. .ಎಸ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಡಾವ್ಳ ತಾ, ಇವರ ಮು. . 

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C



 
ಟ್ ರ್ ನ್

 

27709 EST2
81ದೂರು/4/200

6‐07

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ 
ಸೇವಾನಿರತ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾಭದರ್ತೆ 
ಒದಗಿ  ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಕುರಿತು

3/28/2009 0:00 D

27712 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:99:2006‐07

ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರ.ಟಿ.ಹೆಬಾಬ್ರ, ಸ. , 
ದೀಪಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಡಂಕಾಪು, 
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27715 EST2
8[6]7007:ಶಾ ಅ

:ಮು .ಬ:15:2006‐
07

ಪಿ.ಕೆ.ಸರೋಜಕುಮಾರಿ, ಸ. , 
ಆನಂದಾಶರ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27716 EST2
81ಶಾ ಅ.ಪಾರ್ದೂ

ರುಸಂ.ಪ/171/ದೂ
ರು.1/2006‐07

ದೇವರಾಜ ಅರಸು, ೕರಾಜಿರ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ 
ನಿಲಯ,ಡಿ. .ಹ ಳ್ ಈ ನಿಲಯದ ಮೇ ನ 

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27719 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:42:2006‐07

ಟಿ. .ಸುಧಾಕರ, ಸ. , 
ಎಸ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 
ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27721 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
.ಬಡಿತ್:30:2006‐07

ನರ ಂಹ.ಎಸ್.ಪರ್ಭು, ಸ. , ಕೆ.ಆರ್.ಇ. , 
ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಸೂರತ್ ಕಲ್, 

ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27726 EST2
8[6]2566:ಶಾ ಅ
:ಮು ಬ:7:2006‐

07

ಅಲೋ ಯೇಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಸ. , ಸಂತ 
ಸೆಬೆ ಟ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರಮನೂನ್ರು, 

ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27727 EST2
81ಶಾ ಅ.ನೇಮಕ
.ಅನು/01/06‐07

ಡಿ.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್,ಸ. ,ನಿಡಗಲುಲ್
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾವಗಡ 
ಇವರ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27730 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹು.

ಮಂ:26:2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸರೆಡಿಡ್, ಸ. , 
ನಿತಾಯ್ನಂದ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಿಗಣಿ, 

ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27733 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸೇ.

ನೇಇತರೆ:31:2006‐
07

ಮುಕರಂದ ಅಬುದ್ಲ್ ಕರೀಂ. ಸ. , 
ಕೆಂಗೇರಿ, ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27736 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ

ಮ:21:2006‐07

ಸಂಗಮೇಶ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಾಶಲೆ, 
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮನನ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 C

27738 EST2
8[4]11:ಶಾ ಅ:

ಮು ಬ:04:2006‐
07

ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶನ್, ಸ. , ಬೆನನ್ಕಡಪ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಗಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C



8[3] :ರಿ ಅ: ನಿ

 

27739 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ಮನಾನ್:12:2006‐

07

ಜಯ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, ಕಲಾಯ್ಣಿನಗರ, 
ವಸಂತಪುರ, ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27740 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:01:2005‐
06[ಭಾಗ]

ದಿ:17/01/2004ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಇಲಾಖಾ
ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅನು ೕದನೆಯಾಗದ 

ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್ ಚೆಕ್ ಸ್ಟ್ ನ ಲ್ ಮಾ ತಿ 
ಕುರಿತು.

3/28/2009 0:00 C

27741 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
38:2005‐06

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:162/2003 3/28/2009 0:00 C

27742 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಇತ
ರೆ:01:2005‐06

ರ್ೕ ಸತಯ್ ಸಾಯಿಲೋಕ ಸೇವಾ ಸಂಯುಕತ್ 
.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್, 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಈ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಸವ್ತಂತರ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27748 EST2

8[10]ಶಾ ಅ:ಹು
ದೆದ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ:07:200
5‐06

ಐ.ವನಿತ, ಸ. , ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ತೇಕಹ ಳ್,  ಡಲ್ಘಟಟ್ 
ತಾ, ಇವರ ಹುದದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗಗ್

3/28/2009 0:00 C

27750 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:04:2004‐
05

ಕನಾಯ್ಕುಮಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ನಗರ, ಮಲಲ್ತಹಳಳ್, 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27751 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
.ಅನು:133:2003‐

04

ಉಮೇಶ್ ಮಲಯ್, ಮು. , ಕೆನರಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಊವರ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
3/28/2009 0:00 C

27754 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ ಅ:ಶಾ ಅ .

2003‐04
ಕೆ ಂಗಣ ನಾಯಕ ನಿ ಕಷ್ಕರು ಇವರುಕೆ. ಂಗಣಣ್ ನಾಯಕ,  . ಕಷ್ಕರು, ಇವರು

ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27756 EST2
8[5]ಶಾ ಅ:ಶಾ

ಅ:ಇತರೆ:95:2004‐
05

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಹರೀಶ್ , ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಇವರಿಗೆ ಕನಿಷಠ್ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27758 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:ದೂರು:42:200

3‐04

ಡಿ ಜೆನ್ಸ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
3/28/2009 0:00 C

27760 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:32:2002‐03

ಕೆ. .ರಾಮಕೃಷಣ್, ಸ. , ಕೆಂಗೇರಿ ಹೈಯರ್ 
ಸೆಂಕೆಂಡರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಇವರಗೆ 

ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C

27763 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
147:2002‐03

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:35814/2002 3/28/2009 0:00 C

27766 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
209:2002‐03

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5449/2003 3/28/2009 0:00 C

27769 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿಅ:
5:2002‐03

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:12657/2003 3/28/2009 0:00 C

27779 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2008‐09

ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಮಂಚೇನಹ ಳ್, ಸಂಚಿ ನಿಧಿಯಿಂದ 

ಪಿರ್ಟಸ್ರ್ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 C



 

 
 

27557 EST2 :30:2008
ರ್

3/28/2009 00 B

27782 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2008‐09

ರ್ೕ ನಿರಂಜನ ಹೆಗಗ್ಡೆ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ಸೇಕರ್ಡ್ ಹಾಟ್ ರ್ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮದಯ್ಂತಾರು, ಬೆಳತ್ಂಗಡ ತಾ, 
ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 C

27551 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹುಭ.
ಅ.106/08‐09

ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಲೇಡಿಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ.ಬೆಂ, ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
9/10/2009 0:00 B

27553 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:2008‐09

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಗಳೂರು, ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27554 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
ವಣೆ:07:2008‐09

ಸಟ್ರ್ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಮು. , ಸೆಂಟ್ 
ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27555 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸವ್ನಿ
ವೃತಿತ್:2008‐09

ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್.ಎನ್, ಗಣಿತ ಕಷ್ಕರು, 
ಕೆನರಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ 

ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27556 EST2
8[4]ಶಾ :ಮು. :
06:2008‐09

ಜಯಶಂಕರ.ಡಿ, ಸ. , ಬಿ.ಇ.ಎಂ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಥಬೀದಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಮು. , ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27557 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:30:2008ಗಾರ್ವಣೆ ‐
09

ನಾರಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾರಾ , ಬೆಳತ್ಂಗಡಿತ್
ತಾ, ಇವರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 0: B

27559 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹುತು
ಅ:2008‐09

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪ ನ್ೕರ್, ಮಂಗಳೂರು, ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ
3/28/2009 0:00 B

27561 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:2008‐09

ದಿ ಅ ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ದಾಯ್
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಅಧೀನ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌತ್ಢಶಾಲೆಗ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಬಗಗ್

3/28/2009 0:00 B

27111 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹಾ,
ಮ.03:2007‐08

ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಗಲ್ ಮಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿ. .ರೋಡ್, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ, ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನನ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27113 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:07:2007‐
08

ಪೇಜಾವರ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಕಳವಾರು
ಮಂಗಳೂರು ತಾ, ಇ ಲ್ಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27180 EST2
8[4]ಶಾ :ವೇತ

ನಾನುದಾನ:2007‐
08

ಜಿ.ಸುರೇಶ್, ಸ. , ಚಂದನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಂದನದೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರ ತಾ, ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನಗೆ ಬಗೆಗ್ 
ಸಪ್ ಟ್ಕರಣ.

3/26/2009 0:00 B



01 02

27183 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಯು

ನಸೂಕ್:1:2007‐08

ಪರ್ಶಾಂತಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಪರಗೂಡು, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ, ಇ ಲ್ 

ಸಮೆ ಳನ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27186 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೆ. .
ತೆ:01:2007‐08

ಸಂತ ಜಾನ್ಸ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಅ ಲ್ಪಾಡೆ, 
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ, ಇ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27565 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
:18:2008‐09

ರ್ೕ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ್, ಸ. , 
ರ್ೕಭೀಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಡಗೂರು, 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27493 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
5:2002‐03

ಜಿ.ಆಶವ್ಥನಾರಾಯಣ, ದೈ. , ದಯಾನಂದ 
ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾ ಗೆ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ 

ಲ್ಸ್, ಕನಕಪುರ ತಸೆತ್, ಇವರ ದಾವೆ 
ಸಂಕೆಯ್:45545/2002

3/26/2009 0:00 B

27495 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

2002‐03

ರ್ೕ ಪಿ.ಡಿ.ಜೋಸೆಫ್ ,ದೈ. , ಉದುರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಬಬ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್:32019‐32020/2002

3/26/2009 0:00 B

27498 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:04:2002‐03

ರ್ೕ ನಾಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಅಂಜನಾ 
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಷಯ್ 
ವೇತನ ದುರುಪ ೕಗ ಪಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27500 EST2
8[4][10]ಶಾ ಅ:

ನೇ.ಅನು:ಇತರೆ:20
01 02‐

ಜಿ.ಎಂ.ಗಾಯಿತರ್ಮಮ್ , ಪರ್.ಶಾ.ಸ., 
ಆಚಾಯರ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27503 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :11:2001‐
02

ರ್ೕ .ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಮತುತ್ ಇತರರು 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ .

3/26/2009 0:00 B

27512 EST2
8[11]ಶಾ ಅ:90:

ತುಟಿಟ್ಭತೆಯ್:07:2001
‐02

ನಿವೃತಿತ್ ಪರ್ಕರಣಗಳು ಶೇಕಡಾ 90ರಷುಟ್ 
ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27515 EST2
8[2][4]ಶಾ ಅ:

ಮೇಲಮ್ನ :70:200
1‐02

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:70:2001 3/26/2009 0:00 B

27517 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:26:2001‐02

ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಾವರೆಕೆರೆ, ಇ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 

ಕುರಿತು
3/26/2009 0:00 B

27518 EST2
8[4]ಶಾ :ಮೇಲಮ್

ನ :37:2001‐02
ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:37/2002 3/26/2009 0:00 B

27520 EST2
8[4]ಮೇಲಮ್ನ :2
8:2000‐01

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್:28/2000ದ ಬಗೆಗ್ 3/26/2009 0:00 B

27522 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
6:1999‐2000

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:29081/1999 3/26/2009 0:00 B

27524 EST2
84ಮೇಲಮ್ನ 36/

2003‐04
ಪಿ ದಸ್ದಪಪ್ ಬೇಗೂರು ಬೆಂಗಳೂರು

ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B



   
  

  

 

27525 EST2
84ಶಾ  

ಮು 29/08‐09

ಸಟ್ರ್ ದಾಯ್ ಎಲ್ ಪಿಂಟೋ ಸ  
ರೋಸಾಮಿ ತ್ಕಾ ಹೆಯ್ಸೂಕ್ಲ್ ಕಿನನ್ಕಂಬಳ 
ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಇವರ ಮು  ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27526 EST2
84ಶಾ  

ಮು ಬ1/08‐09

ರ್ೕ ಎ ಎಂ ದ ಣಮೂತಿರ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ದಯ್ವಧರ್ಕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ ಬೆಂ ಮು  ಬಡಿತ್ 
ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27527 EST2
84ಶಾ  ಮು  
ಬಡತ್ /08‐08

ರ್ೕ ೕರ್ ಹಫೀಜ್ ಹುಸೇನ್ ಸ ರ್ೕ
ಸಾವ್ಮಿ ವಾನಂದ ಸೇವಾಶರ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೊಂಡೇಭಾ  

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27528 EST2
84ಶಾ  

ಇತರೆ/08‐08

ಸರ್ ಎಂ. ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27530 EST2

84ಶಾ  
ವಗಾರ್ವಣೆ ಸ  
ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಈಮಂಗಲ 
ರಿಯೂರು 
ಇ ಲ್ಂದ 

ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಕ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಗೆ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ತಿರ್ವೇಣಿ ಸ  ಎಸೆಜ್ಎಂ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈಮಂಗಲ ಇ ಲ್ಂದ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣಡ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 B

27531 EST2
8[4]ಶಾ :ವಗಾವ
ಣೆ 39/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾ ಜಾಷ್ನ ಸ ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27532 EST2
84ಶಾ  

ವಗಾರ್ವಣೆ/08‐09

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 B

27090 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:07:2007‐08

ರ್ೕ ಜಯ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27091 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:ಅನು:8:2007‐08

ಮಿಸಟ್ರ್ ಗೆರ್ೕಸ್ ಮಾಗರ್ರೇಟ್ ಹಾಗೂ 
ಸಟ್ರ್ ಸಹಾಯ ಲ್, ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ 
ಬಾನ್ ಸೆಕೂಯ್ರೆಸ್ ಬಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಅಶೋಕ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27092 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:3:2007‐08

ಸಟ್ರ್ ಜೆ ಂತ ಕಾಥೋರ್ಜಾ, ಸ. , 
ಸೆಂಟ್ ಜರೋಸಾ ಪೌರ್ಢಾಶಲೆ, ಜೆಪುಪ್, 
ಮಂಗಳೂರು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B



01:07 08 ದ ಕ ಈ

  

27095 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವ.ನಿ

ಅ‐211/2006‐07

ಪರ್ಗತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಜಯಪುರ, ಇವರ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ 

ಬಾಲಕಿರಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ 

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 A

27096 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:6:2007‐08

ರ್ೕ ರಂಗ ರಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆ ಮುಚಚ್ವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27098 EST2
8[4]ಶಾ :ಮು.
ಬ:10:200708

ಕೆ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಎನ್.ಎಸ್. ,ಕೆ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು, 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27100 EST2
87ಶಾ. .ಅ. 

ಅನು‐3/2005‐06

ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಸೊಸೈಟಿ, ಫಾರ್, 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋ ಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ 

ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು 84 ಮಕಕ್ ಗೆ ಕಷ್ಣ 
ನೀಡಲು ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 A

27101 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:01:2007‐
08

ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದದ್ಗುಂಟೆ
ಪಾಳಯ್, ತಾವಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆ 

ಸಥ್ಖಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27104 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ:
2:2007‐08

ಾನಮಿತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 B

27106 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ:
01:07 08‐

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ ನೆಲೆ, ಪುತೂತ್ರು, 
ದ ಕ ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು. .ಜಿಲೆಲ್,  ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು

ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27108 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:9:2007‐08

ಪರ್ಂಕ್ ಲರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಸ. , ಕಿರ್ಸತ್ 
ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ, ಬಂಟಾರ್ಳ 

ತಾ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗಗೆ
3/26/2009 0:00 B

27116 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:3:2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂಟಿಕಾನ, 
ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ 

/ದಾಖಲತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27118 EST2
8[4]ಶಾ :ಮು. .
ಬ:03:2007‐08

ಎಂ.ಎಸ್. ವರಾಮಶಾ , ಸ. , 
ದಾಯ್ಬೋದಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾ ಲ, 
ಸುಳಯ್ ತಾ, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27120 EST2
8[4]ಶಾ :ವಗರ್:8
:2007‐08

ಕೆನರಾ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಎಸೋ ಯೇಷನ್ 
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27122 EST2
8[4ಶಾ :ಬಡಿತ್:ಅ
ನು:2007‐08

ಮರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ, ಇವರಿಗೆ ದಿಚ್.ದ.ಸ. 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B



 

 

27126 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:06:2007‐08

ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳು, ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, 

ಇ ಲ್ಗ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಸೇರಿ ಕೊಳುಳ್ವ 
ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27129 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:2007‐08

ಠಲ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,  ಟಲ್, 
ಮಂಗಳೂರು,  ಭಾಗ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27130 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:06:2007‐08

ಠಲ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಲೆ,  ಟಲ್, 
ಬಂಟಾವ್ಳ. ಇ ಲ್ನ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27133 EST2
8[6]ಶಾ :ಹೆ .ತೆ:
01:2007‐08

ಸಂತ ಪಿಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇ ಲ್
5ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ಒಂದು ಭಾಗವನುನ್ 

9ನೇ ತರಗತಿಯ ಭಾಗವನಾನ್ಗಿ 
ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27136 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:12:2007‐08

ಬರ್ಜಿತ್ ಎ ಜಾ ಪಿರೇರಾ, ಸ. , ಕಾ ಯಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆಪುಪ್, ಮಂಗಳೂರ ನಗರ, 
ಇವರಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27138 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:10:2007‐08

ಪಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ,  ಂದಿ ಭಾಷಾ 
ಕಷ್ಕರು, ಪಾದುವಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಸಂತೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
3/26/2009 0:00 B

27140 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ
ತೆ:1:2007‐08

ಸಂತ ಜಾಜ್ ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಲಾಯ್ಡಿ, 
ಪುತೂತ್ರು, ಇ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27142 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2007‐08

ಸಂತ ಜೆರೋಸಾ ಪೌಢಶಾಲೆ ಜೆಪುಸಂತ ಜೆರೋಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆಪುಪ್, 
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ಇ ಲ್ ಗಂಡು 
ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಸೇರಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27145 EST2
8[4ಶಾ ಅ:ವಗಾರ್
ವಣೆ:06:2007‐08

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಒಳಪಡುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27147 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:09:2007‐
08

ಕಲಪ್ನಾ ಎಂ.ಶೇಖ್, ಸ. , ಕೆನರಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡೊಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು, 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
3/26/2009 0:00 B

27150 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ02:2007‐
08

ಸಟ್ರ್ ಜ ಂತಾ ಕೋರಿಯ, ಮು. , 
ಕಪಿತಾನಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆಪುಪ್, 
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27153 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
ಬ:08:2007‐08

ವೆಂಕಟರಾವ್.ಟಿ.ಕೆ, ಸ. , ಜವಹರಲಾಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ತಾರ್ಡಿ, 

ಮೂಡಬಿದರೆ,ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27155 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:08:2007‐
08

ಲೂದರ್ಕುಮಾರಿ ರೋಮನ್, ಸ. , ಸಂತ
ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿರ್ಯಾಂಡ್ 

ಸೆವ್ಕ್ೕರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27158 EST2
8[4]ಶಾ :ಮು ಬ
:01:2007‐08

ರ್ೕ ಪರ್ಂಕಿಲರಿ ಡಿಸೋಜ, ಕಿರ್ಸತ್ ಜೊಯ್ೕತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ್ ಬಂಟಾವ್ಳ, ಮು.  

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B



 

 

 

 

27161 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:5:2007‐08

ಸಟ್ರ್ ಲೆಕಿತ್ ಯಾ ಡಿ. ಲಾವ್, ಸ. , 
ಅಮೃತ ಲಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರಗೆ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27163 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:6:2007‐08

ಬಾಯ್ರಿಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಯ್ಟ್ ಲ್
ಮಂಗಳೂರು, ಈಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನನ್ ಬಗೆಗ್.
3/26/2009 0:00 B

27166 EST2
8[4ಶಾ ಅ:ವಗಾರ್
ವಣೆ:3:2007‐08

ಸಟ್ರ್ ತೆರೆಜಾ ಸೆರಾ ೕ, ಮು. , 
ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಕೆಲರೈ, 
ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27169 EST2
8[6]ಶಾ :ವಗಾರ್

ವಣೆ:09:2007‐08

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಗಳೂರು, ಈ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27171 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:01:2007‐
08

ದಿ ಅಪಸೊತ್ೕ ಕ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ, ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಒಳಪಟಟ್ ಮು. . 

ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27172 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:04:2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಡೋರಿನ್ ಎಫ್ .ಪನಾರ್ಂಡಿಸ್, 
ಸ. , ರೊಜಾರಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27176 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸವ್.

ವೇ.ಬ:1:2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ತಾರಕೇಶವ್ರಿ ಮು. , ವುಮೆನ್ಸ್ 
ಪೀನ್ ೕಗ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಇವರಗೆ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗಗ್
3/26/2009 0:00 B

26307 EST2
8[4]10494ಶಾ

ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:12:2
006‐07

ನೂಯ್ ಆಕಸ್ಫಡ್ ರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 1ನೆ ಹಂತ, ಜೈಭೀಮಾನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26309 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:21:2006‐
07

ಕುವೆಂಪು ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್, 
ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26312 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:24:2006‐
07

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪದಮ್ನಾಭನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26295 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:13:2006‐
07

ತ ೕವನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಪನಹ ಳ್, 
ಜಿಗಣಿ, ಅನೇಕಲ್ ತಾ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26299 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:78:2006‐
07

ಾನ ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಲ ಮ್ೕಕಾಂಪ ಲೆ್ಕ್ಸ್,  ಜಯಾ ಬಾಯ್ಂಕ್ 

ಕೃಷನ್ರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A



05

  

 

 

26092 EST2
81ಶಾ ಅವ್ಐಬಿ

ಲುಲ್ಪಾ/40/2005‐
06

ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ 
ಬಗೆಗ್ಜಯರಾಮಯಯ್ ಸ.  ಕಾ ದಾಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ,ತುಮಕೂರು

3/24/2009 0:00 D

26093 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2004‐
05

ರ್ೕ ರಾಘವೇಶವ್ರ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರ್ೕ ಭಾರತಿ ಮಂದಿರ, ಪುತೂತ್ರು, 

ಮಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗಗೆ

3/24/2009 0:00 A

26094 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:18:2004‐
05

ಅಲ್ ಮದೀನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಡವೂರನಗರ, ನರಿಂಗಾಣ, ಬಂಟಾವ್ಳ 
ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26095 EST2
81ಶಾ ಅ.49783
/ದೂರು/5/2005‐

06

ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ಕೊಂ
ಎನ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಕಷ್ಕರು ಎಸ್. .  
ಶಾಲೆ ಬಯಲುದೂರೆ ರಾ ಇವರ ಸಂಬಳ 

ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26097 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2004‐
05

ೕರಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾನಗರ, ಪಮರ್ನೂರು, ಮಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26100 EST2
81ಶಾ ಅರಿಟಿಪ್.18

292/ಇತರೆ/30/20
05

ರಿ.18292/05ರ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು 3/24/2009 0:00 D

26101 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:22:2004‐
05

ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಉಳಾಳ್ಲ, 

ಮಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26103 EST2
87ಶಾ ಅವನಿ/2/

2005‐06

ಸ ೕರ್ದಯ ಸ ರ್ಸ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ 
ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ಇವರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 
ನಿಲಯಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಕೊರಿರುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26104 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:38:2004‐
05

ಹೋ ಪಾಯ್ಮಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ರ್ ಚಚರ್ 
ರಸೆತ್, ಸೂರತ್ ಕಲ್ , ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26636 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2006‐
07

ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಉಲಾಲ್ಳಾ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A



 

26640 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:13:2006‐
07

ರ್ೕ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಲಯ, ಆರ.ಪಿ.
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26643 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:08:2006‐
07

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗುಂಡಲ್ಕುತೂತ್ರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26653 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:22:2006‐
07

ಶೆರ್ೕಯಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವಾನಂದ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26657 EST2
8[4]10500:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:02:2006‐
07

ಲ್ ಸೈಡ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ 2ನೇ 
ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26661 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:18:2006‐
07

ಪಾಲ್ರೀಡಾ ಅಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾದರಾ 
ಬನಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26664 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:15:2006‐
07

ನೂರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26669 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2006‐
07

ಇನ್ ಫೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳುರು ಹೊಸಉದಯನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು, ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26671 EST2
8[4]10485ಶಾ

ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:07:2
006‐07

ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೂಡಲಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A

26673 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:27:2006‐
07

ನೂಯ್ ಯರಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ 
ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26675 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:06:2006‐
07

ಮಾನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, 
ಜಗಜೀವನರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26677 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:23:2006‐
07

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಸ್. .ಜೆ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A



84
ರ್

26681 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:28:2006‐
07

ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26684 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:29:2006‐
07

ಶವ್ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಉತತ್ರ 
ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26689 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.
ಸಥ್:09:2006‐07

ರ್ೕ ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊರೆಸಾನಿ 
ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಂದ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26691 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:02:2006‐
07

ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26696 EST2
8[4]10495:ಶಾ

ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:11:2
006‐07

ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುನಿರೆಡಿಡ್ ಲೇಔಟ್, 
ಮಹದೇವಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

27002 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ
./24/2006‐07

1/6/92ರ ನಂತರ ನೇಮಕವಾದ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 E

27007 EST2
84ಶಾ ದಾವೆಶಾ  ದಾವೆ 
32/2005‐06

ರ್ೕ ಆರ್ ಎಸ್ ಮಾಯಣಣ್ನವರ್ ಪರ್ ಶಾ 
ಸ ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ

ಅ ಮ್ಉಊ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ 

ದಾವೆ ಸಂಕೆಯ್ 26130/2005ರ ಬಗೆಗ್ಸ

3/26/2009 0:00 B

27008 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ
.40/2006‐07

ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಡಿಗೇರಿ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಅನು ೕದನೆ.

3/26/2009 0:00 E

27020 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ:ಹೆ
. :02:2003‐04

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅನುದನಿತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಾಖಲಾತಿ 

ಹಾಜರಾತಿಯ ಕನಿಷಟ್ ಪರ್ಮಾಣಕಿಕ್ಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಇದದ್ ಲ್ 

ಮಾನಯ್ತೆ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ತಿತ್ರುವುದು 
ಹಾಗೂ ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27023 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ದಾ.

ಹಾ.ಮ./80/2007‐
08

ಸುಜಾಙ್ನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಹಳ ೕೆಪಾಳಯ್
ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಷ್ಣ 

ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದರ 

ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 E



 

ಬಿ ಜಿ

27024 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಂ
ಯಂ 

ನಿವೃತಿತ್:08:2004‐
05

ರ್ೕ ಡಿನಿನ್ಸ್ ಮಾಂಟೆರೋ, ಮು. , 
ಶಾಂಭ  ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27027 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
12:2004‐05

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಮು. ,  .ಎಸ್. 
ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ,  ರ್ೕಗಂದ ಕಾವಲ್, ಮಾಗಡಿ 

ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:38912/2002

3/26/2009 0:00 B

27029 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:03:2003‐04

.ಎಂ.ಎ ಬಾಲಕರ ಮತುತ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಖಾ  ಇರುವ ಉದುರ್ ಮತುತ್ 

ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರು ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಬಗಗೆ
3/26/2009 0:00 B

27030 EST2
87ಶಾ. .ಅ. ಥ್ರನಿ
ಧಿ/2007‐08

ಭೈರವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ದೊಡಡ್ನಾರಮಂಗಲ ಈ ಶಾಲೆಯ ಥ್ರನಿಧಿ 

ಠೇವಣಿ ಬಗೆಗ್.
3/26/2009 0:00 E

27034 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ನಿ
./160/2007‐08

ಬಣಕಲ್ ಮಹದೇವಣಣ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ರ್ೕ
ಶಾರದ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಎನ್.ಕೋಟೆ, 
ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 E

27036 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಸೇ.

ಸ.ಅನು:40:2000‐
01

ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ನರೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸೇವೆ ಸಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27038 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ
.21/2007‐08

ಾನ ಂಧು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಹ ಯಾಳ , ರಾಮನಗರ ಈ ಬಬ್ಂದಿಯ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/26/2009 0:00 E

27041 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವೇನಿ
:27:2006‐07

ಬಿ ಜಿ ಅವಟಿ ಚಿತಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಇವರ. .ಅವಟಿ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ
ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿಗೆ ವೇತನ 

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27043 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಾವೆ
:35:2003‐04

ಬಾಗೀರಥಮಮ್.ಟಿ, ಸ. , ನಾಯ್ಷನಲ್
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,  ವ ಗಗ್, ಇವರ ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:45305/2003
3/26/2009 0:00 B

27047 EST2
8[4[ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:10:2007‐
08

ಪರಮಜೊಯ್ೕತಿ ಾನಪೀಠ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27011 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಲಪೌರ್ಶಾ32/06
‐07

ಗೋಲಡನ್ ಗೇಟ್ ಶಾಲೆ ಅಸವ್ತನ್ಗರ
ಥಣಿಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27013 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ
./1/2006‐07

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಪಾಲಚಂದರ್ ತುಮಕೂರು ಇವರು 

ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 E

27055 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಬಾ.

ಬೋ.ಬ:01:2007‐
08

ಕೈರಾ ನಿಕೇತನ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಭಾಷಾ ಬೋದನೆ 

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B



 

ರ್

27058 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:03:2007‐08

ತಿಲಕ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27061 EST2
8[4]ಶಾ :ಅವ

ಗಾರ್ವಣೆ:5:2007‐
08

ಆಚಾಯರ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27064 EST2
8[4]ಶಾ :ವಗಾರ್

ವಣೆ:26:2008‐09

ಎ.ಸಗಯ ಮೇರಿ , ಸ. , ಸೆಂಟ್ ತೆರಸಾಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27068 EST2
8[4]ಶಾ :ವಗಾರ್

ವಣೆ:01:2007‐07

ರ್ೕಮತಿ ಶಾ ನ.ಆರ್.ಕುಮಾರ್, 
ಅರ್. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  . .ಪುರಂ, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
3/26/2009 0:00 B

27070 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:12:2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜಾ.ಆರ್.ಉಜವ್ಲ, ಸ. , 
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27075 EST2
8[4]ಶಾ :ವಗಾರ್

ವಣೆ:12:2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ.ಪಿ.ಜಗದೀಶ್, ಸ. , ಆಚಾಯರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27078 EST2
8[4]ಶಾ :ವಗಾರ್

ವಣೆ:10:2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಬೋಸೆಲ್, ದೈ. , ಮಿತಾರ್ಲಯ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27081 EST2
8[4]ಶಾ :ಮು. .
ಬ:6:2007‐08

.ದೇವರಾಜು, ಸ. , ಸರ್ ಎಂ. .ಎಂ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಮು. .ಬಡಿತ್ಕ್ ಳ್ ತ್

3/26/2009 0:00 B

27084 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಅ. .
ಹೆ:01:2007‐08

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಂದಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು , 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27087 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:8:2007‐08

ಎನ್. .ದೇವರಾಜಯಯ್. ಸ. , ಎಂ.ಇ
ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27189 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹಾ.
ಮ:2007‐8

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಂದರ್ಲೇಔಟ್, ಈ ಶಾಲೆಯ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾ/ಹಾ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27190 EST2
8[4]ಶಾ :ಇತರೆ:
2:2007‐8

ದಶರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್, ಕೆಂಗೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 

ಸಾಲಾ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27192 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:5:2007‐08

ಕೆಂಮಂಜೆ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮರೀಲ್, ಪುತೂತ್ರು ತಾ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ 

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ವಷರ್ದಿಂದ ಮುಚಿಚ್ವರು ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27194 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
03:2007‐08

ರ್ೕಪುರಂದರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್.ಕೆ, 
ದಾಯ್ದಾಯಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, 

ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B



 

08

27196 EST2
8[4]ಶಾ ಅ: 

ಮು. .ಬ:11:2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಕೆ.ಉಮಾದೇ , ಸ. , 
ಎನ್.ಎಸ್. .ಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27198 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:09:2007‐08

ರಮಣಿ , ಸ, , ಕೈರಾ ನಿಲಯಂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27201 EST2
8[4]ಶಾ :ಮು ಬ
:2007‐08

ಡಿ ಜನ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 B

27204 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:08:2007‐08

ಎನ್.ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಸ. , ಆಚಾಯರ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಾಗ, 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27207 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:02:2007‐08

ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದರ್ , ಸ. , ಡಾ|| 
ಹೆಚ್.ನರ ಂಹಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಇವರ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27210 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:07:2007‐08

ಪದಮ್ಜಾ, ಸ. , ಬಾಬುರಾಜೇಂದರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದೆರ್, ಮಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27211 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:12:2007‐08

ಸಟ್ರ್ ಜೂಯ್ ಯಾನ ಡಿಸೋಜಾ, ಸ. , 
ಟಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಮಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27215 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:07:2007‐
08

ಮೆರಿಟಾ ಫಿಲೋಮಿನ ಫಾನಾರ್ಂಡಿಸ್, 
ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕರ್ಳ, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27220 EST2
8[1]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ:
11:2007‐08

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ 

ಬದಲಾಯಿ ವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27222 EST2
8[1]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :3:2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಯಿತಿರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಘವನುನ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ತರೆರೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮೇಲಮ್ನ

3/26/2009 0:00 B

27225 EST2
8[4]ಶ ಅ:ಇತರೆ:

2007‐08
ಪಿ.ಮುರ ಕುಮಾರ್, ಇವರನುನ್ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27226 EST2
8[4ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:
08:2007‐08

ಜಿ.ಇದಾಯತ್ ಉಲಾಲ್, ಸ. ,  .ಎಂ.ಎ
ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27231 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ನಿವೃ
ತಿತ್:01:2007‐08

ಎಂ. .ಶಾಂತ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ 

ಶೇ.90ರಷುಟ್ ಡಿ.ಎ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B



27257 EST2 3/26/2009 00 B

27234 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:2:2007‐08

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಶಾಲೆ, 
ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27236 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:03:2007‐08

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ 
ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27239 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ಹಾ:4:2007‐08

ರ್ೕ ಎಲ್.ಜೆ.ಪರ್ಸಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮಡಿಯ ಲ್ 

ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27241 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :32:2007‐
08

ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ದೈ. , 
ಪಂಚಗಿರಿ ಬೋಧನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27245 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:08:2007‐08

ಡೇ ೕ, ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27247 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮು.
ಬ:11:2007‐08

ಎನ್. ವರುದರ್ಯಯ್, ಸ. , ಸಂಗಮೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು, 

ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27250 EST2
8[4]ಶಾ :ಮು ಬ
:10:2007‐08

.ಚನೆನ್ೕಗೌಡ, ಸ. , 
ಆರ್.ಎನ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಡಿವಾಳ, ಇವರ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27257 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ನಿವೇ
:49:2005‐06

ಪೂವಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಜೊಯ್ೕತಿ
ಪೌಢಶಾಲೆ ಪೆರಾಜೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೆರಾಜೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವರ

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 0: B

27261 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:486:

ನಿ.ವೇ.ಮಂ11:200
5‐06

ಹೆಚ್.ದಾಸಪಪ್, ನಿ. ,  ನಾಯಕ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಳ , 

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27264 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಎ. :

ಇತರೆ:32:2005‐06

ಜೆ.ಮಲಲ್ಣಣ್, ಪ.ಮು.ಗು, 
ಉ.ಜೆ. . .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹುಳಗುಂದಿ, 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಗಿರುವುದನುನ್ ಅಗತಯ್ ರುವ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 

ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27268 EST2
8[11]ನಿ :ದಾವೆ:1
1:2002‐03

ಶೇಕಡಾ 90ರಷುಟ್ ತುಟಿಟ್ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್ 3/26/2009 0:00 B

27274 EST2
8[1]ಶಾ ಅ:ಹಾ.
ಮ:01:2007‐08

ಇನಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು, 

ದ/ಹಾ ಮನನ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27276 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
11:2004‐05

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:8214/2004 3/26/2009 0:00 B

27279 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಹಸಾತ್ಂತರ:32:200
4‐05

ಸೂಪ್ತಿರ್ ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B



27280 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ.
:ಇತರೆ:04:2004‐

05
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:8386/2004 3/26/2009 0:00 B

27283 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:05:2004‐05

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:30414/1998 3/26/2009 0:00 B

27286 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:06:2004‐05
ಇ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್:37/2002 3/26/2009 0:00 B

27290 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:08:2004‐05
ರಿ.ಅ.ಸಂ:27867/2004 3/26/2009 0:00 B

27292 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:49621/200
3‐04

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:49621/2003 3/26/2009 0:00 B

27293 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:1037/2004‐
05

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:1037/2004 3/26/2009 0:00 B

27295 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:09:2004‐05
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:12197‐98/2004 3/26/2009 0:00 B

27297 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:03:2004‐05
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:5086/2004 3/26/2009 0:00 B

27298 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:08/2004‐05
ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣದ 

ಬಗಗೆ
3/26/2009 0:00 B

27299 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:8672:2004‐
05

ರಿ.ಅ.ಸಂಕೆಯ್:8672/2004 3/26/2009 0:00 B

27307 EST2
8[4]ಶಾ ಅ: ಂ.

ಸೇ.ಇತರೆ:31:2005
‐06

ಚಿತರ್ಲೇಖಾ, ವೃ. ,  ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್ 
ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27310 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:7143

:ತ. :50:2005‐06

ರ್ೕ ಪಂಚ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈಶವ್ರ 
ಮಂಗಲ, ಪುತೂತ್ರು, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27313 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಸೇ.

ಜೆ:ಇತರೆ:56:2005‐
06

ಪಿ.ನಾರಾಯಣಬಟ್ , ಸ. , ನ ೕದಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ಂಪಾಡಿ, ಪುತೂತ್ರು, 

ಇವರ ಸೇವಾ ಜೇಷಠ್ತೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27316 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:ನೇ.ಅ:ಇತರೆ:01:2

005‐06

ದಿ:17.01.2004ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಅನುಮತಿ 
ಪಡೆದು ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಚೆಕ್ ಸ್ಟ್ .
3/26/2009 0:00 B



ರ್

 

27318 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಅಪೀ
ಲು:9:2005‐06

.ನರ ಂಹಪಪ್, ಎ.ಟಿ.ಗುಡಡ್, ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ .

3/26/2009 0:00 B

27321 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:743:

ಗೆರ್ೕ‐
1:ಬಡಿತ್:25:2005‐06

ಕೆ.ಎಸ್.ಲ ತಮಮ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಘುವನ ಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27324 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:181:

ವೇ.ಬಿ:ಇತರೆ:17:20
05‐06

ಬಿನಿನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ವೇತನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27327 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :08:2005‐
06

ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಇವರ ಮಾನಾಯ್ ಆಯುಕತ್ರು 
ಹಾಗೂ ಮೇಲಮ್ನ  ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27329 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:8750
:ನೇ.ಅ:29:2005‐

06

ಇದಾಯತ್ ಉಲಾಲ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರು, 
.ಎಂ.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್
3/26/2009 0:00 B

27332 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:20:2005‐06
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:11680/2005 3/26/2009 0:00 B

27333 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
36:2005‐06

ನಂಜುಂಢೇಶ, ಮು. ,  ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ಸಾಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್
3/26/2009 0:00 B

27334 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:5733

:ದೂರು:ಇತರೆ:38:2
005‐06

ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ, ಮು. ,  ಶೆವ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27336 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

ಇತರೆ:01:2005‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ 
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಕುರಿತು.
3/26/2009 0:00 B

27337 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿಟ್:

ಇತರೆ:02:2005‐06
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:6695‐98/1989 3/26/2009 0:00 B

27339 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿಟ್ :

ಇತರೆ:10:2005‐06
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:29955‐58/2003 3/26/2009 0:00 B

27340 EST2
8[4][10]ಶಾ ಅ:

ಮು. .ಬ:149:200
6‐07

ಅಂಬಿಕಮಮ್, ಸ. , ಪಂಚಗಿರಿ ಬೋದನಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಮು. .ಬಡಿತ್ 

ಬಗ ಗೆ್
3/26/2009 0:00 B

27343 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವೇತ

ನಾನುದಾನ:67:20
06‐07

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾಯ್ವನಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B



 

 

ರ್

27349 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಮಾ:22:2006‐07

ಮಾರ್ ಇವಾಶನಿ ೕಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಂತೂರು, ಪುತೂತ್ರು ತಾ, ಶಾಲೆ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ದಾಖಲಾತಿ / 
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್.

3/26/2009 0:00 B

27352 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ನಿ:06:2006‐07

ನಾರಾಯಣ ಗೋ ಂದ ನಾಯಕ್, ಸ. , 
ಮುಕಾತ್ನಂದ ಪರಮಹಂಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಳುವ, ಮೂಡಬಿದರೆ, ಇವರ ಸವ್ಯಂ 

ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27355 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ. .
ತೆ:53:2006‐07

ರ್ೕ ದೇ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುಣಚ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಇ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 B

27358 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ದಿವ್.ದ

.ಸ:ಹುದೆದ್:ತು.ಅ:72:
2006‐07

ಜೈನ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಬಿದೆರ್, 
ಇ ಲ್ನ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27360 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ನಿ:5:2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ. ೕಹನ್ ದಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗರ್, 
ರ್ೕ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಂದಲೆ, 
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್.ಇ.ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27361 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:46:2006‐07

ಸುಬೋದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಣಜ, ಪುತೂತ್ರು, 
ಇ ಲ್ಯ ಥ್ರ ನಿಧಿ ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 B

27363 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಗೆರ್ೕ

ಡ್ ‐1:ದಿ:62:2006‐
07

ಹೆಚ್.ಬಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ದೈ. , ಇವರಿಗೆ 20 
ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ೕನಿಯರ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 

ಮಂಜೂರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/26/2009 0:00 B

27365 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :01:2006‐
07

ಎನ್. ಜಯದವ್ಜ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 
ಜಯ ಟೀಚಸ್ರ್ ಕಾಲೇಜು ಜಯನಗರಜಯ ಟೀಚಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  

ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27367 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:3188

:ದೂರು:ಇತರೆ:26:2
006‐07

ಮೇರಿ ಎ ಜಬತ್, ಮು. ,  ದಾಯ್ಮಂದಿರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೂರವಾಣಿನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಮೆ ನ ದೂರು.
3/26/2009 0:00 B

27369 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:769:

ದೂರೂಇತರೆ:03:2
006‐07

ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜನರಲ್ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ರಸೆತ್, ಅಶೋಕ್ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ.

3/26/2009 0:00 B

27376 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ತಿ 
ಹಕುಕ್:71:2006‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ ನಿಯಮದಂತೆ 
ವತೂರ್ರಿನ ಲೇಡಿ ವೇಲಾಂಗಣಿ ಶಾಲೆಯ 

ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27381 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:69:2006‐07

ಕರುಣಾಕರ ಭಟ್, ಸ. , [ಸಂಸಕ್ೃತ] 
ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27388 EST2
8[4][10]ಶಾ ಅ:
160:2006‐07

ಕೆ.ಪಿ.ರಾಜಣಣ್, ಸ. , 
ಎ. .ಎನ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಳ್ಪುರ, 

ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B



 

ಮೆ ಈ

 

27398 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸ.ನಿ:
55:2006‐07

ರ್ೕ ಭೀಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಇಡಗೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ 

ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27402 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಮಾ:17:2006‐07

ಸವರ್ಜಞ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ 
ಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/26/2009 0:00 B

27405 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2006‐07
ದಿ:12.04.2006ನಂತರ ಖಾ ಯಾದ

ಹುದೆದ್ಯ ವರಗಳ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27407 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:1649

9:ವಗಾರ್ವಣೆ:01:20
06‐07

ಬಾಗಯ್ಲ ಮ್.ಹೆಚ್.ಎಂ, ಸ. , ನೇತಾಜಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುತಾತ್ನಲೂಲ್ರು, ಆನೇಕಲ್ 

ತಾ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
3/26/2009 0:00 B

27408 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹ

ಸಾತ್ಂತರ:10:2006‐
07

ದಿ ಗಾಡ್ ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27409 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:1727

7:ಶಾ.ಮಾ:07:200
6‐07

ಅಕಷ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರ್ಥಮ 

ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27411 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:ವೇ.ನಿ:67:2006‐

07

ಎಸ್.ಎಸ್. ೕತೇದಾರ್, ಚಿ.ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

27413 EST2
8[1]ಶಾ ಅ:ವೇತ

ನಾನುದಾನ:5:200
3‐04

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಘವೇಂದನಗರ ಮೆ ಸೂರು ಈರಾಘವೇಂದರ್ನಗರ,  ೖಸೂರು, 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 A

27416 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಅ.ಆ

ನೆ:ರಿಟ್ :ಇತರೆ:41:2
003‐04

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:41021/2004 3/26/2009 0:00 B

27419 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ದಾವೆ
:966:2003

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:966/2003[ಎಸ್] 3/26/2009 0:00 B

27426 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :85:2003‐
04

ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್:85/2003 3/26/2009 0:00 B

27429 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :42:2003‐
04

ಮೇಲಮ್ವನಿ ಸಂಕೆಯ್:42/2003 3/26/2009 0:00 B

27432 EST2
8[8][4]ಶಾ ಅ:
ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು:81:2003‐04

. .ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ. , ಸರ್
ಎಂ. .ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27436 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ನಿ

ವೃತಿತ್:56:2003‐04

ಪಿ.ಅಮೃತ, ನಿ.ವೃ. , ಮಿತಾರ್ಲಯ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್ 

ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ

3/26/2009 0:00 B



ಮ್

27443 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಅನು:

ನೇಮಕ:7:2003‐04

ಆಚಾಯರ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಇ ಲ್ ರ್ೕ ಕಿರಣ್ ಇವರಿಗೆ ಡಿ.ದಜೆರ್ ಯ ಲ್ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27444 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಬಾಕಿ.
ವೇ:02:2003‐04

ಸೈಯದ್ ಸಮೀಉಲಾಲ್, ಪರ್.ದ.ಸ, 
ಐ.ಎಂ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಕುರಿತು.
3/26/2009 0:00 B

27446 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ.
ಸಂ:46099‐
100/2003

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:46099‐100/2003 3/26/2009 0:00 B

27447 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :18:2003‐
04

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:18:2003 3/26/2009 0:00 B

27449 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ನಿ:130:2003‐04

ೕತಾಪತಿ.ಬಿ.ಕೆ., ದೈ. ,  ಂಪೈ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೂವರ್, ವೇತನ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್
3/26/2009 0:00 B

27451 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
03:2003‐04

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:7522/2004 3/26/2009 0:00 B

27452 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :53:2003‐
04

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:53:2003‐04 3/26/2009 0:00 B

27456 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :84:2003
ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್:84/2003 3/26/2009 0:00 B

27460 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :

ಇತರೆ:29:2003‐04

ರ್ೕ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್
3/26/2009 0:00 B

27471 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ20:2002‐03

ಪಿ.ಗುರುಮೂತಿರ್, ಸ. , ಆನಂದಾಶರ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮೇಶವ್ರ ಕೋಟೆ ಕಾರ, 

ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 B

27473 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:26:2002‐03

ಗಾಯಿತಿರ್ ಅಧಯ್ಪಾಡಿ, ಆನಂದಾಶರ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮೇಶವ್ರ ಕೋಟೆಕಾರ, 

ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

3/26/2009 0:00 B

27476 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ,.ಅ
:6:2002‐03

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3650/2003,  ರ್ೕ
ಎಂ. .ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ, ಸ. , 
ಆರ್.ಎಸ್.ಪಿ.ಎ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಗೀಗುಡಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

3/26/2009 0:00 B

27481 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
7:2002‐03

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕೆಂಪಯಯ್, ಸ. , ಪಂಚಮುಖಿ
ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಕೆಯ್:5448/2003

3/26/2009 0:00 B
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27485 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ
ಜಿರ್:2002‐03

ಆರ್.ಶಕುಂತಲ, ದೈ. , ಮ ಳಾ ಸೇವಾ
ಸಮಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಾವೆ 
ಸಂಕೆಯ್:33824/2002

3/26/2009 0:00 B

26318 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:10:2006‐
07

ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊರಸಾನಿಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26319 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:16:2006‐
07

ಎಸ್.ಆರ್. .ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾವೆರ್
ಭಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26321 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:19:2

006‐07

ಟಲ್ಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮುನೆನ್ೕಕೋಳಾಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26323 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:25:2

006‐07

.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮೇಶವ್ರ
ನಗರ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26327 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:13:2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಪರ್ಸನನ್, ದೈ. , 
ದಯಾನಂದ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26329 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸವ್.

ಚಾ ಬ:25:2006 07ಚಾ. ‐

ರ್ೕನಾಡಗೌಡ.ಎಸ್.ಆರ್ ಮು. , 
ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಭೂತಿ 

ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಯಂ ಚಾ ತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವ್ಯಂ ಚಾ ತ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26337 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2006‐
07

ಸೋನಿಯಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ಸಾಗರ, ತಣಿಸಂದರ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26340 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:20:2006‐
07

ಪಾರ್ಂಕ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಶರಾವತಿನಗರ, 
ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26342 EST2
8[4]4917ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:30:200
6‐07

ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26349 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:04:2006‐
07

ಬಿ.ಇ.ಟಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಿಮಮ್ರಾಯಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, 

ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A
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26352 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:17:2006‐
07

ಎಸ್.ಆರ್. ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮುನೆನ್ೕಕೊಳಾಲು, ಮಾರತ್ ಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26359 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:31:2006‐
07

ಶಾರದ ಗಣಪತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುಣಯ್ಕೋಟಿ ನಗರ, 
ಬಂಟಾವ್ಳ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26363 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ:
11:2006‐07

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್. ಸೂರತ್ ಕಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26388 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:123:2006‐
07

ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26393 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:106:2006‐
07

ಕಾನ್ ವಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾಯ್ಸಾಗರ ಲೇಔಟ್, ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26396 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಸಥ್ಳಾಂ:04:2005‐
06

ಪಾರ್ಥರ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕದಿರೇನಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26400 EST2
ಸ 8[4]ಶಾ ಅ:ಸಥ್
ಳಾಂತರ:01:2005‐

06

ರ್ೕಮಂಜುನಾಥ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26419 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:92:2005‐
06

ರ್ೕ ಶೈಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26424 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:95:2005‐
06

ಕಳಸಾಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು ರಸೆತ್, 
ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26427 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:63:2005‐
06

ನೀನಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A

26430 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:155:2005‐
06

ಗಿರ್ೕನ್ ವೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಳಯ್, ದ.ಕ.ಜಿಲಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26434 EST2
8[4]10490:ತ.ವ:
23:2005‐06

ಸಮತ ಫಿಲೋಮಿನ ಬಾಲಕರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಫಿಲೋನಗರ, ದಭೆರ್ 

ಪುತೂತ್ರು, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ 8ನೆ 
ತರಗತಿಯ ಭಾಗವನುನ್ 10ನೇ 
ತರಗತಿಗೆ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A



 

  

  
 

26438 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:142:20
05‐06

ಬಾಯ್ರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಯ್ಟ್ ಲ್ , 
ಮಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26443 EST2
8[4]8995ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:158:20
05‐06

ಅಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, 
ಉಳಾಳ್ಲ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26444 EST2
8[6]6233ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:151:20
05‐06

ಕುಂಬ ರ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟಟ್ಡಿ, ವೇಣೂರು, 
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26448 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಸಹ.
:07:2005‐06

ೕಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ರ್ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಖರ, 

ಗಂಡುಮಕಕ್ಳನುನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಳಳ್ಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26453 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ತ.ವ:
24:2005‐06

ಸಂತ ಕಟ್ರ್ ನ ಭಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪುತೂತ್ರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 8ನೆ 

ತರಗತಿಯ ಭಾಗವನುನ್ 10ನೇ ತರಗತಿ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26457 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:159:2005‐
06

ರ್ೕ ಅಮೃತೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಮೃತಸದನ, 
ವಾಮನಂಜೂರು, ದ.ಕ.ಜಿಲ ಲೆ್

3/25/2009 0:00 A

26459 EST2
[6]8602:ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:150:20
05‐06

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಕುಂಟಿಕಾನ, 
ಬಿಜಜ್ಯ್ ಮಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26462 EST2
8[6]ಹೊಪೌರ್ಶ:15
6:2005‐06

ಸುಭೋದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಪಾಣಾಜೆ, 
ಪುತೂತ್ರು ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26466 EST2
8[6]8576:ಬೋ.

ನೇ.ಅ:01:2005‐06
ದಿ:17.01.2004ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ 
ನೇಮಕಾತಿಹೊಂದಿ ಕಷ್ಕರ ವರ

3/25/2009 0:00 A

26470 EST2
8[6]ಹೊಪೌರ್ಶಾ:1
57:2005‐06

ಸಂತ ತೆರಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳತ್ಂಡಿ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26472 EST2
8[6]8545:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:149:2005‐
06

ಬದಿರ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಕಾರ್ನ, ಬಂಟಾವ್ಳ
ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/25/2009 0:00 A

26476 EST2
8[6]10213:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:158:2005‐
06

ಮೇರಿವೆಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿನಿನ್ಗೋ , 
ಮಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A



 
 

26479 EST2
8[6]ಹೊಪೌರ್ಶಾ:7
1:2005‐06

ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ ನೆಲೆ, 
ಮಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26481 EST2
8[6]8606:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:146:2005‐
06

ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 
ಬಂಟಾವ್ಳ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/25/2009 0:00 A

26484 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:21:2005‐
06

ಮರಿಯಾಂಬಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿದರ್ಬೆಟುಟ್, 
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26487 EST2
8[6]ಹೊಪೌರ್ಶಾ:1
47:2005‐06

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾಪೂರು, ಮಂಗಳುರು, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26506 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:73:2004‐
05

ಎಸ್.ಎಫ್.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಲೂಲ್ರು
ರಸೆತ್, ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಬಡಾವಣೆ, 

ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26509 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:104:2005‐
06

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಳಗಾ ಇವರ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿ 

ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26512 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:34:2005‐
06

ಸಪತ್ಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆದಶರ್ನಗರ, 
ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26514 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:23:2005‐
06

ರಮಣಮಹ ರ್ ದಾಯ್ಲಯ, 
ಜಯನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26518 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:29:2005‐
06

ರ್ೕಮತಿ ರಮಾಮಣಿ ಸುಂದರರಾಜ್ 
ಐಂಗಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಮಾಮಣಿನಗರ, 
ಬೆಳೂಳ್ರು, ಕೋಲಾರ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26519 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2005‐
06

ಇಂದಿರಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೂದಿಕೋಟೆ, 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26526 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:03:20
05‐06

ಪರ್ಶಾಂತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಂದುಕರೂರು ರಸೆತ್, ಚೇಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A



   

26529 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:20:2005‐
06

ವೆಂಕಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ,  ರ್ೕಗಂಧ
ಕಾವಲು, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A

26532 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:75:2005‐
06

ಎಕಸ್ಲೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಂಗಮನಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26533 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:57:2005‐
06

ವೇಲನ್ ಟೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26538 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:84:200596

ಎನ್.ಇ.ಟಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗ ಪುರಂ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26541 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:82:2005‐
06

ದಾಯ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಪೂವರ್
ಲೇಔಟ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26545 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:78:2005‐
06

ನೂಯ್ ಬಾಲಡ್ ನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ರೆ ಡೆನಿಷ್ಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೂದಿಗೆರೆ 
ಕಾರ್ಸ್, ಮಂದೂರು, ಬೆಂಗಳುರು, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26548 EST2
8[4][ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:74:2005‐
06

ದಿ ಕಾನ್ ಟಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಕಾವೇರಿನಗರ, 
ದೇವರಚಿಕಕ್ರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳುರು,ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26550 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:73:2005‐
06

ಗೌರಿಪಬಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ತಿಲಕನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26553 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:7:2005‐06

ರಾಯಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26554 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:19:2005‐
06

ರ್ೕಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥಸಾವ್ಮಿ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಚರಬೆಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26557 EST2
8(8)(5) ಶಾ ಅ 

ಹುಭನು 56/06‐07.

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಮಳೂಳ್ರು,  ಢಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00 B



 

  

ರ್

26559 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2005‐
06

ಭಗತ್ ಂಗ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಬಿ.ಕಾರ್ಸ್, 
ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,

3/25/2009 0:00 A

26562 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:93:2005‐
06

ಸನ್ ಶೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಹ ಳ್, 
ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A

26565 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:94:2005‐
06

ಮಾನಸ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಣಣ್ಯಯ್ ರೆಡಿಡ್ ಬಡಾವಣೆ, ಜೆ.ಪಿನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26566 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:85:2005‐
06

ಸೂಕ್ಲ್ ಆಫ್ ಸಾಮ್ಟ್ ರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26569 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:89:2005‐
06

ಾನ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಂಗಸಂದರ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26573 EST2
ಸ 8[4]ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:90:200
5‐06

ಎಂ.ಎಂ.ಇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಕಪಪ್ನ
ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26575 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:91:2005‐
06

ಶವ್ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲ, 
ಚಂದಾರ್ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಭಾ , 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌಢಶಾಲೆಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26577 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:81:2005‐
06

ನವಭಾರತ ನಿಮಾರ್ಣ ದಾಯ್ಮಂದಿರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26579 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:47:2005‐
06

ಗುಡ್ ಅಥರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಾಲಾಜಿನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26581 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:25:2005‐
06

ಎ.ಕ.ಆರ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, 
ಹೊರಮಾವು ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26584 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:17:2005‐
06

ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಂಪ್ ಹೌಸ್, 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26587 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:55:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ರೋ ತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಪಿಗೆ
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A
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26590 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:77:2005‐
06

ಆಶರ್ಯ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಬಿ ಡ್ಂಗ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26701 EST2
8[4]ಶಾ ಅಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:03:2003‐
04

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಟಲ್ಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26702 EST2
8[4]10479:ಶಾ

ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:09:2
006‐07

ಸಪತ್ಗಿರಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, ದೊಡಡ್ಕನನ್ಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26704 EST2
8[4]10488:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:05:2006‐
07

ಮೇರಿಗೋ ಡ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯರಬ್ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26707 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ:
57:2006‐07

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಭಯದಾಮ, ವೈಟ್ ಫೀಲಡ್ ಆವರಣ, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26710 EST2
8[4]10483:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:8:2006‐07

ಆನೇಕಲ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನೇಕಲ್, 
ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26711 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌಶಾ:2:2006 07ಪೌರ್ಶಾ ‐

ಎಸ್.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಚೇನಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26742 EST2
8[4]ಮೇಲಮ್ನ :0
6:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಮೂತಿರ್ ಸ. , 
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26746 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ವನಿ:238:2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿ ಎ ಜಬತ್, ಮು. , 
ವುಇದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಐ.ಟಿ.ಐ 

ಕಾಯ್ಂಪಸ್, ದೂರವಾಣಿ ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮೇಲಕ್ನ  ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26751 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ವನಿ:26:2007‐
08

ರ್ೕ ಎ.ನಟರಾಜ್ ಶೆಟಿಟ್, ಸ. , ಆಚಾಯರ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26774 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ

ಸಂ:4471:2007‐
08

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4471/2007‐08, 
ದೀನ ಸೇವಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕಮಲಾನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರ 
ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A

26853 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮಾ

ನಯ್ತೆ.2/2005‐06

ನಿವೇದಿತಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಪೌರ್.ಶಾ.ದೇವನಹ ಳ್,ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ 

ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 C



 

 

26861 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ನೇಅ
:159:2006‐07

ರ್ೕ ಆರ್.ಓ.ಮಹದೇವಪಪ್, ಸ. , 
ಜಯಭಾರತಿ ಸಹಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗಗ್

3/25/2009 0:00 A

26864 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ವನಿ:34:2003‐
04

ಹೆಲನ್ ಮೆನ್ಸ್ ದೈ. , ಹೋ  ರೋಸನಿ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದೆರ್, 
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

3/25/2009 0:00 A

26865 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್ 

ಅನು/4/2005‐06

ಎಸ್.ಈರಕಾತಪಪ್, ಸ. .,ಆದಶರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂತಿಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು 

ತಾ:ಮು. .ಹುದ ದೆ್ ಬಡಿತ್.
3/25/2009 0:00 C

26867 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿಪ:
50:2003‐04

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:88066/2003 3/25/2009 0:00 A

26870 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ವನಿ:82:2003‐
04

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರು, 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. 
ರಿ.ಪಿ.ಸಂಖೆಯ್:12246/2005

3/25/2009 0:00 A

26873 EST2
8[11]ಸಾ.ದೂ.ಅ:
01:2002‐03

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುರಾಜರಾವ್, ಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26876 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಪಿ:
4:2002‐03

ರ್ೕ ಆದಿನಾರಾಯಣರಾವ್ ದೈ. , 
ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ,.

3/25/2009 0:00 A

26879 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:43:2006‐
07

ಸವೇರಪುರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಲುಗೊಂಡಿ ಂಪಾಣಿ ಸುಳ ತಾ ಹೊಸಕಲುಲ್ಗೊಂಡಿ,  ಂಪಾಣಿ, ಸುಳಯ್ ತಾ, ಹೊಸ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26880 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್.
ಅನು.3.2005‐06

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
ತುಮಕೂರು, ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್.

3/25/2009 0:00 C

26884 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ರಿಟ್ 
ಅಜಿರ್:122:2002‐

03

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್:19556/2002ಕೆಕ್ 
ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26885 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್ 

ಅನು/16/2005‐06

ಸಟ್ರ್ ಅರುಳಮಮ್, ಸ. ., ಸಂ.ಜೋಸೆಫ್
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 

ಮು. ., ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್.
3/25/2009 0:00 C

26889 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್.

ಅನು.15/2005‐06
ಕೆ.ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್, ಸ. ., ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್.
3/25/2009 0:00 C

26890 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :04:2006‐
07

ಆರ್.ಕೆ.ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ
ಕಷ್ಕರಾಗಿದದ್ ರ್ೕ ಎಂ.ಸುಲೆಲ್ೕಶ್ ಇವರಿಗೆ 

ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26892 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್ 

ಅನು.15/2005‐06
ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯಣಣ್, ಸ. ., ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್.
3/25/2009 0:00 C
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26895 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹು.ಅ
:29:2006‐07

ಆಚಾಯರ್ ಪಾಠಶಾಲೆ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊಮನಹ ಳ್, ಹುದದ್ಎ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್
3/25/2009 0:00 A

26897 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ದಿವ್.ದ.

ಸ.ಹು.ಬ.14/2005‐
06

ಕೆ.ಸುಬಯ್ಮಣಯ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್. 3/25/2009 0:00 C

26900 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್.121/2006‐

07

ಕೆ.ರಾಜಣಣ್ಗೌಡ, ಸ. . ಗಾರ್ಮಜೊಯ್ೕತಿ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಲಕಕ್ನಹ ಳ್, ಮು. . ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
3/25/2009 0:00 C

26903 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.

ಬಡಿತ್./78/2006‐07

ಕೆ.ಲೋಕೇಶ್ ಮೂತಿರ್ ಸ. .ಅ. ಸಾವತಿ 
ಪೌರ್.ಶಾ.ಕಡೂರು, ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.
3/25/2009 0:00 C

26907 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್.113/2006‐

07

ತಿರ್ಯಂಬಕಣಣ್.ಸ. .,  ರ್ೕ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತಿಘಟಟ್, ಕಡೂರು ತಾ: 
ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 C

26909 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
ಬಡಿತ್/76/2006‐07

ಕೆ.ಕರಿಯಪಪ್, ಸ. .,  ರ್ೕ ್ದೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕಕ್ ಚಿಮಳೂರು ಮು. . 

ಹುದ ದೆ್ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 C

26915 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬಡಿತ್.101/2006‐

07

ಎ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸ. .,  ರ್ೕ
ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್.ಕಾಂ ಟ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು, ಮು. ., ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 C

26916 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :12:2005‐
06

ರ್ೕ ಎಂ. ೕಹನ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಹೆಚ್. ವ ಂಗಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ, 

ಮೇಲ ನ ಬಗೆಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26918 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
131:2005‐06

ಶಾಂತಿನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪರ್ಕಾಶ್ 
ನಗರ, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26919 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ./5/2006‐07

ರ್ೕ ಆರ್. ಚಂದರ್ಯಯ್, ಸ. ., ರ್ೕ 
ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹುಳ ಳೆ್ೕನಹ ಳ್, 
ಮಾಗಡಿ ಮು .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 C

26922 EST2
8[4]ರಿ.ಅ:ನಿವೃತಿತ್:
10:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ರಂಗಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ 
ಆರ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್ ದಾವೆ.

3/25/2009 0:00 A

26924 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ./8/2006‐07

ರ್ೕ ಆರ್.ಪುಟಟ್ರಾಜು, ಸ. .,  ರ್ೕ
ಎಂ.ಇಎಸ್.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮರಳವಾಡಿ 
ಕನಕಪುರ ತಾ: ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 C

26926 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:22:2005‐
06

ಸವೇರಪುರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲುಲ್ಗುಂಡಿ
ಸಂಪಾಜು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A



ಅನುಮತಿ

26928 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್.
1/2006‐07

ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಪೌರ್.ಶಾ.ಗೋಡೇಕೆರೆ, ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂಧ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ 
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 C

26931 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :04:2005‐
06

ರ್ೕ ವಣಣ್, ಸದರ್ರ್ ವಲಲ್ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಜಾರ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26933 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವ

ಗಾರ್.ಅನು.4/2006‐
07

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕಾಯ್ತಸಂದರ್, 
ತುಮಕೂರು ಇವರ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 C

26934 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :09:2005‐
06

ಪಿ.ಪಿ.ನಂಜಮಮ್, ಮು. , ಬಿನಿನ್ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26938 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವ

ಗಾರ್ವಣೆ.4/2006‐
07

ದಾದ್ಥರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, 
ತುಮಕೂರು ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 C

26939 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ದಾ

ವೆ:12455/2002‐
2005‐06

ರ್ೕ ಎ.ನಟರಾಜಶೆಟಿಟ್, ಆಚಾಯರ್
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಇವರ 

ಮೇಲಮ್ನ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26942 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ. .
ತೆ:1:2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಆನಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ, 
ಮಂಗಳುರು,ಇ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆತೆರೆಯಲು ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26945 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :14:2005‐
06

ಎನ್.ಎನ್.ರಾಧಾಮಣಿ, ಸ. ., 
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26947 EST2
87ಶಾ. .ವಗರ್.34
/2006‐07

ಾನಗಂಗಾ ದಯ್ ಸಂಸೆಥ್.ರಿ. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 C

26951 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:07:2005‐06

ಆರ್.ಎಸ್.ಮಾಯಣಣ್ನವರ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ., 
ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ನೂಯ್ 
ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದಿ 

ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಶಾಲೆಗೆಗೆ 
ದೂರವಾಣಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ

3/25/2009 0:00 A

26955 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.28/2006‐07

ರ್ೕ ಆಲ್ ಬಿ ಶೇರಿ ಸ. ., ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರಿ 
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,  ರಿಘಟಗೆರೆ ಇವರ 

ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 C

26956 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :16:2006‐
07

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಕೆಯ್:16/2006‐07, 
ಎಫ್ .ಎಸ್.ನಂದಿಹ ಳ್,  ವ ಗಗ್ ಇವರ 

ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A



26959 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.25/2006‐07

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಸ. ., ಗುರುಕೃಪಾ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಪುರ ಕಡೂರು ಇವರ 

ಮು. . ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 C

26961 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಅ:8:2006‐07

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪ.ಜಾತಿ 
ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಅರಬಿಳಚಿ, 

ಭದಾರ್ವತಿ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ 
ಬಬ್ಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ 
ರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26962 EST2
8[4]10482:ಹೊ

ಶಾ:03:2006‐07

ಡಿ.ಜಯನಗರ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ 
ಸೊಸೈಟಿ,  .ನಂ:902, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A

26963 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.31/2006‐07

ರಾಜಶೇಖರಪಪ್, ಸ. .,ಮುರುಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಯಳಳ್ಂಗಳಸೇ ಇವರ 
ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 C

26966 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :47:2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ರತಾನ್. .ಅಂಗಡಿ,  ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರು, ಬಸವೇಶವ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರ ಮೆಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್:47/2008ರ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26967 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ./32/2006‐07

ಕುಮಾರಪಪ್, ಸ. ., ಬಸವೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡೂರು ಇವರ ಮು. .ಹುದೆದ್ 

ಬಡಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 C

26968 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :15:2005‐

06

ರ್ೕ ಬಿ.ಗೋಪಿನಾಥರ್, ಸ. , ಸರ್ 
ಎಂ. .ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, 

ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 A

26971 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.26/2006‐07

ಬಸವರಾಜ ಸ. . ಪರ್ಭು ಂಗೇಶವ್ರ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ರೇಮಗಳೂರು ಇವರ 
ಮು. .ಹುದ ದೆ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 C

26973 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ./27/2006‐07

ಎ.ಜಿ. ೕರೇಶ್, ಸ. ., ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ, 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ನಿಡುಗಟಟ್ ಕಡೂರು ಇವರ 
ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

26974 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.31/2006‐07

ನಜೀರ್ ಉಲಾಲ್ಬೇಗ್ ಸ. ., ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ವನಿ, ತರೀಕೆರೆ ಇವರ 
ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 C

26976 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಮು.
.ಬ.36/2006‐07

ವೈ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ರಾವ್ ಸ. ., 
ಇವರ ಮು. .ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 C
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26978 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮ.ನ
/4/2006‐07

ಬಳ ೕೆಕಟೆಟ್ ಸಂಸಾಥ್ನ ರ್ೕ ಮಠದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲುಲ್ಶೇಟಿಟ್ಹ ಳ್, ತಿಪಟೂರು 
ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾ./ಹಾ.ಕೊರತೆ 
ನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 C

26981 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಸ. .
ಅ./69/2006‐07

ಜಗದುಗ್ರು ಅಬಿನವ ದಾಯ್ತೀಥರ್ ಬಾ ಕಾ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಇದನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ 

ಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಕುರಿತು.

3/25/2009 0:00 C

26983 EST2
847ಶಾ. .ಅ.ಮಾ
ಮಿ.1/2002‐03

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮ ಳೆಯರಿಗಾಗಿ 

ಶೇ.30 ರಷುಟ್ ಉದೆದ್ ಮೀಸ ಸಲು ಕೋರಿ.
3/25/2009 0:00 D

26984 EST2
81ಶಾ. .ಅ..ಸಂ.

ಹೆ.ಡಾರ್.42/2005‐
06

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ. ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ, ಪಾವಗಡ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ಡಾರ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 D

26985 EST2
81ಶಾ. .ಬಡಿತ್.24/

2005‐06

ಜೆ. .ಪಿ. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹಂದನಕೆರೆ , 
ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಬೋದಕೇತರ 

ಹುದ ದೆ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 E

26991 EST2
8410ಶಾ ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ8/07‐08

ಬಿಜಿಎಸ್ ಕಿರ್ೕಡಾಶಾಲೆ ಅಗಲಗುಕಿರ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 B

26997 EST2
87ಶಾ. .ಅ. ವ್.ನಿ.
1/2005 06‐

.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ವೃ. . ಶೊವ್ೕಧಯ
ಪೌ ಶಾ ಕನಕಪುರ ಸ ಇ ನಿ ಬಗೆಪೌರ್.ಶಾ.ಕನಕಪ ಸವ್. . .ಬಗೆಗ್.

3/26/2009 0:00 E

26999 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ದೂ

ರು131/2005‐06

ರ್ೕ ಪರ್ಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಡೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಬಗೆಗ್ ದೂರು
3/26/2009 0:00 E

25977 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:70:2005‐
06

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ,  ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗಗ್

3/24/2009 0:00 A

25986 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:31:2005‐
06

ರಾಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕಾರ್ಸ್, ವಸಂತಪುರ ರಸೆತ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25988 EST2
85ಶಾ ಅಹೆ ಅ/
86/2004‐05

ಟಿ.ಮರಿಯಪಪ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಕೆ.ಅರ್.ನಗರ 
ಮೆಯ್ಸೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚದ್ವರಿ ಭಾಗ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D



  

26007 EST2 2004 05 3/24/2009 00 D

  

25990 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:86:2005‐
06

ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಪರೆಡಿಡ್ ಪಾಳಯ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25991 EST2
81ಶಾ ಅಖಾವೆಇ

ತರೆ/14/2004‐05

ವಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತುಂಬಾಡಿ ಈ
ಶಾಲೆಯಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

25993 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:134:2005‐
06

ಮದರ್ ತೆರಸಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾಸನಪುರ ಬಸಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ, ಬಳೂಳ್ರು, 
ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25995 EST2
85ಶಾ ಅಬೋಕೇ

ನೆಅ/74/2004‐05
ರ್ೕ ಎಂ.ಮಹದೇವ,ಪರ್.ಶಾ.ಸ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

26002 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:28:2005‐
06

ನೂಯ್ ಅರ ಂದ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ 2ನೇ ಹಂತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

26006 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:52:2005‐
06

ಆಚ್ರ್ರ್ಡ್ ಅಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಮ:20, 
ಮಾ ನತೋಪಿನ ಬಡಾವಣೆ, 

ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕಾರ್ಸ್ , ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26007 EST2
81ಶಾ ಅವೇಖ

ನೇ/3/2004‐05

ರಂಗನಾಥಪೌರ್ಢಸಾಲೆ,ಕಾಳಾಪುರ ಈ
ಶಾಲೆಯ 2004 05ನೇ ಸಾ ನ ಮಾನ ತೆಶಾಲೆಯ ‐ ನೇ ಸಾ ನ ಮಾನಯ್ತೆ

ನ ೕಕರಣದ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 0: D

26008 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:53:2005‐
06

ಕಾವೇರಿ ದಾಯ್ ೇತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಂಗಸಂದರ್, ಹೊಸೂರು ರಸೆತ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26011 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:60:2005‐
06

ಬಾಲ್ಸಂ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26012 EST2
85ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ/130/2005‐
06

ಸದಿವ್ದಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಅದಾಯ್ಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

26015 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:104:2005‐
06

ಸಾಯ್ಟಿಶ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26018 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:103:2005‐
06

ಡಿ ೕಡೇಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾ ಪುರ, ಇಸೊರ್ೕಲೇಔಟ್, ಉತತ್ರಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A



26030 EST2 /41/200 ಈ 3/24/2009 00 D

26019 EST2
85ಶಾ ಹೊಪೌರ್

ಶಾನ /82/2005‐
06

ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳ ನೊಂದಣಿ ಆದೇಶವನುನ್
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ನ ೕಕರಣ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

26020 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:100:2005‐
06

ನೂಯ್ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಂಗಸಂದರ್, ಹೊಸೂರು ರಸೆತ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26023 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:101:2005‐
06

ಸಟ್ಲಾ ಮೇರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

26024 EST2
85ಶಾ ಅಇತರೆ/
140/2005‐06

ಮಲಾನ್ಡ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಲೂಲ್ರು 
,ಮಯ್ಸೂರು ಇವರ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

26027 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:102:2005‐
06

ರ್ೕಶೈಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕದಿರೇನಹ ಳ್, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25999 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:132:2005‐
06

ಭಾರತ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, 

ಬೀರೇಶವ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26030 EST2
81ಶಾ ಅಧನಸ

ಹಾಯಯ/41/200ಹಾಯಯ
5‐06

ಟಿ.ಎಸ.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಾಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಸಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ
ನಿಮಾರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಧನಸಹಾಯಕ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 0: D

26032 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:54:2005‐
06

ರ್ೕಶಾರದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಇಂಡಲ್ಬೆಲೆ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26034 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:99:2005‐
06

ಶಂಷಾದ್ ಹೋ ಪೆ ಡ್ ಮಾಡನ್ರ್ ಅಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕಕ್ಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

26035 EST2
81ಸ ೕಆಶೂಸ ೕ
ಔಘ್/1/2005‐06

ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

26038 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:97:2005‐
06

ಸಾಯ್ಂಡೊರ್ೕಜ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗುರಪಪ್ನಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26040 EST2
81ಶಾ ಕಾ 

ಬದಲಾವಣೆ/29/20
05‐06

ಗಲಸ್ರ್ ಹೊಂ ದಾಯ್ಸಮತಿ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಗೌರವ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ 

ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D



 

 

26041 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:80:2005‐
06

ಡಿ.ಸಲೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  .ಪಿ.ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2009 0:00 A

26043 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:48:2005‐
06

ಬೃಂದಾವನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹರಪನಹ ಳ್ ಗೇಟ್ , ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್ 
ತಾ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

26044 EST2
81ಶಾ ಅಇತರೆ/
22/2005‐06

ವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿ ಗಿರಿರಂಗನಬೆಟಟ್ 

ಯಳಂದೂರು ಚಾಮರಕನಗರ ಇದಕೆಕ್ 
ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26046 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:04:2005‐
06

ದಿ ಪಿರ್ೕತಿ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ 
ಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26048 EST2
81ಶಾ ಅಇತರೆ/
21/2005‐06

ಗೌತಮ್ ಸಂಸಕ್ರತಾ ಸಾಮಾಜಿಕಾ
ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸವ್ಂತ ಆ ತ್ಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಗೆ 

ಅಡ ಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26049 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:10:2005‐
06

ರ್ೕ ಬೈರವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೈವಾರ, 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A

26051 EST2
81ಶಾ ಅಇತರೆ/
26/2005‐06

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26053 EST2
85ಶಾ ಅಇತರೆ/
170/2005‐06

ಎಸ.ಎಸ.ಸವೂರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹೆಸರನುನ್ ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಎಂದು 
ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26055 EST2
85ಶಾ ಅಕಾವೇ/
141/2005‐06

ರಮೇಶ್ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಕಾಲಪ್ನಿಕ
ವೇತನ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

26056 EST2
85ಶಾ ಅದೂರು/
81/2005‐06

ಗೊಪಿಕಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ
ಆದೇಶದ ರುದದ್ ದೂರು

3/24/2009 0:00 D

26057 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:72/2005‐
06

ವೇಕಾನಂದ ಹೆಯ್ಸೂಕ್ಲ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .
3/24/2009 0:00 A

26060 EST2
85ಶಾ ಅಬೊಹು

ಮಂ/51/2005‐06

ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆನಕನಹ ಳ್ 
ಟಿ.ನರ ಪುರ ಈ ಸಾಲೆಗೆ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ 

ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 D

26062 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:26/05‐06

ಡಾ ಪ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ನಲಲ್ಮಾರದನಹ ಳ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ 

ಚಿಕಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26064 EST2
85ಶಾ ಅದೂರು/
64/2005‐06

ಎ.ಶಫೀಉಲಾಲ್ ಇವರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರ
ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರು

3/24/2009 0:00 D



ಡಿ/6/2005 06

26066 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:1/05‐06

ಪ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಚಿಟರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಾಕವೇಲು ಬಾಗೇಪ ಲ್ 
ಸಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26068 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:72/04‐05

ಮದರ್ ಥೆರೇಸಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮ ಳ ಕೆಯ್ಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ 
ಅಂತರಗಂಗೆ ಕೋಲಾರ ಹೊಸಶಾಲೆ 

ತೆರಸೆಯುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26069 EST2
85ಶಾ ಅಶಾಹ

ಸಾತ್ಂತರ/172/200
5‐06

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ನಮರ್ತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

26071 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:57/04‐05

ಜಾಙ್ನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಡುಹ ಳ್
ಕೋಲಾರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಸಯುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A

26073 EST2
81ಶಾ ಅಹೆವೆತೆ/

246/ ತೆ/2/2005‐
06

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಪಾವಗಡ 
ದೊಮಮ್ತಮರಿ ರ್ೕ ಅಂಜನೆಯಸಾವ್ಮಿ 

ದಾಯ್ಪಿಠ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚಚ್ವರಿ 
ತರಗತಿಗ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26075 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:7/04‐05

ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚೇಳೂರು
ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರಸೆಯುವ ಬಗಸ್ಗಸೆ

3/24/2009 0:00 A

26076 EST2
85ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿ/6/2005 06ತ್ ‐

ಎನ್.ಅಂಜನಪಪ್,ಮು. ,ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂಗದಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಐ ಕಷ್ಕರ ವೇತನದಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಐ ಕಷ್ಕರ ವೇತನದ ಲ್
ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

26078 EST2
85ಶಾ ಅಇತರೆ/
63/2005‐06

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎನ್.ಗೋಪಾಲ್ ಇವರು
ಜಯ ಠಲ ಶಾಲೆಗೆ ನಗದು 
ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

26082 EST2
81ಶಾ ಅಖಾಹುಭ
ನು/2/2005‐06

ಅನುದಾನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದ್ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ 

ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

26083 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:2/04‐05

ಸವರ್ಧಮರ್ ಸಮನವ್ಯ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಪರ್ಸೌಢಶಾಲೆ ತೀಮಾಕಲಹ ಳ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ನ ಹೊಸಶಾಲೆ 
ತೆರಸೆಯಲುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26087 EST2
85ಶಾ ಅಖಾಹುಭ
ಅನು/3/2005‐06

ದೆದ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹರಿಹರಪುರ 
ಪಾವಗಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

3/24/2009 0:00 D

26089 EST2
85ಶಾ ಅ ಂಬರ
ಹ/4/2005‐06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಂಬರಹ ಕಡತ 3/24/2009 0:00 D

26109 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:39:2004‐
05

ಮಂಗಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, 
ಮಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A



 

26112 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:31:2004‐
05

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಡಂತಾಯ್ರು, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26119 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:01:2004‐
05

ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A

26125 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:42:2004‐
05

ನಿ ಂಕ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕತತ್ರಿಗುಪೆಪ್
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26128 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:35:2004‐
05

ಮಹಾಂತೇಶ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಎ.ಇ.ಎಸ್ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ , 

ರ್ೕರಂಗಕಾವಲು, ಪಾಪರೆಡಿಡ್ ಪಾಳಯ್, 
ಬೆಂಗಳೂರ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26131 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:32:2004‐
05

ಉದಯ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ 
ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್, ಪದಮ್ನಾಭನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26138 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:40:2004‐
05

ಎಸ್. .ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರೆಹ ಳ್
ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಕಕ್ನಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26141 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:59:2004‐
05

ಮಿಡಾಟಾನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ನೊರೀನ್
ರಸೆತ್, ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26145 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾತೆಅನು/11/200
7‐08

ವಶಂಕರ್ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ,ಕಬಂಗ 
ಬೆಳಗಾ  ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ ಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26148 EST2
81ಶಾ ಅವೇನಿಇ

ತರೆ/24/2007‐08

. .ಜೋ ,ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು
ಮಾಡರ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

26150 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:46:2004‐
05

ಎಸ್.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಹದೇವ ಅಂಚೆ, 
ಊಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2009 0:00 A

26152 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:68:2004‐
05

ನೋಬೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸಪಪ್
ಸಕರ್ಲ್ , ಕಲಾ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2009 0:00 A

26154 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:37:2004‐
05

ಎಂ.ಎಂ.ಇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲಾ ಪಾಳಯ್ 
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ .
3/24/2009 0:00 A



 

ಸ್ ರ್ ಪ್ ಟ್

  

26156 EST2
81ಶಾ ಅಪಜಾ/

ಪಂಅನು/1/2007‐
08

1‐6‐1987 ರಿಂದ 1‐7‐92ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ 
ಪಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯಿಂದ ಆರಂಭಿ  ಸತತವಾಗಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26158 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:16:2005‐
06

ಮೈಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆರ್.ಎಂ.ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್ 

ಂಬಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ .

3/24/2009 0:00 A

26159 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:68:2005‐
06

ರ್ೕವೆಂಕಟೇಶರ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವಸ್ ರ್ 
ಕಾಲೋನಿ, ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಮನ .
3/24/2009 0:00 A

26160 EST2
81ಶಾ ಅವಧಿ 
ಸತ್ರಣೆ/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಎನ್. ರ್ೕಮತಿ ಸಂಸಖಯ್ತ 
ಬಾಷಾ ಕಷ್ಕರು ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಇವರು ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 

ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

26161 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:121:2005‐
06

ಬೈರ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿತಿತ್ಗಾನಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ 

ಮನ

3/24/2009 0:00 A

26162 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:79:2005‐
06

ಶಾಮ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಪಪ್ರೆಡಿಡ್ ಕಟಟ್ಡ, ಡ್
ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A

26163 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:76:2005‐
06

ದಿಕಿರ್ಸಟ್ಲ್ ಎಜುಕಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನೇಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26165 EST2
81ಶಾ ವೇ ರ್ೕಣಿ

ನಿಗಧಿ/28/2003‐
04

ರ್ೕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್,ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು, ವ ೕಗಿಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26167 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:136:2005‐
06

ಮೈತಿರ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26168 EST2
87ಶಾ ಅಇತರೆ/
18/2003‐04

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವರದಿ
ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26169 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:33:2005‐
06

ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಾರಕಿಕ್ ಕನಕಪುರ ರಸೆತ್, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A



 

26170 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:18:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಕೆಲ್ೕರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಶಾಲೆ, 
ಹುಣಸೇಮರದ ಪಾಳಯ್, ಕುಂಬಳಗೂಡು 
ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

26173 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಹು
ಮ/8/2003‐04

ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲದ ಎಂ. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ
ಎರಡು ಹೊಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 E

26175 EST2
87ಶಾ ಅಇತರೆ/
9/2004‐05

ರ್ೕ ಅಟಟ್ಲಕಕ್ಮಮ್
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 
ಬೆಂ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕದ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 E

26177 EST2
8ಶಾ ಅಇತರೆ/9/

2004‐05
ರ್ೕ ಮಾದಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಸ. ಇವರು
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

26178 EST2
81ಶಾ ಅಶಾಲೆ 

ಹಸಾತ್ಂತರ/5/2004
‐05

ಕಾ ದಾಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊಡಗುದಾಲ,ಮಧುಗಿರಿ ತಾ 
ಈ ಸಾಲೆಯನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶ 

ಕುರುಬರ ಸಂಘ ಗಾಂಧುನಗರ ಇವರಿಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26179 EST2
81ಶಾ ಅನೇಅಇ
ತರೆ/5/2004‐05

ರ್ೕ ತಿರ್ಯಂಬೇಕೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಂಗಸಮುದರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

26180 EST2
81ಶಾ ಅದೂರು/
3/2004‐05

ರ್ೕನಿವಾಸ ದಾಯ್ವದರ್ಕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹುಯಿಲ್ ದೂರೆ ರಾ ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

26181 EST2

81ಶಾ ಅಅನುದಾ
ನಿತ 

ಇತರೆ/17/2004‐
05

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂಗನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

26182 EST2
81ಶಾ ಅಮಾನಿತ
ರೆ/9/2004‐05

ರ್ೕ ರಾಮ ಂಗೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ ಈ 
ಸಾಲೆಯ 1993‐2002‐03ನೇ 

ಸಾ ನವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ 
ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26183 EST2
81ಶಾ ಅಬಡಿತ್ಇತ
ರೆ/7/2004‐05

ರ್ೕ ಎಸ್.ಶೊಲಪಪ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
ಸಹಾಯಕರು,ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ 

ದಾವ್ರಕಾನಕುಂಟೆ ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E



26191 EST2 418/32419/34/2 ಪ ಕುರಿತು ಕಮ 3/24/2009 00 E

26184 EST2
81ಶಾ ಬಡಿತ್ಇತರೆ
/2/2004‐05

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ
ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು,ಕೊರಟಗೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ತೆರವಾಗಿರುವ ಉಪ 

ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆಮುಂಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26185 EST2
81ಶಾ ಅಹುತುಅ
/1/2004‐05

ಾನಭಾರತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ವಡೇರಹ ಳ್,ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ 
ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26186 EST2
81ಶಾ ಅಹುತುಅ
/1/04‐05

ಸ ೕರ್ದಯ ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು ಈ
ಸಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾ್ಗ್ 

ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26187 EST2
81ಶಾ ಅಕ ವೇ

ನಿಗದಿ/27/2005‐
06

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಮಂಜುಳ,ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕಿ, ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ 

ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26188 EST2
81ಶಾ ಅರಿಅ/37
/2005‐06

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖಯ್.19769/06  ರ್ೕ
ಕೆಂಚೆಗೌಡ ಇತರರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ
3/24/2009 0:00 E

26189 EST2
81ಶಾ ಅಇತರೆ/
24/2005‐06

ತುಮಕೂರು ಉತತ್ರ ಶಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್
ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26190 EST2
81ಶಾ ಅ/5053

9/ಇತರೆ/39/05‐08

ಧ ಕಷಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಇತರರಿಂದ
ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಕೆಯ್ಗೋಳುಳ್ವ 

ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26191 EST2
81ಶಾ ಅರಿಪಿ/32

418/32419/34/2
005‐06

ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಲಾಯದ
ಪಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಕಮ ವ ಸುವರ್ಕರಣಗಳ ರ್ ವ ಸುವ

ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 0: E

26193 EST2
87ಶಾ ಅಇತರೆ/
8/2005‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26194 EST2

1ಶಾ ಅ ಹು
ಬಾಯ್ಕ್ 

ಲಾಗ್/38/2005‐
06

ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 
ಕಾನೂನುಬಾ ರವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26195 EST2
81ಶಾ ಅಸಥ್ಳಾಂ
ತರ/1/2005‐06

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿಸಲವಾಡಿ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಮೆಲಲ್ಹ ಳ್ಗೆ ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಸಳ್ಳಾಂತರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

26196 EST2
81ಶಾ ಅವಗರ್ 

ಇತರೆ/23/2005‐
06

ಕಷ್ಕರು/ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು
ಇವರಿಂದ ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ 

ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26198 EST2
81ಶಾ ಅವೇತನ 

ತಾರತಮಯ್/30/200
5‐06

ರ್ೕ ಎಂ. ೕತಾರಾಮಯಯ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು
ಜಯಮಂಗ  ಗಾರ್ಮಾಂತೆರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ 
ಸಮನಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E



ೂ

26199 EST2

81ಶಾ ಅಖಾಪ
ಗ ಕೆ ರಜೆ 

ನಿಗಧಿ/25/2005‐
06

ಕೆ. ದದ್ಬಸವಯಯ್ ನಿವರ್ತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪಪೂಕಾಲೇಜು,ಕೋಳಾಲ 
ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಹಕಿಕ್ನ ಲ್ರುವ ಗ ಕೆ 

ರಜೆ ನಗಧಿಕರಣದ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26200 EST2
81ಶಾ ಅನೇಮ

ಕಾತಿ 
ಅನು/2/2005‐06

ಪರ್ಶಾಂತ್ ಎಂ.ಎಸ.ಆರ್ ಾನ ಕಷ್ಕರು 
ಎಂ.ಜಿ.ಎಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗುಂಡಾಲರ್ಹ ಳ್ 

ಪಾವಗಡ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26201 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾಅನು/185/200
6‐07

ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ದೆವನೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26202 EST2
81ಶಾ ಅಇತರೆ/
18/2006‐07

ಮಾನಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಯರಹ ಳ್ 
ಹೆಚ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಈ ಸಾಲೆಯನುನ್ 2006‐
07ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

26203 EST2
85ಶಾ ಅಪಿಎಸ್/

97/ ತುಂ/1/2006
‐07

3‐4 ವಷರ್ದಿಂದ ನಿವ್ಋತಿತ್ ಮರಣದಿಂ
ಖಾ ಯಾದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ 

ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26204 EST2
87ಶಾ ಅವೇಬಿ

ಕೋ/63/2006‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ.ಗಿರೀಶ್,ದಿವ್ದಸ ಜನತಾ
ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 

ಸೊಸಯ್ಟಿ,ರಾಮನಗರ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26205 EST2
87ಶಾ ಅನೇಅ

ಕೊ/127/2006‐07

ಶೊ ೕದಯಶೆ ವ್ೕದಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕರ್ಷಣ್ಯಯ್ನದೊಡಿಡ್,ಕನಕಪುರ 

ಕನನ್ಡ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
.ಬಿ.ಕುಮಾರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

26206 EST2
87ಶಾ ಅಮು ಬ

ಕೊ/71/253/2006
‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ವೆಯ್.ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್,ಸ. ರ್ೕ
ಶಾರದ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ 
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

26207 EST2
81ಶಾ ಅಗಯ್ಹಾ/
10/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಪರಮೇಶವ್ರ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು,ಗುರುಬಸಪಪ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅರಕೆರೆ,ಹೊನಾನ್  ತಾ ಇವರ 
ಗೆಯ್ರು ಹಾಜರಿ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 E

26208 EST2
ಸಇ81ಶಾ ಅಮಹ/

2006‐07
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ಕೆಲವು

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 E

26211 EST2
83ಶಾ ಅಸಹ 
ಕಷ್ಣ/255/2008‐

09

ರ್ೕ . .ಮಂಡ ರಿಹೆಮಾಮ್ಡಿ ಇವರ
ಅಧಿನದ ಲ್ರುವ ರುತುತ್ ಜನತಾ 

ಬಾಲಕಿಯರಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಯ್ಂದೂರು 
ಇದನುನ್ ಬಾಲಕ ಬಾ ಯರ 

ಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು

9/4/2009 0:00 B



  

26212 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:11:2005‐
06

ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ರ್ ರವರ 
ಅ ವ್ನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸ್ಎ ಜವರೇಗೌಡನಗರ, 
ಹೊಸಕೆರೆ ಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ರಾಜಾರಾಜೇಶವ್ರಿ 
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26213 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:122:20050
6

ಗಿಲ್ೕಟ್ಸ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚುಂಚಘಟಟ್, 
ಕೊತತ್ನೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26214 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:88:2005‐
06

ಮೌಂಟ್ ಆಸ್ಟ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೀಪಾಂಜ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26215 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:130:2005‐
06

ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26216 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:107`2005‐
06

ಜಿ.ಕೆ.ಎಜುಕೇಷನ್ಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಕಿಷನ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ರಣಯ್ನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26217 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:108:2005‐
06

ಸನ್ ಗೊಲ್ೕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿರಸ ತೆ್, 
ಭುವನೇಶವ್ರಿ ನಗರ, ಕೆ.ಪಿ.ಅಗರ್ಹಾರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26218 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:59:2005‐
06

ಮೀನಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A

26219 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:114:2005‐
06

ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾಸ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಾರಣಾ , 

ಮಾರಗೊಂಡನಹ ಳ್ ರಸೆಗ್, ರಾಮಮೂತಿರ್ 
ನಗರ ಹತಿತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26220 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:67:2005‐
06

ಎಸ್.ಕೆ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮೇಶವ್ರನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A



 

 

 

 

06 ಅನುಮತಿ

 

26221 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:124:2005‐
06

ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರು ಶಾ , ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ, ಬಿದರಹ ಳ್ ಅಂಚೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26222 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:144:2005‐
06

ನೂಯ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26223 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:116:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅವಲಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26224 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:129:2005‐
06

ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆರೇಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26225 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:115:2005‐
06

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕನಕನಗರ, ಫಯಾಜ್ ಬಾದ್ , 

ಯಲಡೇನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26226 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:118:2005‐
06

ದಿ ಬೆನಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಲಸಂದರ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆತೆರೆಯಲು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26227 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:65:2005‐
06

ಅರ ಂದೋ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, 
ಮಲಲ್ತತ್ಹ ಳ್, ನಾಗರಬಾ , ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26228 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:135:2005‐
06

ಕಲಾನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೂಡಲ್, 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A

26229 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:113:2005‐
06

ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ ವಾಲೆ, ಬಿದರಹ ಳ್ 
ಹೋಬ  ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26230 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:71:2005‐
06

ಬಿ.ಎಲ್.ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೇವರಚಿಕಕ್ನ ಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A



 

06 ಅನುಮತಿ

26232 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:105:2005‐
06

ಎಂ.ಜಿ.ಇನ್ ಪಾಯ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೋಮೇಶವ್ರ ದೇವಸಾಥ್ನ ರಸೆತ್, ಬಿಳ ೕೆಕ ಳ್, 
ಬೆನೆನ್ೕರುಘಟಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26233 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:35:2005‐
06

ಎಂ.ಆರ್.ಕೇಂಬಿರ್ಡಜ್ ಸೂಕ್ಲ್, 5ನೇ
ಮುಖಯ್ರಸೆತ್,  ಲಸ್ನ್ ಗಾಡ್ ರ್ನ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26235 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:22:2005‐
06

ಯಶ ವ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26236 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:39:2005‐
06

ಪರ್ ಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 5ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 
ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26240 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:51:2005‐
06

ಜವಹರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂ:33, 
5ನೇ ಡಿ.ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಮಾರುತಿ ಲೇಔಟ್, 
ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26241 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:46:2005‐
06

ನೂಯ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. .ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ , 

ಕದಿರೇನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26243 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:44:2005‐
06

ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿ ಮ್ಲಾಲ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26244 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:43:2005‐
06

ದಿ ೕಫ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಳ ೕೆಕ ಳ್, 
ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26245 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:62:2005‐
06

ಎಸ್. . ಪಬಿಲ್ಕ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾ ೕಹ ಳ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26247 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:42:2005‐
06

ಎವರ್ ಶೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಲಲ್ಹ ಳ್
ಗೇಟ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26248 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:41:2005‐
06

ಬೂಲ್ಬೆಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಿ.ಕೆ.ಲೇಔಟ್, 
ಚನನ್ಕೇಶವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A



 

26250 EST2
ಸ 8[4]ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:111:20
05‐06

ಾನಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26251 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:49:2005‐
06

ಚಿನಮ್ಯ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಈಜೀಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26253 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:50:2005‐
06

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26254 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:64:2005‐
06

ಸನಾಬಿಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊಡಡ್ದೇವನಹ ಳ್, ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ ಅಂಚೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26256 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:138:2005‐
06

ಸ ೕದಯ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿನಿನ್ಲೇಔಟ್, ನಾಗರಭಾ  ರಸೆತ್, 
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26259 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:37:2005‐
06

ರೆಡಿಡ್ ಜನ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎನ್. .ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಪೇನ 
ಅಗರ್ಹಾರ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26262 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:58:2005‐
06

ಶವ್ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಕಾವ್ಟರ್ಸ್ ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್, 
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ್ದೇಶ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, 
ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26263 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:143:2005‐
06

ರ್ೕಸಾವ್ಮಿ ವಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
3ನೇ ಮುಖೆಯ್ರಸೆತ್, ಕೊಟಿಟ್ಗೆಪಾಳಯ್,  ರ್ೕಗಂಧ 

ಕಾವಲು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/25/2009 0:00 A

26266 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪರ್ಶಾ:161:2005‐
06

ಜಾಮಿಯಾ ಮಹಮದೀಯ ಮಂಸೂಸ್ರ
ಪೌರ್ಢಾಶಾಲೆ,ತಣಿಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26269 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:140:2005‐
06

ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿತತ್ಗಾನಹ ಳ್, ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A



ಈ

26271 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:69:2005‐
06

ಗಾಡ್ ನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ಡಾ|| ಟಿ. .ಎಂ. 

ರಾಯನ್ ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26273 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:151:2005‐
06

ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಬಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, 
ಉಲಾಲ್ಳರಸೆತ್, ಉಲಾಲ್ಳ ಉಪನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

26277 EST2
8[4]12906ಶಾ

ಅ:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:26:2
006‐07

ಮಹ ರ್ ಅರಬಿಂದೋ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಂಚ ಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 A

24971 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ/3/2006‐
07

ನೆಹರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಎಸ್.ಐ.ಟಿ.ತುಮಕೂರು ತಾ: 2006‐07ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24972 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅಂಜಿ

:ವಗಾರ್ವಣೆ:06:200
6‐07

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಹಾಗೂ 
ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕೇತರ 

ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 C

25042 EST2
81ಶಾ ಅದೆಯ್ ನಿ

ಬಗೆಗ್/55/2003‐04
1‐1‐1970ರ ನಂತರ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ 

ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 C

25044 EST2
81ಸಾ ಅವೇತಾ

ನುದಾನ/1/2004‐
05

ರಂಗನಾಥ ಸನಿವಾಸ
ಪೌಢಶಾಲೆ ಬೆ ರನಹ ಕೊರಟಗೆರೆ ಈಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಯ್ರನಹ ಳ್,ಕೊರಟಗೆರೆ

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25045 EST2
81ಶಾ ಅವಗರ್/2

/04‐05

ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್,ವರ್ತಿತ್
ಕಷ್ಕರುಮುಡಿಗುಂಡ,ಕೋಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 C

25046 EST2
86ಶಾ ಅಮು ಬ

ಡಿತ್.ಇತರೆ/2005‐06

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25047 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/7/2005‐06

ಎಸ್. ವರಾಜ್. ಸ. .ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾಳಯ್,ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25050 EST2
81ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
ಡಿತ್/14/2005‐06

ಜಿ.ಐ.ಬಸವರಾಜ್,ಆಯರ್ಭಾರತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ ಗೇಟ್ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25051 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/8/2005‐06

ಎಂ.ಮಹದೇವಪಪ್ ಸ.  ಮಹದೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೋಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C



25052 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಶಾ ಅ 
ಮು ಬಡಿತ್/11/200

5‐06

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C

25054 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/2/05‐06

ಪಿ.ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಸ. . ರ್ೕರಾಮ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆ.ಟಿ.ಹ ಳ್,ಪಾವಗಡ ಇವರಿಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25055 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/16/2005‐06

ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಸ. ರ್ೕವಾಣಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿತಾ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C

25056 EST2
81ಸಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/1/2005‐06

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25058 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/3/2005‐06

ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್,ಸ. ,ತಿರುಮಲ
ರಾಘವೇಂದರ್ ಮಂಗಳವಾಡ ಪಾವಗಡ 

ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C

25059 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು./35/
2006‐07

ರ್ೕ ವಾಸ  ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ರಿ ಇವರಿಗೆ 
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 A

25060 EST2
81ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ/62/2005‐
06

ಶಾರದ ಲಾಸ ಬಾ ಕಾ
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 2004‐05 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 

ಕೊರತೆ ಮನನ್ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25061 EST2
81ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ/145/2005‐
06

ೕಕಾಂತ ಬಾ ಕಾರ್ೕಕಾಂತ ಬಾ ಕಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25064 EST2
81ಶಾ ಅ 

ದೆಯ್ ಗೆರ್ೕಡ್2.ಬಡಿತ್/1
3/2005‐06

ಎಸ್.ಸುದಾಕರ್ ದೆಯ್.  ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಇವರಿಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25065 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಶಾ ಅ
ವೇನಿ/123/2005‐

06

ಡಿ.ನಾಗೇಂದರ್ಕುಮಾರ್,ಕುವೆಂಪು
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C

25066 EST2
81ಶಾ ಅದೂರು/

1/05‐06

ಮರಡಿ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಕಳಳ್ಂಬಳಳ್, ರಾ ತಾ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25068 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮಾ
ನಯ್ತೆ:3:2006‐07

ವೇಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನಕೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾ, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 C

25069 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅನು/5/2006‐

07

ತ ೕದ್ ಎ ಮಲಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಇವರಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 C



 

25070 EST2
81ಶಾ.. .ಅ.ದಾವೆ
/4/2006‐07

ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ
ನಿಂದನಾದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:537/2006 

ಜಿ.ಎಂ.ಮುಂಡರಗಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

25072 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಶಾ ಅ
ಮು ಬಡಿತ್/5/2006‐

07

ಸಟ್ರ್ ಬಿಯಾನ ಪನಾರ್ಂಡಿಸ್,ಸ.  
ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸೆಂಟ್ ಮೆಯ್ಕಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದಾಂಡೆ  ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25079 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:ಅನು:3:2006‐07

ರ್ೕ ಶೇಷಗಿರಿ ಗೋವಾ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ. .ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ಗಂಗೋ ಳ್, 

[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್,

3/23/2009 0:00 C

25081 EST2
81ಶಾ. .ಅ.8421

/ಅನುದಾನ/1/200
6‐07

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಬಿಜವರ
ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶಾಶವ್ತ 
ಅನುದಾನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 B

25082 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:9:2006‐07

ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25084 EST2
879ಇತರೆ4/200

6‐07

ರ್ೕ ಎಸ್.ಮುದದ್ಪಪ್ ನಿ.ಪಾರ್. ನಾಯಕ
ಕಿ.ಕಾ.ಹಾಗಲವಾಡಿ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ:  ಂದಿನ 

ಸೇವೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು
3/23/2009 0:00 B

25087 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ದಿವ್.ದ

.ಸ:ಬಡಿತ್:25:2006‐
07

.ಎಂ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ ನೆಹರು 
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ] ಮಾಯಸಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ., 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

25088 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಸವ್ನಿ.
ಅ./29/2008‐09

ಪ. . ವಶಂಕರಯಯ್, ಸ. .  ರ್ೕ
ತೋಂಟಾಧಾಯರ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ಖಾನಿ ಮಠ, 
ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ತಾ: ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/23/2009 0:00 B

25090 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಸವ್.ನಿ.
ಅ.43/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ನಜೀಮುನಿನ್ೕಸಾ, ಮು. .,  ರ್ೕ 
ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್.ಶಾ.ತುಮಕೂರು ಇವರ 
ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 B

25093 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಬಡಿತ್:

ಅನು:17:2006‐07

ಕೆ.ಭೀಮೇಗೌಡ, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
ಸಹಾಯಕರು,  ರ್ ಯದುಶೈಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ, 
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ 

ಹುದೆದ್ಗ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C



ರಿ 33617/2000

25095 EST2
81ಸಾ ಮು ಬಡಿತ್
/3/2006‐07

ರ್ೕ .ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ,ಸ. , ರ್ೕ 
ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರತನ್ಸಂದರ್, ರಾ ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25101 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ವಗರ್
/7/1997‐98

ರ್ೕ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಮಾರುತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/23/2009 0:00 B

25121 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /12/1999‐
2000

ತಿಮಮ್ರಾಜಪಪ್ ಕರಿತಿಮಮ್ರಾಯಸಾವ್ಮಿ, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ತಪಪ್ದಬೇಗೂರು, 

ನೆಲಮಂಗಲ
3/25/2009 0:00 B

25124 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /31/999‐
2000

ಎಸ್.ಬಿ.ಜೈನರ್, ಸ. ., 
ಎಸ್.ಜಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಅಲಗವಾಡಿ, 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ ಲೆ್
3/25/2009 0:00 B

25127 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮೇ
ಲಮ್ನ /37/99‐

2000

ಭರಮಪಪ್, ಸ. .ಮಾಡರ್ನ್ ಆಮಗ್, 
ಪೌರ್.ಶಾಲ ಬಂಕಾಪುರ ಗಾಗ್ಂ ಹಾವೇರಿ 

ಜಿಲೆಲ್.
3/23/2009 0:00 B

25130 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /37/2000‐
01

ಜಿ.ಅಶವ್ತತ್ನಾರಾಯಣ ಮಹಾತಮ್
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ಜಯಪುರ, 

ದೇವನಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಜಿಲ ಲೆ್.

3/23/2009 0:00 B

25133 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ದೂ
ರು/1/2000‐01

ಕೆ.ಆರ್. ೕರಾಚಾರಿ,ಸ. ., ವಗಂಗಾ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ವಗಂಗೆ, ನೆಲಮಂಗಲ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ 

ರಿ ಸಂ 33617/2000.ಸಂ.

3/23/2009 0:00 B

25141 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /56/2000‐
01

ಕಾಯರ್ದ ರ್ ದಾಯ್ರಣಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ತೋ ನಕರೆ ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ: 

ಬಿ.ಡಿ.ನಾರಾಯಣ
3/23/2009 0:00 B

25149 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /43/2002‐
03

ಭೂಪಯಯ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಬಣದಾರು
ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು, 

ತುಮಕೂರು.
3/23/2009 0:00 B

25151 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /14/2002‐
03

ಕೆ.ಆಲಯಯ್, ದೈ ಕ ಕಕ್ಕರು, ಡಾ: 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಅರಳುಗುಪೆಪ್, 

ತಿಪಟೂರು ತಾ:
3/23/2009 0:00 B

25153 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /18/2002‐
03

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾಕುಮಾರಿ ಸ. ., 
ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ 
ಬಡಿತ್.

3/25/2009 0:00 B

25155 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /9/2002‐03

ಹೆಚ್. .ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಸ. ., 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್.

3/23/2009 0:00 B

25160 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /23/2002‐
03

ಕೆ.ಎಸ್.ಗೋ ೕಂದರಾಜು ಮತುತ್ ಇತರರು 
ಮೈ ಂಕೋ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಅಮಮ್ಸಂದರ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತುಮಕೂರು.
3/23/2009 0:00 B



25163 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೈ

ಲಮ್ನ /10/2002‐
03

ಟಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸ. ., 
. .ಜಿ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 

ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ:
3/23/2009 0:00 B

25165 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಅ.

ಸಂ.32116/2002‐
03

ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ.ಪರಮೇಶವ್ರಗೌಡ, 
ಟಿ.ಅನಂತರಾವ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 
ಎಸ್.ಜಿ.ಆರ್.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಬಾಳೆವನೂನ್ರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು

3/23/2009 0:00 B

25168 EST2
85ಶಾ. .ದೈ. .

ವೇ.ನಿ./142/2002‐
03

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ಪರಮೇಶವ್ರ ಗೌಡ, 
ಟಿ.ಅನಂತರಾವ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 

ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್.ಪ.ಫೂ.ಕಾ., ಬಾಳೆಹೊನುನ್ರು, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು

3/23/2009 0:00 B

25075 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ
/1/2006‐07

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ದಿವ್.ದ.ಸ.ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ 
ದದ್ಗಂಗಯಯ್ ಬಿನ್ ೕರ ದದ್ಯಯ್ 

ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ:

3/23/2009 0:00 B

25076 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/2/2006‐07

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ
ಪ.ಜಾತಿ/ಪ>ಪಂಗಡಗಳ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಾಳಾಪುರ, ರಾ ಈ 
ಸಾಲೆಯ ಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25109 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /60/1998‐
99

ಎಸ್.ಸೂಯರ್ಪರ್ಕಾಶ್, ಪರ್.ಮು. ., 
ಸೋಮೇಶವ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 

ತುಮಕೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 B

25115 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮೇ
ಲಮ್ನ /15/99‐

2000

ಆರ್.ನಾಗರಾಜು, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್, ಜೇವಗಿರ್ 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮತಿಘಟಟ್, 
ಚಿ.ನಾ.ಹ ಲ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು

3/23/2009 0:00 B

25173 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /64/2003‐
04

ಪಿ.ಎಸ್.ಅಸತ್ಂಗಿ ಮಠ, ಮು. .,  ರ್ೕಮತಿ 
ೕರಮಮ್ ಚನನ್ಪಪ್ ಭಟಿಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್.ಶಾ.ಹುಬಬ್ ಳ್, ಧಾರವಾಡ.

3/23/2009 0:00 B

25175 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /56/2003‐
04

ರ್ೕ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ
ಎಸ್.ಜಕಕ್ನಗೌಡರ್, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕಿ, 
ಅಂಭೃತೇಶವ್ರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಅಣಿಣ್ಗೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್.

3/23/2009 0:00 B

25179 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /39/2003‐
04

ರ್ೕ ರ್ೕನಾಥ್, ಸ. ., 
ಮೈ. ಂ.ಕೋ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಅಮಮ್ಸಂದರ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲ ಲೆ್.

3/25/2009 0:00 B

25183 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /13/2003‐
04

ಜೆ. ೕತಾರಾಮಯಯ್, ಸ. ., ಸಂಪಿಗೆ 
ಚಂಪಕ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ:

3/23/2009 0:00 B

25190 EST2
817ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ .71/2003‐
04

ಶಕಿರ್ ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಚಂದರ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಬೈಚೇನಹ ಳ್,ಗುಬಿಬ್ ತಾ:

3/23/2009 0:00 B



8[2] :

 
 

25192 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /60/2003‐
04

ತಿಮಮ್ರಾಯಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಸ. ., 
ಕರಿತಿಮಮ್ರಾಯಸಾವ್ಮಿ, 

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ತಪಪ್ದಬೇಗೂರು, 
ನೆಲಮಂಗಲ

3/23/2009 0:00 B

25193 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು

ಬಡವತಿ:29:2006‐
07

ರ್ೕ ಜಿ. .ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಭಾರತಿನಗರ, ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಮಂಡಯ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25198 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /31/2003‐
04

ಎ.ಜಯರಾಂ, ಸ. ., ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ.

3/23/2009 0:00 B

25199 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:2:15:2006‐

07

ರ್ೕ ಟಿ.ಆರ್.ಹುದಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಜನತ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25201 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /87/2003‐
04

ಅನಂತಪದಮ್ನಾಭ ಪವನಕೃಪ 
ಮೂಕಾಂಬಿಕ ದೇವಸಾತ್ನ ತುಮಕೂರು.

3/23/2009 0:00 B

25202 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬಡಿತ್:13:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್.ಕೆ.ಹೆಗಡೆ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ನಿವೇದಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸೂರ್ರು, 

ಕುಂದಾಪುರ ತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25206 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮುಶಾ ಅ ಮು
:ಬ:8:2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಜನತಾ ಪೌಢಶಾಲೆ ಕೆಂಬೋಡಿಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಬೋಡಿ, 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ಬಡುತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25207 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಕ್ನ /36/2003‐
04

ದೊಣಣ್ನವರ್ ರ್ೕಭನಿನ್ಮಟಿಟ್, ನಾಗರಾಜ
ಗಿಡಡ್ಪಪ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 

ಬಂಕಾಪುರ ಹಾವೇರಿ.
3/23/2009 0:00 B

25210 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:9:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಪ ೕರ್ನ್ ತಾಜ್ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಮಹಾತಾಮ್ಗಾಂಧಿ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 
ಮುಡಿಯನೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25211 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /35/2003‐
04

ಹೆಚ್.ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ಸವ್ಣಾರ್ಂಭ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ ತುಮಕೂರು.

3/23/2009 0:00 B

25216 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:5:2006‐07

ರ್ೕ ಜಿ.ನಾಗರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಎಸ್. .  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 C

25217 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /27/2003‐
04

ಡಿ. .ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್,  ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ
ವೇಕಾನಂದ ರೆ ಡೆನಿಷ್ಯಲ್ 

ಪೌರ್.ಶಾ.ಪಿಕೋಡಿಹ ಳ್, ಕಡೂರು ತಾ:
3/23/2009 0:00 B



25351 EST2 ಮೆ 3/25/2009 00 C

25218 EST2
8[2]ಶಾ :ಮು ಬ
:20:2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ರಘುಪತಿ ಆಚಾಯರ್, ಸ. , ನೆಹರೂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಲವೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗ ಗೆ್

3/23/2009 0:00 C

25330 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ .ಸಂ.25/200
4‐05

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತಯ್ವತಿ, 
ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ಜಯನಗರ 

ತುಮಕೂರು.
3/23/2009 0:00 B

25334 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /ಸಂ.28/20
04‐05

ಡಿ.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಲ ಮ್ೕದೇವರಹ ಳ್ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್.

3/23/2009 0:00 B

25337 EST2
ಸ817ಶಾ. .ಅ.ಮೇ
ಲಮ್ನ /ಸಂ.76/20

04‐05
ಜಯ ೕಲನ್ ಇತರರು. 3/23/2009 0:00 B

25340 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/16/2007‐08

ಹೆಚ್.ಟಿ.ರಾಮಣಣ್,ಸ. ,ಮಣಣ್ಮಮ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಂದಗುಂಟೆ, ರಾ ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25344 EST2
81ಶಾ ಅವಗರ್/1
0/2007‐08

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಮಾದೇನಹ ಳ್,ಮಧುಗಿರಿ ಈ 
ಸಂಶೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25348 EST2
81ಶಾ ಅವಗರ್/7
/2007‐08

ಮೆಯ್ಸೂರು ಡಯಾ ನ್ ದಾಯ್
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C

25351 EST2
81ಶಾ ಅವಗರ್/1
2/2007‐08

.ಎನ್.ಬಾಲಕರ್ಷಣ್ ,ರಾಘವೇಂದರ್
ಪೌಢಶಾಲೆ ಮೆ ಸೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯ್ಸೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 0: C

25352 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /ಸಂ.18/20
04‐05

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಮು. .ಮಾರುತಿ 
ಪೌರ್ಶಾ, ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು.

3/23/2009 0:00 B

25357 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  
ಸಂ.29/2005‐06

ಟಿ.ಎನ್.ಅಶವ್ತಥ್ಪಪ್, ಜೈಯಮಂಗಲ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟರ್ಹ ಳ್, 

ಮಧುಗಿರಿ.
3/23/2009 0:00 B

25359 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /ಸಂ.8/200
5‐06

ರಂಗಯಯ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, 
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಹು ಯಾರು, ತುಮಕೂರು.

3/23/2009 0:00 B

25362 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ .ಸಂ.7/2005
‐06

ಎಂ.ಬಿ. ವಕುಮಾರ್,  ದದ್ಗಂಗಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅದಲಗೆರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ:

3/23/2009 0:00 B

25364 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /ಸಂ.30/20
05‐06

ವಕುಮಾರ್ ಸ. .,  ದದ್ಗಂಗಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅದಲಗೆರೆ, ಗುಬಿಗ್ ತಾ: 
ಹೊನನ್ಪಪ್, ಹೆಚ್. .ದೈ. ., ಬಾಪೂಜಿ, 
ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮಂಚೇನಹ ಳ್, 

ತುರುವೆಕರೆ ತಾ

3/23/2009 0:00 B

25366 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /ಸಂ.9.2005
‐06

ರ್ೕ ಕೆ.ಪರಮೇಶವ್ರಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರರು. 3/23/2009 0:00 B



ುರ ಮೆ ಈ

25368 EST2
81ಶಾ ಅವಗರ್/1
1/2007‐08

ಕರ್ಷಣ್ಸಾವ್ಮಿ,ಸ. ,ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಉದಯಗಿರಿ,ಮೆಯ್ಸೂರು

 ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25370 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ .ಸಂ.127/20
05‐06

ವ್ೕ .ಆರ್.  ವಕುಮಾರ್,  ರುದಧ್
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,  ವಗಂಗಾಗಿರಿ 

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್.
3/23/2009 0:00 B

25373 EST2
81ಶಾ ಅವಗರ್/1
9/2007‐08

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಹಾ ದಾಯ್ಪಿಠ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25375 EST2
81ಶಾ ಅದಾಹಾ

ಮನಾನ್/16/2007‐
08

ಪರಮಾಂಸ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಎಂ.ಜಿ.ಕೊಪಪ್ಲು,ಹೆಬಾಬ್ಳು,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ 
ಹಾಜರಾತಿ/ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25376 EST2
81ಶಾ ಅದಾಹಾ

ಮನಾನ್/16/2007‐
08

ಾನಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನಾನ್ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C

25380 EST2
81ಶಾ ಅ.ದಾಹಾ.

ಕೊಮನಾನ್/15/200
7‐08

ಘೆನ್ೕಶವ್ರ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಳಪಡ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ 
ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25381 EST2
81ಶಾ ಅದಾಹಾ

ಮನಾನ್/21/2007‐
08

ನಿಮರ್ಲ
ಪೌಢಶಾಲೆ ರಾಂಪುರ ಮೆ ಸೂರು ಈಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ರಾಂಪ , ಯ್ಸೂರು
ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ 

ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25386 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.

ನೇ:206:2002‐03

ವೇಕ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಟ, 
ಇ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಸಂಸಕ್ೃತ 
ಅಧಾಯ್ಪಕರ ನೆಮಕಾತಿಯನುನ್ ಶೇಷ 
ನೆಲೆಯ ಲ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25387 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಹು

.ಅನು:15:2002‐03

ರ್ೕ ಎಸ್.ನಾಗರಜು, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, 
ಮದಕರಿ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು, 

ಇವರ ಹುದೆದ್ ವೇತನಾನುದನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 D

25389 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಗೆರ್ೕ

ಡ್ :37:2002‐03

20 ವಷರ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ಉನನ್ತೀಕರಿ  ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 
ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D



25397 EST2 3/24/2009 00 D

  
 

25391 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ :ಅನು
:19:2002‐03

ಗಾರ್ಮಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೃಷಣ್ರಾಜಪೇಟೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 

ಸೇವೆಯ ಲ್ಸುತಿತ್ದದ್ ನಿಧನರಾಗಿರುವವರ 
ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25392 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನಿವೇ
:174:2002‐03

ಬಿ.ಪಿ.ಪಾರಂಬ ಳ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು 
ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ 

ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

3/24/2009 0:00 D

25393 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಅ
ನುಕಂಪ:7:2001‐

02

ರ್ೕಮತಿ ರಾಣಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ 
ಅಂದಾನಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25395 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ :ದೂ
ರು:09:2002‐03

ಪಾಂಡವಪುರ ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
.ರಮಚಂದರ್, ದೈ. ., ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2009 0:00 D

25396 EST2
81ಶಾ ಅಹಾಮ

ನಾನ್/14/2007‐08

ತಿಡುಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಟಟ್ದಪುರ,ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ 
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 
ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25397 EST2
8:ಶಾ :ಅನುಕಂಪ
:3:2002‐03

ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯುಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದದ್ 

ಎಸ್.  ದದ್ರಾಜು ಇವರ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದುದ್ದ್ ದ್
ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೆ.ಜಯಮಮ್ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 0: D

25399 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ :ಹು.

ಅನು:19:2002‐03

ಗೌ ಯಾ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡಯ್, ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 D

25400 EST2

81ಶಾ ಅ 
ದಾ/ಹಾ 

ಮನಾನ್/17/2007‐
08

ದಾಯ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ,ಹೊಟಗ

ಳ್,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25401 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಕೇ:ಅ

ಸು:ಇತರೆ:43:2003
‐04

ರ್ೕ ಭುವನೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ 
ಡೆವಲಂಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರು ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 
ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ 

ಕೋರಿಕೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D



 

/29/200
ರ್

25403 EST2

81ಶಾ ಅ 
ದಾ/ಹಾ 

ಮನಾನ್/18/2007‐
08

ಕೌಟಿಲಯ್ ದಾಯ್ಲಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಟಟ್ಗಾನಹ ಳ್ ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ 
ಮನಾನ್ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25404 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಅ

ಮಾನತುತ್:ವೇ.ಭ:27:
2003‐04

ರ್ೕ ವೈ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮು. , ಡಾ|| 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಇವರಿಗೆ ಂಬಡಿತ್ ನೀಡಿದ 

ನಂತರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ಟಿಟ್ರುವ ಅವಧಿಗೆ 
ವೇತನ ನೀಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25406 EST2
81ಶಾ ಅ 

ದಾಹಾಮನಾನ್/19/2
007‐08

ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಗರ,ನಂಜನ
ಗೂಡು ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಿಸಲು ಘಟನೂನ್ತರ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25408 EST2
81ಶಾ ಅ 

ದಾಹಾಮನಾನ್/19/2
007‐08

ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಗರ,ನಂಜನ
ಗೂಡು ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಿಸಲು ಘಟನೂನ್ತರ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25409 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :

ಮ.ಸಥ್.ಹಂ:01:2002
‐03

ಕೋಲಾರ ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ನ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮರಯು ಸಥ್ಳ 

ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 
[ಎಂ.ಸದಾ ವ, ದೈ. ]

3/24/2009 0:00 D

25410 EST2

81ಶಾ ಅ 
ಕಷ್ಕರ 

ಅದಾಲತ್/29/200ಅದಾಲತ್
7‐08

ಮೆಯ್ಸೂರು ಬಾಗದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ 13‐
12‐2007 ರ ಲ್ ಅಜಿರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕರ್ಮಲ್

ವ ದ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C

25412 EST2
8[8}ಶಾ :8797:

ನೇ,ಅನು:2002‐03

ರ್ೕ ಆರ್.ಮುರ ೕಧರ, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, 
ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಬೋಡಿ, 

ಕೋಲಾರ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡಿ 

ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25414 EST2
81ಶಾ ಅಮಾಹ/
22/2007‐08

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ರಾಜಶೇಖರ ರಾಜಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25415 EST2
8[8]ಶಾ :ಎಜಿ:ತ.

ವ:01:ಇತರೆ:2002‐
03

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಲೆಕಕ್ ತಪಾಸಣೆಯ ಲ್ 
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಕನಾರ್ಟಕ , 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಆ ೇಪಣೆಗೆ ಉತತ್ರ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25416 EST2
81 ಕಷ್ಣ 

ಅದಾಲತ್/3/2007‐
08

ಗೊ ಂದಪಪ್ ಸ.  
ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಾಯರಗುಂಟೆ,ಪಾ

ವಗಡ ತಾ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C



 

 

 

25417 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ :ದೂ
ರು:14:2003‐04

ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್, ಸ. ., ಮಂಡಯ್ ನಗರ
ಎಜುಕೇಷನ್ [ರಿ] ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಕೆ.ಆರ್.ಉಮಾಪತಿ ಇವರು ಮತುತ್ 

ಇತರರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25418 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  
ಸಂ.128/2005‐06

ಆರ್.ಮನೋಹರ್ ರುದಧ್ 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ವಗಂಗಾಗಿರಿ 

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
3/24/2009 0:00 B

25419 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ನೇ

ಮಕ:ದೂರು:95:20
03‐04

ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 
ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ 
ನೇಮಕದ ಲ್ ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

3/24/2009 0:00 D

25420 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ನೇ

ಮಕ:ಇತರೆ:18:200
3‐04

ರ್ೕ ವರ ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಂಗ , ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ದೈ ಕ 

ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ 
ಅಂಕಪಡೆದವರನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡದೇ 

ಇರುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25421 EST2
81ಶಾ ಅಸವ್ಇನಿ/
4/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಅನಂತಲ ೕ ಮು.
ಬನುಮಯಯ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಇಚಾಚ್ 
ಬಡಿತ್ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25422 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  
ಸಂ.31/2005‐06

ಜಿ.ಸುಧಾಕರಯಯ್ ದದ್ಗಂಗಾ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂದೀಕೆರೆ, 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರುಕ್ ಳ್
3/24/2009 0:00 B

25424 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ :ಹು.
ಅ:2001‐02

ರ್ೕ ಕಾ ಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊಡಡ್ರ ನಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25425 EST2

87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ
ಲಮ್ನ  

ಸಂ.5/6/32/2006‐
07

ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಒಕಕ್ ಗರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ

3/24/2009 0:00 B

25426 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/5/2007‐08

ರ್ೕ ಎಂ.ವರದರಾಜನ್ ಸ. ಸದಿವ್ದಯ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25427 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  
ಸಂ.22/2006‐07

ಹೆಚ್. .ಹೊನನ್ಪಪ್, ವೃ. .ಬಾಪೂಜಿ ಕೇಂದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಚೇನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ, 

ತುಮಕೂರು.
3/24/2009 0:00 B

25428 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಹು
.ಅನು:8:2001‐02

ಕೆರಗೋಡು ಸಂಸೆಥ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ 
ರಾಮಚಂದರ್ ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D



000 01[ ] ಅನುಮತಿ ದ ಪತಿ

25430 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ

ಡಿತ್ ಅನು/20/2008‐
09

ರ್ೕಕಂಠಸಾವ್ಮಿ,ಸ. ,ಟಿ.ಎನ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್,ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25431 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  
ಸಂ1/2007‐08

ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, 
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,  ವೇಕಾನಂದ 

ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ, ಸೂ ಬೆಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ 
ತಾ:

3/24/2009 0:00 B

25432 EST2
8[3]ಶಾ :ಶು. :0
1:2001‐02

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಶುಲಕ್
ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/24/2009 0:00 D

25435 EST2
87ಶಾ. .ಅ.107
ಮೇಲಮ್ನ  

ಸಂ.30/2007‐08

ಎಸ್.ಮೂತಿರ್, ಸ. ., ಬಸವೇಶವ್ರ
ರೂರಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಿಲ್ಗಾರ್ಮ, 

ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು.
3/24/2009 0:00 B

25437 EST2
87ಶಾ. .ಅ.122.

ಮೇಲಮ್ನ /ಸಂ.33/
2007‐08

.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಸ. ., 
ಕಂಚಿರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಲೋಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ: 
ತುಮಕೂರು.

3/24/2009 0:00 B

25438 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ

ಡಿತ್ಅನು/57/2008‐
09

ಬಿ.ಕೆ.ಸುಕನಯ್,ಸ. ,ಬರ್ಂದಾವನ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25439 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಹೂ.

ಪೌರ್.ಶಾ:ಅನು:19:2
000 01[ಬಾಗ]‐ ಬಾಗ

ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಮಾಲೂರು, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 2000‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದ ಅನುಮತಿ ಪತದ ಪತಿನೀಡಲಾಗಿದದ್ ಪತರ್ ರ್

ನೀಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25441 EST2
87ಶಾ. .ಅ. . .
52/2007‐08

ರ್ೕ .ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ವೃ. .,  ಶೊವ್ೕಧಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಣ್ಯಯ್ನದೊಡಿಡ್, ಕನಕಪುರ

3/24/2009 0:00 B

25442 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ :ದೂ
ರು:2:2000‐01

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಾಯಗೋನಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, 
ಇವರ ರುದದ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25443 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ

ಡಿತ್ಅನು/91/2008‐
09

ಎಸ.ರೇಣುಕ,ಸ. , ದಾದ್ಥರ್ ವಸತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25223 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:2006‐07

ಕೆ.ಪಿ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಯಲೂರು,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25224 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ .ಸಂ/80/20
04‐05

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಮೌ , ಸ. ., ಸುರೇಂದರ್ 
ನಾಯಕ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು.

3/23/2009 0:00 B



 
  

25226 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:28:2006‐07

ಎಂ.ಕೆ.ಲ ತ,  ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಜನಾಧರ್ನ
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25230 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:6:2006‐07

ಎ. ರ್ೕಧರತುಂಗ, ಸ. , ಶಾರದಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಕಾರ್ಡಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗ ಗೆ್

3/23/2009 0:00 C

25234 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:23:2006‐07

ಎಂ.ಉಮೇಶ್, ಸ. . ನ ೕದಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನೆನ್ಲನಹ ಳ್, 

ನಾಗಮಂಗಲ ತ, ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25237 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  
ಸಂ.23/2004‐05

ಎಂ.ಗೀತಮಮ್, ಕನಕದಾಸ ಪೌರ್ಶಾ, 
ಹು ಯಾರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.

3/23/2009 0:00 B

25238 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:7:2006‐07

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತರ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವವತಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಲೆಗಳ ಲ್ನ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರಿಂದ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ್ಗ್

3/23/2009 0:00 C

25244 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:24:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ರಾಧಮಮ್, ಸ. ., ಭಾರತ ರತನ್, 
ೕಷಗೊಂಡ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನರಸಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ಮುಖ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ

ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25248 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:10:2006‐07

ರ್ೕ ವಾಮನದಾಸ್ ಬಟ್, ಸ. , 
ಪ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗೊ ಳ್, ಉಡುಪಿ 

ಜಿಲೆಲ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಬಡುತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/23/2009 0:00 C

25253 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:01:2006‐07

.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್, ಸ. ,  ರ್ೕಮತಿ ಅರ ಂದ 
ತಾಮಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಇವರ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25256 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:22:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಕಾಮರ್ಣಿ, ಸ. , 
ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25259 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ  
ಸಂ.24/2004‐05

ಂಗದೇವರು,  . .ಸಟಿ., ನಿವೇದಿತ ಪರ್
ಂಗದೇವರು,  . .ಟಿ., ನಿವೇದಿತ 

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ತಸಂಧರ್ ತುಮಕೂರು.
3/23/2009 0:00 B



 
 

 

 

25260 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:14:2006‐07

ಕೆ.ಬಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸ. , ಕಮಲಾನೆಹರು
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್, 
ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗ ಗೆ್

3/23/2009 0:00 C

25264 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:18:2006‐07

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಪಸ್ನ ಸಂಟೆ
ಜೋಸೆಫ್ ಕನನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿ 
ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಸಟ್ರ್ ಆರ್ 

ಉದಯಭಾತಿಯವರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25267 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:16:2006‐07

ಕೆ. ವರಾಮಶೆಟಿಟ್, ಸ. , ಪಕರ್ಳ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಕರ್ಳ, ಉಡುಪಿ, ಇವರ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25269 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /ಸಂ./8/20
04‐05

ಓಂಕಾರಮೂತಿರ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್, 
ಎಸ್.ಜೆ.ಬಿ.ವೈ.ಪಿ.ಜೂನಿಯರ್, ಕಾಲೇಜು, 
ಮತಿಘಟಟ್, ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.

3/23/2009 0:00 B

25271 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:24:2006‐07

ತೆಲಾಮ್ಡೋರ ಡಿಸೋಜ, ಸ. ., 
ಕಾಮೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಮಮ್ಣುಣ್, ಉಡುಪಿ 

ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

3/23/2009 0:00 C

25274 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:3:2006‐07

ಎಂ.ಗಣೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಸ. , 
ದುಗಾರ್ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಂದತಿರ್, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25275 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/4/2007‐08

ಡಾ:ಸುದಶರ್ನ್,ಸ.  ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆದಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 C

25278 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:12:2006‐07

ಕೆ.ಭುಜಂಗ ಆಚಾಯರ್, ಸ. , ಗಣಪತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಡುಬಿದೆರ್ ತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗ ಗೆ್

3/23/2009 0:00 C

25281 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:21:2006‐07

ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ಸ. , ಎಸ್. .
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಗ , ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25285 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಅ.
61/2005‐06

ರಿ.ಅ.ಸಂ.17364/05 
ಎನ್.ಜಿ.ಚಂದರ್ಪಪ್,ಸ. .,  ಂದಿ,  ರ್ೕ 

ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡೂರು,  ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ 

ಇತರರು.

3/23/2009 0:00 B

25288 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/3/2007‐08

ಸಚಿಚ್ದಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C
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25289 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಅನು.
ನೇ.6/2005‐06

ಎಂ. . ರ್ೕಧರ್, ಬಿನ್.ಚಂದರ್ಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಪೂಪ್ರು, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 B

25291 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:1:20

02‐03

ಗಾರ್ಮ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಘ ,ಬೆಕಕ್ಳಲೆ, 
ಮದೂದ್ರು, ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 
ಸಂಖೆಯ್:411/2002 ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 D

25293 EST2
8[2.ಶಾ :ರಿಟ್ :6:
2002‐2003

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:3172/2002 3/23/2009 0:00 D

25296 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಮೇ.

ಮ/129/2005‐06

ರ್ೕ .ಆರ್.ಮೃತುಯ್ಂಜಯ, ಇವರು
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹಾಗೂ 
ಇಲಾಖೆ ರುದಧ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  

ಸಂಖಯ್/17/2005ರ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 B

25299 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:59:2008‐
09

ಉದಯ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಹಳ ೕೆ
ಮಂಗಮಮ್ನಪಾಳಯ್ ರಸೆತ್, ಮುನೇಶವ್ರ 
ವೃತತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 D

25301 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/10/2007‐08

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಗಾರ್ಯಿತಿರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರಿಗ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25303 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಚಿ.ಕ.

ಕಿ.ವೇ.ಪು. ./2/200
5 06‐

ರ್ೕ ತವರಪಪ್ಲಮಾಣಿ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ ಬಗೆಗ್.ಗ್

3/23/2009 0:00 B

25312 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/14/2007‐08

ರ್ೕ ಚೆನನ್ಬಸಯಯ್,ಸ. , ದೆದ್ೕಶವ್ರ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು 

ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 C

25314 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಚ.ಕ.

ಕಿ.ವೇ.ಪು. ./1/200
5‐06

ರ್ೕ.ಕ.ಎಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು, ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 B

25318 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ಡಿತ್/13/2007‐08

ಎಸ್.ಈಶವ್ರಪಪ್, ಸ. ,ಎಸ್.ಎನ್.ಬಿಕೆ
ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ,ದೇ ಹೊಸೂರು,ಹಾವೇರಿ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಿಂದ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25321 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /ಸಂ/6/200
4‐05

ಮಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಷರೀಫ್ ಗಣೇಶ್
ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,ಗೂಳೂರು, 

ತುಮಕೂರು.
3/23/2009 0:00 B

25445 EST2
8[4]ಶಾ :ಮೇಲಮ್

ನ :62:2000‐01

ಎನ್,ಗೋಪಾಲ ಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಶೆಟಿಟ್, ಸ. ., 
ಂದಿ ನೆಹರೂ ಕೆನಡಿ ಪದ  ಪೂವರ್ 

ಕಾಲೆಜು, ಬೈರ ಮಗ್ ಇವರ ಬಾಲ್ಕ್ 
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ರುದದ್ ಹೂಡಿರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D



20

25447 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್.6
/2000‐01

ಇ.ದೃವಕುಮಾರ್,ಸ. ., ದೇ ಯಾ
ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ಅಜಿರ್ಸಮಿತಿ

3/24/2009 0:00 C

25450 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ವಾ.ಅ
./12/2005‐06

ಪಿ.ಜೆ. ದದ್ ಂಗಪಪ್ದ್, ದೈ. . ಕೃಷಣ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಬಿಬ್ ಅಂತರ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ
3/25/2009 0:00 C

25325 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಮೇ

ಲಮ್ನ /ಸಂ.47/20
04‐05

ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,  ಶೊವ್ೕಧಯ
ಪೌರ್.ಶಾ.ಕೃಷಣ್ಯಯ್ನದೊಡಿಡ್, ಕನಕಪುರ ತಾ: 

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್.
3/23/2009 0:00 B

25327 EST2
81ಶಾ ಮು ಬಡಿತ್
/15/2007‐08

ಟಿ.ಎಸ್.ಮಾರುತಿ,ಸ. ,ಬೆಯ್ರವೇಶವ್ರ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಣು ನಕೆರೆ 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25458 EST2
8[4]7737:ಗೆರ್ೕ.

ಸೊಕ್ೕ:47:2003‐04

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣಪಪ್, 
ನಿವೃತತ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಇವರ 
ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿ  ನಿವೃತಿತ್ 

ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ 
ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 B

25463 EST2
8[3]ಶಾ :ನೇ.ಅ

ನ:123:2002‐03

ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂಗಾರಕಟೆಟ್ ಅಂಚೆ, 
ಪಿರೋಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 B

25468 EST2
8[4][2]ಶಾ :ಸವ್

ಚಾಬ: ವೇಬ:2008
‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎ.ಗೌರಮಮ್, ಸ. , ಸೆಂಟ್ 
ಆನ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಅಲಸೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ ಸೇವೆಗೆಅಲಸೂರು, ಇವರಿಗೆ  ವಷರ್ ಸೇವೆಗೆ
ಜೇಷಠ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

25475 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಸೇವೆ
 

ಅಮಾನತುತ್:ದೂರು:
97‐98

ಶವ್ಕಮರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಳ್ಮಪ ಳ್, 
ಉಡುಪಿ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ರ್ೕ ಗಣಪ 

ಜವಾನ ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ 
ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ರುವುದನುನ್ 

ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E

25485 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಕೊಠ

ಡಿ:ದುರ ತ್:ಇತರೆ:24
:2006‐07

ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರ ತ್ಗೊ ಸಲು 
ಶಾಲಾ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯನುನ್ 

ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 E

25488 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ

ಡಿತ್ ಅನು/21/2008‐
09

ಕೆಂಪಯಯ್,ಮು. ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
ಹಾಗಲವಾಡಿ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 C

25492 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಪಿಂ.

ಪರಿಷಕ್ರಣೆ:2006‐
07

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಮಲಯ್, ನಿವೃತತ್ ಂದಿ
ಕಷ್ಕರು, ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಎಂ 

ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನಿಟೆಟ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ 
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 E



 
 

 

 

ರ್ ರ್

  

 
 

25501 EST2
8[4][2]ಶಾ :ಹೆ.
ವೆ:44:2008‐09

ನೂಯ್ ಹಾರೈಜಾನ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ನೂಯ್ ಹಾರೈಜಾನ್ 

ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ , ನಂ:413, 100 ಅಡಿರಸೆತ್, 
ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25480 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಖಾಅ

ಶಾ:ಕಟಟ್ಡ:03:200
6‐07

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಅನನ್ದಾನೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊಂಡಬಾಳ ಗಾರ್ಮ ಕೊಪಪ್ಳ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟಟ್ಡ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 E

25482 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ
/13/2005‐06

ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುರುವೆಕೆರೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನವನುನ್ 

ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು.
3/24/2009 0:00 C

25535 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:20:2000‐
01

ಕೊಂಕಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಕುಮಟ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ 

ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25540 EST2
8[28]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:05:2001‐

02

ರ್ೕ ರಾಮಕುಂಜೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25555 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:05:2001‐
02

ಟಲ್ ಜೀಸಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವನಗುಡಿ,  ಟಲ್, ಹೊಸಲ್

ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A

25557 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:18:2001‐
02

ಐಡಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಡಪದವು,  ಬಿರ್ಕೆರೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25570 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:3:2001‐02

ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಮುರುಡೇಶವ್ರ, ಬಟಕ್ಳ ತಾ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A

25572 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:06:2001‐
02

ರ್ೕ ಆರ್.ಕೆ.ಸಂಜೀವರಾವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, ಕಂಬಿದ ಕೋಣೆ, ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25576 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:06:2001‐
02

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಾಜಗಲುಲ್, ಹ ಯಾಳ ತಾ, ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ 
ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25579 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:4:2001‐02

ಕಾರವಾರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,  ಂದು 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್ ಕಾರವಾರ ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A



ರ್

 

25582 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:7:2002‐03

ಮರಿಯಪಪ್ನಪಾಳಯ್ ರ್ೕಗುರು ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, ಮರಿಯಪಪ್ನಪಾಳಯ್, ಕೆಂಗೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25587 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:44:2002‐
03

ಗುರು ಾನ ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕಗುರು 
ತಿರುಚಿ ಸಾವ್ಮಿ ಮಠ, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, 
ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲಲ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ತರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25591 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:ಎ. :2002‐03

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾವಾಟ ಪೇಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ, 8, 9, 10ನೇ 

ತರಗತಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 
ಅನುದಾನ ರ ತ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಾಗಗ ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25594 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:17:2002‐
03

ಅಮರಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನೇಕಾರನಗರ, ಹಳ ೕೆಹುಬಬ್ ಳ್, ಧಾರವಾಡ 
ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25596 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:41:2002‐
03

ಇಕರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹುಬಬ್ ಳ್ ರೋಡ್,  ರ , ಉ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25598 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:27:2002‐

03

ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಕಷ್ಣ ದತಿತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕನಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25548 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2001‐
02

ದಾಯ್ದಾಯಿನಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೂರತ್ ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25600 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:7:2002‐03

ರ್ೕಭಾರತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನರಕೊಂಬು ಅಂಚೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ, ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25604 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:6:2002‐03

ಕೋಟ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೋಟೆ, ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2009 0:00 A

25607 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:25:2002‐

03

ಪ ತರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25610 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:09:2002‐
03

ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, 2002‐03ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A



 

  

 

04
ಸ್

25612 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಲೆ:49:2002‐
03

ಖೋಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಖೋಡೆ 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ , ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25616 EST2
8[6}ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:13:2002‐
03

ನೂಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೊನಾನ್ವರ, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೂಯ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್ 

ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25619 EST2
8[10:ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:62:2002‐

03

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೃಷಣ್ಯಯ್ನ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25622 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:54:2002‐
03

ಎಂ.ಎಂ.ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್, 
ನಾಯಂಡಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25762 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೆ /1
/2001‐02

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪಿಠ,ಮೆಯ್ಸೂರು 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಹೆಚದ್ವರಿ 

ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 D

25766 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:39:2003‐
04

ಆರ್.ರ ೕಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ಯಲ್ 
ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಮ ೕದಿ 

ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಲ್
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25767 EST2
81ಶಾ ಅಶಾಲಾಕ

ಟಟ್ಡ/27/2002‐03
ನಂಜನಗೊಡು ಸುತೊತ್ೕರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 D

25771 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2003‐
04

ಕಸೂತ್ರಿ ಬಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವಡಡ್ರಪಾಳಯ್, ಉತತ್ರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25772 EST2
81ಶಾ ಅಹುದೆದ್ಭ
ತಿರ್/1/2003‐04

ರ್ೕ ಕನಕಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಾಳಮಮ್ನಕೊಪಪ್ಲು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 D

25777 EST2
81ಶಾ ಅಇತರೆ/
54/2003‐04

ಬಿ. ರ್ೕಕಂಠಮೂತಿರ್ ಸ.  ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗೋಕುಲ ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ 
ಅಮಾನತಿತ್ನ ಆದೇಶ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25780 EST2
81ಶಾ ಅಹೆ ಖಾ
ವೆ/46/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಸುನಾಲನ ಸಾಯ್ಮೂಯ್ಯಲ್ ಸ.
,ಟಿ.ಎನ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆಗರಮಾಂಬಳಲ್  ಇವರಿಗೆ 
ಹೆಚದ್ವರಿ ವೇತನ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D



  

 
  

ಅನುಮತಿ

 
 

25781 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:44:2003‐
04

ಸಮಧರ್ನಂ ಅಂಗ ಕಲರ ಸಂಸೆಥ್, 
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು ಸಮಧರ್ನಂ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ದ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25785 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:21:2003‐
04

ಸೆನ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], 
ಅಕ್ಸ್ ಫಡ್ ರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರು ಶಾ  ನಗರ, 

ಮಾನಪುರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25786 EST2
83ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾ/219/2008‐09

ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟಕ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ 
ಸೂಕ್ಲ್,ಚಿಕಕ್ಬೆಳಳ್ಂದೂರು,ಸಜಾರ್ಪುರ ರಸೆತ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು‐35 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಸಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/9/2009 0:00 A

25787 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:43:2003‐
04

ಎಸ್.ಎನ್.ಎನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಶಾಮಣಣ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವೇದಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಮಣಣ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 A

25792 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:56:2003‐
04

ಸಂತ ಅಗ ಟ್ನ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ 
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ , ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಮಮ್ನಹ ಳ್ಯ ಲ್ 

ಪಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಬಗಗ್

3/24/2009 0:00 A

25794 EST2
81ಶಾ ಅನೇಅಬ

ಗೆಇತರೆ/36/2003‐
04

ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಂದಿ
ಕಷ್ಕರು,ಶಾಯ್ಮರಾಯನಪಾಳಯ್,ಪಾವಗಡ 

ಇವರ ಇವರ ಮನ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

25796 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಸಥ್:ಇತರೆ:27:2003‐
04

ಟಲ್ ಫವರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲಾ 

ಸಾಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A

25798 EST2
85ಶಾ ಅ 

ದೂರು/104/2004‐
05

ಂದುವ ಳ್ ಮಹದೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಪಾಠಗಳು ನಡೆದಿರದ ಬಗೆಗ್ 
ದೂರು

3/24/2009 0:00 D

25800 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:20:2003‐
04

ಆರುಳಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , 
ಬಾಬುಸಾಬ್ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25804 EST2
85ಶಾ ಅವರ್ತಿತ್

ನೇ/16/2004‐05
ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ

ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

25808 EST2
85ಶಾ ಅಶಾಲಾ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ/4/2004
‐05

ಸವರ್ಜಞ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತೂಣನಕೊಪಪ್ಲು,ಕುವೆಂಪುನಗ
ರ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಾಥ್ಳಾಂತರದ 

ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D



    
  

  

25814 EST2
81ಶಾ ಅ ಅನ್ 
ಲೆಯ್ನ್/04‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಅನ್ 

ಲೆಯ್ನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

25816 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:24:2003‐
04

ಕೆ ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಎಜು ೇಷನ್ ಅಂಡ್ 
ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೆ ಸ್ಟ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಗಗ್ ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25819 EST2
81ಶಾ ಅಪಪಂ/

ಪಜಾನೇಅ/90/200
4‐05

ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ ಶಾಲೆಗಳ 2ನೇ
ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಕುರಿತು
3/24/2009 0:00 D

25821 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:17:20
03‐04

ಲಾಡ್ರ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಾಯಕನಗರ, ಹಳ ೕೆಗುಡಡ್ದಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25828 EST2
85ಶಾ ಅನೇಅನು
/15/2004‐05

ರ್ೕಕಾಂತ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಗರ 
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 3  ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25829 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:36:2003‐
04

ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶ ಕುರುಬರ ಸಂಘ, 
ಕನಕದಾಸ ವೃತತ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 A

25833 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:46:2003‐
04

ಎಸ್ ಎನ್ ಆಂಗ ಪೌಢಶಾಲೆಎಸ್.ಎನ್.ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಶಾಂತಿನಗರ, ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ಟೌನ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25837 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:27:2003‐
04

ಮಡೋನಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಬಿ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಡಾವಣೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25841 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:47:2003‐
40

ಪ ತತ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಸಂಸೆಥ್, ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25851 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:40:2003‐
04

ಕಮಲಾ ನೆಹರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಬಸವನಗುಡಿ, ಇ ಲ್ ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕಳ್ಳ 
ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ, ಇ ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25855 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:45:2003‐
04

ಟಿರ್ನಿಟಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರತ್ ಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A



 
 

 
 

 

  
 

25859 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:05:2004‐
05

ಸರ್ .ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25863 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:54:2004‐
05

ಲಾಡ್ ರ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಲೇಡೀಸ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 A

25871 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:43:2004‐
05

ಕಾನ್ ಕಾಡ್ ರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಕಾನ್ ಕಾಡ್ ರ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ , 

ಕಾನ್ ವಾಯ್ , ದೊಡಡ್ತೊಗರೂ, 
ಬೇಗೂರು ಹೋಬ , ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25875 EST2

8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ
ಲಾ 

ಸಥ್ಳಾಂ:ಇತರೆ:47:2
004‐05

ಇಂದಿರಾ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇದನುನ್ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 3ನೇ ಹಂತದ ಲ್ನ 
ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 A

25880 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:64:2004‐
05

ಮಲಲ್ಪಪ್ ಲೇಔಟ್ ನಂಜಪಪ್ ಗಾಡರ್ನ್ 
ಬಾಬುಸಾಹೇಬ್ ಪಾಳಯ್, ಕಲಾಯ್ಣ ನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 A

25884 EST2

8[4]ಶಾ ಅ:ಅನು
ಕಂಪದ 

ನೇಮಕ:10:2004‐
05

ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಪದಮ್ ತಂದೆ ದಿ|| 
ಜಿ.ರಾಮೇಗೌಡ, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಅಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ .

3/24/2009 0:00 A

25891 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:2166

:ಅನುದಾನ:07:200
4‐05

ಬಾನುಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಉಪನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2009 0:00 A

25894 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:44:2004‐
05

ಲೇಡಿ ವೆಲಾಂಕಣಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25900 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:56:2004‐
05

ರ್ೕ ಕನಕ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನಕ
ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್,  ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗಗೆ

3/24/2009 0:00 A

25903 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:62:2004‐
05

ಸುಜನಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಚೆನನ್ಕೇಶವನಗರ, 
ಹೊಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A



 

  
   

 
 

 

 

25906 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:50:2004‐
05

ತೆರಸಾಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ನರಸಮಮ್ ನಿಲಯ, 
ಕಾಮಾ  ಪಾಳಯ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25907 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:52:2004‐
05

ಸಪತ್ಗಿರಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2009 0:00 A

25911 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:41:2004‐
05

ರ್ೕ ಹಷರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಷರ್
ಲೇಔಟ್, ಯಲಚೇನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25918 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:09:2004‐
05

ಗಿರ್ೕನ್ ಪಾಯ್ಶಚ್ರ್ ಅಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25922 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:69:2004‐
05

ಸನ್ ಶೈನ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ಸ್ ಹೋಂ ಅಂಡ್ 
ಸೂಕ್ಲ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡೆವ್ಂಚರ್, 

ಕಲೆಕ್ರೆ, ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25926 EST2
85ಶಾ ಅಹೆ /4/

2004‐05

ದೆದ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹರಿಹರಪುರ 
ಪಾವಗಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 10ನೇತರಗತಿ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 D

25929 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:65:2004‐
05

ಏಂಜಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುನೇಶವ್ರ 
ಬಾಲ್ಕ್ ರಾಮಮೂತಿರ್ ನಗರ , 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗತ್.

3/24/2009 0:00 A

25932 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:51:2004‐
05

ಎಸ್.ಎಸ್. .ಪಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ , 
ಚೇರ್ ಮನ್ ಬಡಾವಣೆ, 

ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25933 EST2
85ಶಾ ಅದೂರು/
98/2004‐05

ಎಂ.ಆರ್. ರ್ೕಧರಮೂತಿರ್
ಎಸ.ಎಂ.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂದುವ ಳ್ 

ಇವರ ಮನ ದೂರು
3/24/2009 0:00 D

25938 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:45:200405

ನಿಮಾರ್ಣ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಉಲಾಲ್ಳ, 
ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಬಡಾವಣೆ ಹತಿತ್ರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25939 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:63:2004‐
05

ಡಯಾನ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅರಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A



8[4] :
ಸ್

  

25940 EST2
85ಶಾ ಅವೇಅ/9
9/2004‐05

ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿ.ಆರ್.ಮಮತ 
ಇವರ ವೇತನ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

25944 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:02:2004‐
05

.ಎಸ್.ಐ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾನಾರ್ಡು ಅಂಚೆ, ಮು ಕ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 A

25947 EST2
85ಶಾ ಅಅಆನೇ/
6/2004‐05

ದದ್ಗಂಗಯಯ್ ಬಿನ್ ದಿ:ದೇವರ ದದ್ಯಯ್ 
ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊರಟಗೆರೆ 

ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

25948 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:14:2004‐
05

ರ್ೕ ಜಗದೀಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿಬೂಬ್ರ
ಹ ಳ್,  ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25955 EST2
85ಶಾ ಅಖಾಹುಭ
ನು/3/2004‐05

ಅಂಜನೆಯಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾವಗಡಮೀ ಶಾಲೆಯ ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

25959 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:32:2005‐
06

ಸ್ ಡಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಗೋರಿಪಾಳಯ್, ಜೆ.ಜೆ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25961 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊಶಾ ಅ ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:98:2005‐
06

ಕೆ ಸ್ಟ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಆಂಗಲ್ಲ್ ಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಅಂಚೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25966 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:83:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೋಡಿಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/24/2009 0:00 A

25969 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:56:2005‐
06

ರೋಟರಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಲಯ, 
ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಗದೇವನಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25667 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:14:20
03‐04

ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಉತತ್ರಹ ಳ್, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25670 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:42:2003‐
04

ಅಶವ್ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25679 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:23:20
03‐04

ಸಂತ ಪಿಳೂೆಮಿನಾಸ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, 
ಕುಂಬಳಗೂಡು, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A



  

 

ರ್

25684 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:18:20
03‐04

ಡೆರ್ ಡ ಸ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಳ ೕೆ, ಚೂಳೂರು ಪಾಳಯ್, ಮಾಗಡಿ 
ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 A

25687 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:11:2003‐
04

ಜಯ ಾನ ವಾ ನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಬಟವಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 A

25692 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:27:2003‐
04

ಯಶಸುಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಮುತಾಯ್ಲಮಡು, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 A

25698 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:30:2003‐
04

ಮು ಲ್ಂ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ 
ಅಡೂಡ್ರು, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 A

25705 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:24:2003‐
04

ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಹೊಸ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 A

25706 EST2
84ಶಾಅಹೊಪೌರ್
ಶಾ219/08‐09

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ವಪಪ್ನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಕಲಲ್ಹ ಳ್ 

ವ ಗಗ್ರವರು 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

9/10/2009 0:00 A

25707 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:55:2003‐
04

ಬುಶಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಪುತೂತ್ರು, 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 A

25714 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:45:2003‐
04

ಪರ್ಗತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಾಶಾಲೆ, 
ಕಾಣಿಯೂರು, ಪುತೂತ್ರು, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 A

25726 EST2
1ಶಾ ಅಮು ಬಡಿತ್

ಅನು/28/2008‐09

ಎಸ್. ದದ್ಗಂಗಯಯ್,ವೇಣುಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ
 ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾವಗಡ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25730 EST2
81ಮು ಬಡಿತ್ಅನು/
69/2008‐09

ಎಂ.ತೋಟದಸಾವ್ಮಿ,ಸ. ,ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್
ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25734 EST2
81ಶಾ ಮು ಬಡಿತ್

ಅನು/56/2008‐09

ಜಗದುಗ್ರು ತರಳಬಾಳು
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ರಿಗೆರೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 D



ರ್
ರ

  
 

25737 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ

ಡಿತ್ ಅನು/78/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ.ಮಂಗಳಮಮ್,ಸ. ,ಮರಿಮಲಲ್ಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 C

25738 EST2
81ಶಾ ವಗರ್.ಅ

ನು/51/2008‐09

ಟಿ.ಎನ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25739 EST2
81ಶಾ ವಗರ್ನು/
30/2008‐09

ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25740 EST2
81ಶಾ ವಗರ್ನು/
47/2008‐09

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಬೋದಕ/ಬೋದಕೇತರ ನೌಕರರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25741 EST2
81ಶಾ ವಗರ್ನು/
67/2008‐09

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25742 EST2
81ವಗರ್ನು/80/2

008‐09
ಕುವೆಂಪು ದಾಯ್ಪರಿಷತ್,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ 
ಸಾಲೆಯ ಲ್ನ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25629 EST2
8[6][2.ಎ]ಶಾ ಅ

:ಹೊಪೌರ್ಶಾ:53:20
02‐03

ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,  ದದ್ಗಂಗಾಮಠ, 
ತುಮಕೂರು ತಾ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ 

ದದ್ಗಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕ ಕಲಾಯ್ಣ 
ಬಸವೇಶ ರ ಪೌಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರಬಸವೇಶವ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25631 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:8:2002‐03

ದಿ ಕಥೋ ಕ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಪ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂತರು, 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25636 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:50:2002‐
03

ದಾಯತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲಾ
ಸಮಿತಿ, ಸೊಂಜೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25642 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:05:20
03‐04

ಜಗದುಗ್ರು ರ್ೕರಾಘವೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್,  ನಾಯಕ ದಾಯ್ಲಯ 

ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A



 

  
 

25647 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:08:20
03‐04

ಕಂಜೀಮ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ರೂಬಿಯಾ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಲಾಲಾಬಾಗ್ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25653 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:22:2003‐
04

ರ್ೕ ತಿರುಮಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ರ್ೕವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡಗೋಡಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25655 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:26:2003‐
04

ಎನ್.ಎಸ್. .ಕೆ ಪದಮ್ನಾಭನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25659 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:29:2003‐
04

ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಫಾರ್ 
ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್, ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ದಾಯ್ವಾ ನಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 A

25745 EST2
81ಶಾ ವಗರ್.ಅ

ನು/52/2008‐09

.ಎಂ.ಇ.ಐ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಹರಪನಹ ಳ್ 
ಇವರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 

ನಡೆಯತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25757 EST2
81ಶಾ ಅಸಥ್ಳಾಂ
ತರ/2/2000‐01

ಕಲಾಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಜನತಾನಗರ 
,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 D

25760 EST2
81ಶಾ ಅದೂರು/
3/2000‐01

ರ್ೕ ವೆಯ್ಸರಾಜು,ದೆಯ್ ಎಮ್ ಎಸ್.ಕೆ. 
ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ.ಮಲಪುರ,ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರ 

ರುದದ್ ದೂರು
3/25/2009 0:00 D

25979 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:128:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ೕರಭದರ್ನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 A

25982 EST2
85ಶಾ ಅಆನೇ/1
0/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ವಮಮ್ ಬಿನ್ ದಿ: ವಣಣ್
ಜೆ.ಎಸ.ಎಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

3/24/2009 0:00 D

25983 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:127:2005‐
06

ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಟಟ್ಣಗೆರೆ, 
ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗಗೆ

3/24/2009 0:00 A



ರ್

24361 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:02:2005‐06

ಕಡಾಡ್ಯ ಕನನ್ಡ ಪರೀ ೆಯಿಂದ ನಾಯಿತಿ 
ಪಡೆದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೌಕರರಿಗೂ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 B

24598 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ದೂ

ರು:ಇತರರೆ:13:200
6‐07

ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್, ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬರ್ಷಾಟ್ಚಾರದ ಮುತ್ 
ಕಾನೂನು ಬಾ ರ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24367 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.229/2008‐09

ರ್ೕ ರಾಜಪಪ್ ಸ.  ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಧ್ಥರ್ನಗರ ಮೈಸೂರು 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2009 0:00 C

24373 EST2
85 ಶಾ ಅ ಬಡಿತ್ 

ಅನು 57/2008‐09

ಹೆಚ್ ೕತಪಪ್ ಸ. . ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಬರ್ಹಮ್ ದಾಯ್ನಗರ, ಮಧುರೆ 
ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 C

24378 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಆ/249/08‐09

ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಟರ್ಸಟ್ರಿದೊಡಡ್ಮಲದೊಡಿಡ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ 
ತಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ್ ನಿಸಗರ್ ದಾಯ್ 
ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಯಿಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

8/8/2009 0:00 D

24390 EST2

84ಶಾ  
ಮು. 228/08‐
09.20‐3‐
.ಬಡಿತ್/2009

ಎಲ್ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ ಸ. . ಗಾಂಧಿನಗರ 
ಇವರು ವ್ಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 
ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಫುಸತ್ಕ

9/10/2009 0:00 C

24391 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹುಅ:
01:2006‐07

ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೇಕಾರ್ಡಿ, ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್, ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 B

24603 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:2:2006‐07

ರ್ೕ ಬಿ. .ಪರ್ಕಾಶ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ನಕ
ಪದ  ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡಿ, 

ಮುಖಯ್ಫಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ 
ಪಡೆದು ದಾಯ್ ಇಲಾಖೆ, ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ವಂಚಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

3/21/2009 0:00 C

24606 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ದೂ

ರು:ಇತರೆ:3:2006‐
07

ಎಸ್. .ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತುತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಾಟಪಢಿ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅಧಿಕ ಶುಲಕ್ 

ವಸೂ  ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24607 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೆಚುಚ್

ವರಿ: ಕಷ್ಕ:ಸಥ್:04:20
06‐07

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುರುತಿ  ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊಂಡ 

ಬಗೆಗ್,
3/21/2009 0:00 C



 

 

:57:2006 07

24610 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:06:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ.ಕೆ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್. .ಎಸ್ ಕಾಟಪಾಡಿ, 
ಉಡುಪಿ, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ 

ಉಪದಾನ.

3/21/2009 0:00 C

24612 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ/250/08‐09

ಸರಸವ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್
ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್,ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ ಇವರ 
ಆಶರ್ಯದ ರ್ೕ ಜಯೇಂದರ್ ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಯರರ್ಗಾನಹ ಳ್ 
ರಸೆತ್,ಉರಿಗಾಂಪೇಟೆ,ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ಈ 

ಸಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

24615 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
:ಬಡಿತ್:1:2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಝೀಟಾ ಡಾಯಸ್ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಸೈಂಟ್ ಕಬ್ಸ್ ರ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ 
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24616 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಸ.
ಬ:71:2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ನಾಗವೇಣಿ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ದಿ.ಕಮುಯ್ನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24618 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:57:2006 07‐

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಅನುದಾನಿತ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕ ಯುವ ಮಕಕ್ಳ ರಕಷ್ಕರ 
ಕಷ್ಕ ಮತು ಕಷ್ಕೇತರ ಸಮಸೆ ಗಳನುಕಷ್ಕ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕೇತರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್

ಬಗೆ ಹರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24621 EST2
8[4][2]ಶಾ ಅ:

ಮು. .ಬಡಿತ್:41:200
8‐09

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಮೂಲಯ್, ಅಟೆಂಡರ್, 
ದಾಯ್ಭೋದಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾ ಲ, 

ಸುಳಯ್, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 C

24623 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:08:2007‐
08

ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/21/2009 0:00 C

24636 EST2
8[4]ಶಾ ಅ`ವೇತ

ನ ನಿಗದಿ:30:2005‐
06

ರ್ೕ ಶಾಂತರಾಜು, ಮು. .,  ದಾದ್ಥರ್
ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂದಿನಗರ, 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ವೇತನ 
ನಿಗದಿ ಬಗ ಗೆ್

3/21/2009 0:00 C

24637 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಸ:02:2005‐06

ಎಸ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ವಾನ, 
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರ್ೕ . ರ್ೕಕಾಂತ, 

ಕೆ.ಬಿ.ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್, ಮತುತ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗುರು ಮತುತ್ ಎಂ ವಣಣ್, 

ಇವರುಗಳ ವೇತನವನುನ್ 
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್

3/21/2009 0:00 C



 
 

 

 

 

24639 EST2

8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ
ಲಾ 

ಅನುದಾನ:ಇತರೆ:2
5:2005‐06

ಮ ಳಾ ಸಮಾಜ ಕನಡ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24642 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:01:2005‐
06

.ವಾಯ್ಲೆಟ್ ತಾ ರ್ೕ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಮಮ್ಣುಣ್, ಉಡುಪಿ 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/21/2009 0:00 C

24646 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:03:2005‐
06

ರ್ೕ ಕೆ. .ಚೌಡರೆಡಿಡ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನೆಹರು 
ಕೆನಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆರೆಕೂರು, ಇವರನುನ್ 

ಮಹಾತಾಮ್ಗಾಂದಿ ನಾಯ್ಷನಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಡಿಯನೂರು, 

ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇ ಲ್ ವಗರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24649 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಸವ್.

ಚಾಭ.ವೇನಿ:3:2005
‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಶಂಕರಿ, ಮುಖಯ್ ್ಕಷಕರು, 
ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆದಿಉಡುಪಿ, 
ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸವ್ಯಂ 

ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24394 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ನೆಮ:

ಅನು:ರದುದ್:02:200
6‐07

ರ್ೕ ವ ೕಗಿಸವ್ಮಿ ಸಾಮ್ರಕ 
ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ ಕೋಡಾಲ್ ತಾ, ಈ 

ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಂತ ೕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೇಡಂ, 
ಮತುತ್ ಮಹಾದೇವಸಾವ್ಮಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ, ಕೋಡಾಲ್, ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಆಡ ತಲ್ ಗ್

ಮಂಡ ಯ ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ವಾಯ್ಜಯ್ 
ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24395 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೇತ

ನ:ಅನುದಾನ:6:200
6‐07

ಎಂ. .ಶಾ ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 
ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 B

24398 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಆಡ
ತಾಧಿಕಾರಿ:ನೇ.ಇತ
ರೆ:2:2006‐07

ರ್ೕ ಯನುಶೈಲ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

24400 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:5:2006‐07
ಡಿ.ದಜೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 3/21/2009 0:00 B

24401 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ನಿಗದಿ:2:2006‐07

ಎನ್.ರಾಮೇಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ಪಾಂಡವಪುರ ತ, ಇವರ 
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B



ಕ್ೃ

24406 EST2
8[2]ಮೇ:ಇತರೆ:1
9:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಜೆ.ಶೈಲಜ, ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 
ಪೌರ್ಢಾಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್. 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24407 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:09:2006‐07

ರ್ೕ ಯದುಶೈಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಂಸಕ್ೃತವನುನ್ ತೃತಿಯ 

ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 B

24410 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಖಾ.

ಹು.ಬ.ಅನು:62:200
6‐07

ಚಿರಂಜೀ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಕನನ್ಡ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಾದಗಿರಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಅನುಮತಿ
3/21/2009 0:00 B

24411 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಖಾ

ಹುಭಅ:52:2006‐
07

ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಸಂಸಕ್ೃತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

24415 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಖಾ

ಹುತುಅ:42:2006‐
07

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಡಿ.ಹಲಸಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

24450 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಸಾವ್

ಹೋನೇ:ಇತರೆ:5:2
006‐07

ಸಾವ್ತಂತರ್ ಹೋರಾಟತಾರರ ಮಕಕ್ ಗೆ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24451 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಸಂ

ಸಕ್ೃತ:ನೇ.ಅನು:4:2
006‐07

ವೇಕ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಟ, 
ಇ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಲ್ ಸಂಸಕ್ೃತ 
ಹುದೆಯನು ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆಹುದೆದ್ಯನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ

ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24453 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೃ. .

ನೇ:ಅ:01:2006‐07

ರ್ೕ ಹೆಚ್ . ವಣಣ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
[ತೋಟಗಾರಿಕೆ]  ದಾದ್ಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾಯ್ನಗರ, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

24454 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:6:2006‐07

ಗೌ ಯಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡಯ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಗೌ ಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉದುರ್ ಮಂಡಯ್, 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

24470 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ನೇ:08:2004‐05

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ 
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ

3/21/2009 0:00 B

24473 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:5:2004‐05

ಎನ್.ಗೌರಮಮ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು,  ದಾಧ್ಥರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/21/2009 0:00 B



 

 

24475 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:2:2004‐05

ರ್ೕ ಶಂಭುಭಟಟ್, ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು, 
ವೇಕ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 

ಕೋಟ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24477 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:05:2004‐05

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಕವಾಡಿ, 
ಮಳವ ಳ್ ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/21/2009 0:00 B

24480 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಅನು

ಕಂಪ:ನೇ:15:2004‐
05

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ದಾ ಾಯಣಿ, ದಿವಂಗತ 
ಹೆಚ್.ಬಸವ ಂಗಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 

ಸಾಬರಮತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

24482 EST2
8[3][2]]ಶಾ ಅ:

ಅ.ಲುಪಾರ್ಹು:ಸವ್:9:2
003‐04

ವೇಕ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಲ್ ಉಪ 
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮಾಡಿದ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24484 EST2
8[3][2]ಶಾ ಅ:

ನೇ.ಅ:218:2003‐
04

ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಮಂಡೂಯ್ರ್ ಇ ಲ್ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24486 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:
ವೇ.ಸ:1:2003

ರ್ೕ .ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ
ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಳವ ಳ್, ಇವರ 

ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನ 
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24489 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:ಇತರೆ:28:200
3‐04

ವರ ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಗ  
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ 

ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/21/2009 0:00 B

24492 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹುತು
ಅ:2:2006‐07

ವೇಕ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಟ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24494 EST2
8[2]ಶಾಶೊಅ:ಖಾ

ಹುತುಅ:61:2006‐
07

ಕಾದಿ ಮಹಾಂತೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾತಿಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಹಗರಿಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ 
ತಾ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24495 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅನು.
ನೇ:01:2006‐07

ವೇಕ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಟ, 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಭಾಗ] ಇ ಲ್ ತೆರವಾಗಿರುವ 

ದಿವ್.ದ.ಸ., ಹುದೆದ್ಗೆ ರ್ೕ ಕೆ.ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ 
ಇವರನ್ುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 B



 

 

 

 

ಕುರಿತು

 

24498 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:8:2006‐07

ದಿ:17/01/2004 ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಾಕಿ ಇದದ್ 
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಕೂಡಿ 
ಮಳವ ಳ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ 

ಉಷಾ ಕುಮರಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಪುನರ್ 
ಪರಿ ೕ  ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

24501 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:96:2003‐04

ರ್ೕ ನೋವೆಲ್.ಡಿ.ಡಿ ಲವ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ನೇಷನಲ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 

ಬಾರಕೂರು ಉಡುಪಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

3/21/2009 0:00 B

24506 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹುತು
ಅ:2003‐04

ಮಣಿಪಾಲ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೆಜು, 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಭಾಗದ ಲ್ ಪದ ೕದರ 

ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬವ ಬಗೆಗ್ 
ಪುನರ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24512 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪೌರ್.

ನೇ.ಅ:188:2003‐
04

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಉಡುಪಿ ವಲಯದ
ಮಾಡುಬೆ ಳ್ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00 B

24514 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪೌರ್.

ನಅ:186:2003‐04

ಕಿರ್ ಚ್ಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ಇಲೆಲ್
ತೆರೆವಾಗಿರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 

ನೆಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/21/2009 0:00 B

24517 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು:
5:2003‐04

ಎಸ್./ .ಟಿ.ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೆಜು, 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಕಾಕರ್ಳ ಉಡುಪಿ 

ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ದನೆ ಕುರಿತುಅನು ದನೆ .

3/21/2009 0:00 B

24519 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಉ.

ಪಾರ್ಹುಸೇ:9:2003‐
04

ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಮಾಡಿದ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24533 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅಹೆ

ಸಥ್ಹ:07:2003‐04

ರ್ೕ ತಿರುಮಲ ಶೆಟಿಟ್ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಸಥ್ಳ 

ಹಂಚಿಕೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್
3/21/2009 0:00 B

24535 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅನು:
56:2003‐04

ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, 
ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಟಿ.ಗೀರಿಸ್ 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24536 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅನು:
2:2003‐04

ರ್ೕ ಜಿ.ರಮೇಶ್ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಗೌನಹ ಲ್, ಮಂಡಯ್ 

ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
3/21/2009 0:00 B

24538 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹುಅ
ನು:9:2003‐04

ಬಿ. .ಚಂದರ್ಕಲ, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ಭಾರತಿನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್
3/21/2009 0:00 B



 

 

24540 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅನು
ಕಂ:5:2003‐04

ದಿ|| ಮರಿಸಾವ್ಮಿ ಸ. ., ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಗೌಡನಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್, 
ಇವರ ಮಗಳು ಕು|| ರೂಪಾದೇವುಇ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24543 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅನು

ಕಂಪ:ನೇ:2:2003‐
04

ಕೆ.ಎನ್.ಪುಟಟ್ಯಯ್, ಸ. ., ಭಾರತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾರತಿನಗರ, ಮದೂದ್ರು 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗನಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24545 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹು.ಅ
ನು:1:2003‐04

ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯ ದುಯ್ತ್ ನಿಗಮ, ಮಂಡ , 
ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಅಟೆಂಡರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/21/2009 0:00 B

24548 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅನು:
47:2003‐04

ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗರಕಟೆಟ್, ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 B

24549 EST2

84ಶಾ  
ವ್ನಿ230/08‐
09.18‐3‐

.ಯಾವುದಾದರೊಂ
ದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಹೆಚ್ ರಾಮಪಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಮು  ಆಗುಂಬೆ 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ 
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

9/10/2009 0:00 C

24552 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹು.ಅ
ನು:194:2003‐04

ರ್ೕ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೊಲೂಗ್ರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯು 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ದನೆ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00 B

24555 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಪೌರ್

ನೇ:187:2003‐04

ಸಂತಮೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ತೆರವಾಗಿರುವ ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00 B

24560 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹು.

ತು:179:2002‐03

ವೇಕ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ದೈ ಕ 

ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/21/2009 0:00 B

24561 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಹು
.ಅನು:6:2002‐03

ರ್ೕ ಬಿ. ವಣಣ್, ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು
ಕುವೆಂಪು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕುಂತಿಬೆಟಟ್, 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ, ಇವರ ಹುದೆದ್ 

ಅನು ದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/21/2009 0:00 B

24565 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅ. ೕ:1:2001‐02

ನೇಷನಲ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
ಬಾರಕೂರು, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ, 

ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ಯ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು 
ಮೇಲಮ್ನ

3/21/2009 0:00 B



 

24568 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ :ನೇ
ಮ:5:2001‐02

ಗಾಂಧಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
ಚೆಕಕ್ಳಲೆ, ಮದೂದ್ರು, ಇವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

ಭಾಗಕೆಕ್ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24570 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಹು
.ಅನು:5:2001‐02

ರ್ೕ ಡಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂತಿರ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು, ಜೆ.ಪಿ.ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೌಡ ಲೆ್, ಇವರನುನ್ ಖಾಯಂ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
3/21/2009 0:00 B

24572 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಅ
ನು:5:2000‐01

ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹಲಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್
3/21/2009 0:00 B

24592 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ನ ೕ:
11:2008‐09

ರ್ೕ ಬೈರವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ ದೇಗುಲ, 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗ ಗೆ್

3/21/2009 0:00 C

24914 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವಸ

ತಿನಿಲಯ:01:2004‐
05

ಜೀವನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಬಾಲಕಿಯರ 
ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ದ ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24915 EST2
87ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್
.ಶಾ.9/2005‐06

ರಾಯಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 A

24918 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವ.ನಿ:
2:2004‐05

ನೀಲಾಂಜನ ಟರ್ಸ್ಟ್,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ, ರ್ ಟ್ ರ್ ಟ್
ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ 

ಧನಸಹಾಯ ನೆರ ನೊಂದಿಗೆ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

24919 EST2
8(1)ಶಾ ಅಮೇ

ಲಮ್ನ /6/2004‐05

ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಕರೆಯಾಗಲಹ ಳ್,ಕೊರಟಗೆರೆ 

ತಾ ಇವರ ಮೆಲಮ್ನ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 B

24920 EST2
8[2]ಶಾ ಅ: ಥ್ರನಿ
ಧಿ:03:2004‐05

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಲಸಹ ಳ್, 
ಮಳವ ಳ್ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಥ್ರನಿಧಿ 

ಠೇವಣೆ ಹಣವನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನ ಲ್ 
ತೊಡಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24922 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವೇತ

ನ ಬಡಿತ್ 
ಇತರೆ:60:2004‐05

ಆರ್.ನಂಜೇಗೌಡ, ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ದೈ ಕ
ಕಷ್ಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆ 
ನಿಮಿತತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

24923 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.9/2005‐
06

ಬಸವೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಹಾಲುಕ್ಕೆರ್ ತಿಪಟೂರು ವತಿಯಿಂದ 

ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A



 
 

 

24924 EST2
81ಶಾ ಅಅಅಆ
ನೇ/8/04‐05

ವ ಂಗಪಪ್ ದಿವ್ದಸ ಸುವಣರ್ಮುಖಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗಾಣದಹುಣಸೆ ರಾ 

ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಪತಿನ್ ಬಿ.ಕರಿಯಮಮ್ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

24925 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.12/2005‐
06

ರಾಯಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗ ಗೆ್.

3/23/2009 0:00 A

24926 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವೇತ
ನ ಬಡಿತ್:57:2004‐

05

ರ್ೕ ಕೆ. .ಚೌಡರೆಡಿಡ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನೆಹರು 
ಕೆನಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇರಕೂರು, 

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 C

24927 EST2
81ಶಾ ಅಅಆನೇ/
5/2004‐05

.ಹೆಚ್.ಕುಮಾರ್ ದಿ:ಹೊನನ್ಪಪ್ ಇವರಿಗೆ
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 B

24929 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಬಾ

ಹು:ಇತರೆ:06:2004
‐05

ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾರಿಕುಪಪ್ಂ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದೆದ್ 

ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24930 EST2
81ಶಾ ಅಮೇಲಮ್

ನ /10//2004‐05
ಸವ್ಣರ್ಲತ ಸ.  ಹಾಡರ್ ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಯ್ಸೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

24931 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.8/2005‐
06

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್, 
ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗ ಗೆ್.

3/23/2009 0:00 A

24933 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:01:2004‐
05

2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ 
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ ನ ಆಡ ತಕೆಕ್ 

ಒಳಪಟಿಟ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ 
ಬೋದಕ / ಬೇದಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24934 EST2
81ಶಾ ಅಅಆನೇ

ಅನು/6/2004‐05

ಜಿ.ಎಲ್. ಂಗಯಯ್,ದಿವ್ದಸ ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲೂಲ್ರು ಗುಬಿಬ್ 
ಮಗ ಜಿ.ಎಲ್ . ವಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ 

ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B
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24935 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:ಆಡಿಟ್:ಆ ೇಪಣೆ:7:
2004‐05

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ [ .ಎ.ಜಿ] ಬಾಕಿ 
ಆ ೇಪಣಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಇತಯ್ಥರ್ ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 C

24937 EST2
85ಶಾ. .ಅ. .ಅ
.120/2005‐06

ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಸತ್ರೆ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂವಾರ್ನಮ್ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 A

24938 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಸವ್.

ಚಾ.ಬ:2:2004‐05

ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗದ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ 15 

ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

24940 EST2
85ಶಾ ಅಪಜಾ

ಶಾವೇಅನು/43/20
04‐05

ರ್ೕ ಮಹದೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂದುವ ಳ್,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 B

24941 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:3:2004‐
05

2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅನುದಾನಿತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಪದ ೕಧರ ಸಹ 
್ಕಷಕರ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ  
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24942 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.19/2005‐
06

ರ್ೕ ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್ರಿ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ 
ನೇತಾಜಿ ಮಾಡಲ್ ಶಾಲೆ, ಕಡೂರು ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24943 EST2
85ಶಾ ಅವೇಮ/ಶಾ ಅವೇಮ
45/2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ,ಸ. ,ಇನಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್
ಎಜುಕೇಷನ್,ಮೆಯ್ಸೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಅಫೀಲು 

6/05,ಮೇಲಮ್ನ  138/99
3/25/2009 0:00 B

24945 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಬಡಿತ್:

ಅನು:07:2004‐05

ಸಟ್ರ್ ಜ ಂತಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ 
ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24946 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,/11/200
5‐06

ಆಸುರ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸೆಕ್ೕನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, 
ಸೊಸೈಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ 
ಹೊಸ ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಆಟ್ರ್ ಕನೆನ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24947 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:ದೂರು:05:2004‐

05

ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡಯ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24951 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:01:2004‐05

ಹಾಜಿ ಕೆ ದಿದ್ೕನ್ ಬಾಯ್ರಿ ಸಾಮ್ರಕ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C



: 2006 07

24952 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ./10/2005‐
06

ರ್ೕ ಸದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಮಿತಿ
ಟರ್ ಟ್ರ್ಬಸರೀಕಟೆಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ವತಿಯಿಂಧ ಹೊಸ ರ್ೕ ಸದುಗ್ರು ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/23/2009 0:00 A

24953 EST2
85ಶಾ ಅ.ಮೇಲಮ್
ನ /23/05‐06

340/2002ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್ 3/25/2009 0:00 B

24954 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೇನಿ
:01:2004‐05

ರ್ೕ ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ 
ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 C

24958 EST2
810ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಪಾರ್.ಅನು/
3/2005‐06

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದರ್ ಟರ್ ಟ್ರ್
ಅಲಸೂರು ಕನಕಪುರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 A

24961 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.9/2006
‐07

ಹೆಲಲೆನ್ ಕಲರ್ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. 

ತುಮಕೂರು ತಾ: 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/23/2009 0:00 A

24962 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮಾ
ನಯ್ತೆ:6:2006‐07

ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾರತಿನಗರ, 
ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/23/2009 0:00 C

24965 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ/2/2006‐
07

ಕಣವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ ಟ್ರ್ ಕಣವ್ ಲೇಔಟ್, 
ನೆಲಮಂಗಳ ತಾ: 2006 07ನೇ ಸಾ ಗೆನೆಲಮಂಗಳ ತಾ   ‐ ನೇ ಸಾ ಗೆ

ಅಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24967 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮಾ
ನಯ್ತೆ:7:2006‐07

ಆ ೕವಾರ್ದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, 
ಈ ಶಾಲೆಯ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

24976 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:9:2006‐05

ಉದೂಯ್ಗ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 3/23/2009 0:00 C

24977 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ/17/200
6‐07

ರ್ೕ ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, ಲಕಕ್ಸಂಧರ್ ಡಿ.ಬಿ.ಪುರ ತಾ: 
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24979 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:01:2006‐07

ಕಮಲ ನೆಹರು ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮದೂದ್ರು ಈ ಶಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 C

24983 EST2
8[2]ಶಾ ಅ: .ನಿ

ಅ:ಇತರೆ:18:2006‐
07

ಆದಿತಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಧನ 
ಸಹಾಯ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ 
ದಾಯ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ದಾಯ್ಥಿ್ ನಿಲಯ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 C



 

 

 

24984 EST2
85ಶಾ ಅರಿಅ/17
5/2005‐06

ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ಸುರೆಶ್ ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರು
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಕುರಿತು 

16205/2003
3/25/2009 0:00 B

24986 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:ವೇ,ಅ:21:2006‐

07

ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ರ್ೕ ಪಿ. ವರಮ್ , 
ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಇವರಿಗೆ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 C

24987 EST2
85ಶಾ ಅಕಭಾ /
31/05‐06

ಕನನ್ಡ ಬಾಷಾ ಪರೀ ೇಯಿಂದ ನಾಯಿತ 
ಪಡೆದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಸೌಲಭಯ್ದ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 B

24989 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:5:2006‐07

ಮಾತೃ ರ್ೕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಳಕವಾಡಿ ಮಳವಳ್ಈ ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 C

24990 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ./11/2006‐
07

ಮೇರಿ ಸೇ ಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಾ: 

ಇವರಿಗೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಟೌನ್ 2006‐07ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24992 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಕಾ

ನೂನು:ಸೇವೆ:ಇತರೆ:
27:2006‐07

ರ್ೕ ರ ರಾಜ ಹೊ್ಳಳ್.ಎಂ ರ್ೕ ಶೋಭಾ 
ಮತುತ್ ಪರ್ಸಾದ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ 

ನೀಡುವ ಚಾರ ಕುರಿತು
3/23/2009 0:00 C

24996 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವಸ

ತಿ ನಿಲಯ:1:2006‐
07

ಾನೋದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 
ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದನ 
ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಮರು ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

24997 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
16/2006‐07

ರ್ೕ ದಿವಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಸದಾ ವನಗರ, ತುಮಕೂರು ತಾ: 2006‐

07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24998 EST2
81ಶಾ ಅಖಾಃಹು

ಭಅನು/106/06‐07

ದದ್ಗಂಗಾ ಸಂಸಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಸಾಗೆಗ್ರೆ,ಪಾವಗಡ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳ ಭತಿರ್ 

ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

24999 EST2
87ಶಾ. ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
10/2006‐07

ರ್ೕ ಸುಲಾತ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A



25008 EST2 ಟಿ ುರ : 12/9/2009 00 A

 

25000 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಸಹ 
ಕಷ್ಣ:01:2006‐07

ಾನ ಕಾಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿನಕುರು , ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ,ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಸಹ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

25002 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 817ಶಾ
ಅಖಾಹುಭನು/13/2

006‐07

ರ್ೕ ಜಯಮಂಗ  ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಿಟಟ್ರಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

25003 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮಾ
ನಯ್ತೆ:4:2006‐07

ಕೊಟರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ, 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ / 

ಹಾಜರಾತಿ ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 C

25005 EST2
81ಶಾ ಅ 

ಖಾಹುಭನು/14/14/
06‐07

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಲೆಲ್ೕಕಾವು,ಕೊರಟಗೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳ ಭತಿರ್ 

ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

25006 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
5/2006‐07

ರ್ೕ ಪಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಸೇವಾ 
ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಬೂಬ್ರು, ತುಮಕೂರು ಟೌನ್ 
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

25007 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಕೇ.ಸ
.ಸಾನಉ:2:2006‐

07

ಅರ ಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚೇಳೂರು, ಇವರ
ಬಾಲಕಿಯರ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ದ 

ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 C

25008 EST2
8 8 

ಶಾ ವೇತನಾನುದಾಶಾ.ವೇತನಾನುದಾ
ನ.223/ 2008‐09

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವೇಕಾನಂದನಗರ 
ಯಾಚೇನಹ ಟಿ ನರ ೕಪುರ ತಾ:ಯಾಚೇನಹ ಳ್ .ನರ ೕಪ ತಾ  
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 0: A

25009 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ/3/2006
‐07

ಮೇರಿ ಸಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್
ಸೇವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು 

ದಾಯ್ನಗರ ತಿಪಟೂರು ಇ ಲ್ಗೆ 2006‐
07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

25010 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ನಿ
ೕಜನೆ:ಇತರೆ:30
:2006‐07

ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸುಮತಿ 
ಜೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾ ಕೆಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25012 EST2
8[2]ಶಾ ಅ: .

ದಾ:ಇತರೆ:14:2006
‐07

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸೆಂಟವ್ ಮೇರೀಸ್ ಬಾಲಕರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಬಾಲಕಿಯರನುನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ 
ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

25014 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.12/200
6‐07

ಗಿರಿಧಾಮ ಕಷ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಿಡದಿ, 
ರಾಮನಗರ ತಾ: 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/23/2009 0:00 A



ರ್

25015 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಬ:ಅಧಿಕರಿ:01:200
6‐07

ರ್ೕ ಕಂಪಿಲರಾಯ ಗಿರಿಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಲಲ್ಪುರ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ ಶಾಲೆ ವೇತನ 

ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ 
ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/23/2009 0:00 C

25019 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೆ. .
ಪಾರ್.ಅ.30/2006‐

07

ಸಂ.ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 2006‐07ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
3/23/2009 0:00 A

25021 EST2
81ಶಾ ಅಖಾಹುಭ
ನು/16/2006‐07

ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊಸಹ ಳ್,ಪಾವಗಡ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

25023 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಸ. ./
20/2006‐07

ಶವ್ತೀಥರ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಮಮ್ರಡಿ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ಸಹ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ 

ಅನುಮತಿ
3/23/2009 0:00 A

25024 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಶಾ ಅ
ಖಾಹುಭನು/2/200

6‐07

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 C

25025 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಅ.

ಸಾಥ್ಂತರ/1/2006‐
07

ರ್ೕ ಅರ ಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಬಾ ಕಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.
3/23/2009 0:00 A

25027 EST2
87ಶಾ. .ಅ. ಭಾ

ಗಗಳು/19/2006‐
07

ಬಾಪೂಜಿ ಸಂಯುಕತ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಪೌರ್. .ಹೊರಪೇಟೆ, 

ತುಮಕೂರು ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 A

25029 EST2
81ಶಾ ಅಮು ಬ
ನು/2/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಪ ೕನಾ ಅಖತ್ರ್,ಸ.
ಫಾರೋಕಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 B

25030 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೆ. .

ಪೌರ್.ಅ./124/2006
‐07

ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಡಬಾಗಿಲು, ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ತಾ: 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ

3/23/2009 0:00 A

25033 EST2
81ಶಾ ಅಮೇಲಮ್
ನ /14/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಪ ೕನಾ ಅಖತ್ರ್,ಮಂಡಿ
ಮಹೊಹಲಾಲ್ ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ಮೆಲನ್ನ  

ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 B

25034 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಶಾ ಅ 
ದಾವೆ/1/06‐07

ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತರಾಯ, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು 
ನಿಡಗಲ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಳಯ್ ಪಾವಗಡ 
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

25035 EST2
89ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ/41/200
6‐07

ರ್ೕ ದಾಯ್ಭಾರತಿ ದಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಬಣಕಲ್
ಇವರಿಗೆ 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A



ನ:12:2005 06 ಈ

  

25037 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಶಾ ಅ
ಸವ್ಇಚಾಚ್ನಿವರ್ತಿತ್/13/

07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ,ವ್ಋ.
ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರ ವ್ಇಚಾಚ್ 

ನಿವರ್ತಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 B

25038 EST2
81ಶಾ ಅಮೇಲಮ್

ನ /25/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪರಿಮಳ ಇವರ
ಆಯುಕತ್ರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಮೆಲಮ್ನ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 B

25039 EST2
81ಶಾ ಅಅಆನೇ
ಅನು/2/07‐08

ಅನಿತಾ ಶಂಕರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

25040 EST2
81ಶಾ ಅಖಾಹುಭ

ಅನು/62/2008‐09

ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗಂಜಲಗುಂಟೆ,ಮಧುಗರಿ ಇ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾದುವ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

24652 EST2
8[4][2]ಶಾ ಅ:ವ

ಗರ್:ಇತರೆ:34:2005
‐06

ರ್ೕ ಆರ್.ರ ರೆಪಪ್, ಗೂರ್ಪ್ .ಡಿ ಮತುತ್ 
ರ್ೕಮತಿ .ನಂಜಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಾಲೂರು ಇವರನುನ್ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯವರು ಬೆಳಗಾ  ಜಿಲೆಲ್ 

ಎನ.ಕೆ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ [ಪೌರ್.ಶಾ. ] ಸವದತಿತ್ 
ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24654 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಶಾ

ಅ:ಮಾ.ನ:11:2005
‐06

ಶಾಂತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಡೇನಹ ಳ್, 
ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗ ಗೆ್
3/21/2009 0:00 C

24655 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:12:2005 06‐

ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾರತಿ ನಗರ, ಮದೂದ್ರು 

ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನು ಮಾನ ತೆತಾ,  ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗಗ್.

3/21/2009 0:00 C

24656 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೇಸ
:01:2005‐06

ಜಿ.ಎನ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕರರಾಜಪುರ, 
ಮಳವ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ರಿಯ ಕಷ್ಕರ 
ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನಕೆಕ್ 

ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24659 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಬಡಿತ್:ಇತರೆ:14:200
5‐06

ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಬು, ದಿವ್.ದ.ಸ.,  ರ್ೕಮತಿ
ಮೆಹಯಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಊರಿಗಾಂ, 

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 20 ವಷರ್ಗಳ 
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24661 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:26:2005‐06

ರ್ೕ ಎಸ್.ಮುನಿರೆಡಿಡ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಜನತ
ಪೌರ್ಢಾಶಾಲೆ, ಕೆಂಬೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24663 EST2
8[4][2]ಶಾ ಅ:

ಮು. .ಬಡಿತ್:10:200
5‐06

ಸಟ್ರ್ ಎಳಸಮಮ್ ಚಾಕೋಟ್ ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿರಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C



 

24709 EST2 3/21/2009 00 B

24665 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:31:2005‐06

ಎಸ್.ಮುನಿರತಬ್ಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಮಹಾತಾಮ್ಗಾಂಧಿ, ನಾಯ್ಷನಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಡಿಯನೂರು, 

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 C

24672 EST2

8[4][2]ಶಾ ಅ:
ಮು :ಬಡಿತ್:08, 

09,11,34,36,37:2
005‐06

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರು 
ಕಡತಗಳು [2005‐06]

3/21/2009 0:00 C

24676 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:02,04:200

4‐05

2004‐05ನೆ ಸಾ ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 
ಸಂಬಂದಿ 02 ಕಡತಗಳು.

3/21/2009 0:00 C

24683 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:03:2002‐03

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಜಗನಾಯ್ಥ ದೈ. , ವರ ದದ್
ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಗ , 

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಇವರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 C

24708 EST2
81ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ.
8/2003‐04

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ದಾದ್ಥರ್ನಗರ ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/21/2009 0:00 A

24709 EST2
87ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ

ನು.13/2004‐05

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಬಾಯ್ಕಾಲ್ಗ್ 
ಹುದೆದ್ಗಳ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್‐ಬೆಂಗಳೂರುದ್ ಗ್
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 0: B

24710 EST2
81ಶಾ ಅ.ನೇ.1/
2000‐01

ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ ಹೆಚ್ ಹ ಳ್
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಇ ಲ್ನ ಕಲಾ ಮತುತ್ 
ಾನ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B

24711 EST2
87ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ

ನು.715/2004‐05

ಕೆ. ಎಲ್. ಪುಷಾಪ್ವತಿ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು 
ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ಪೀಠ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂದನಕೆರೆ, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

24712 EST2
85ಶಾ ಅ.ರಿ.ಅ.7
5./2004‐05

ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್. 39317‐325/04  ರ್ೕ
ಬೋಗೇಶಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯ
3/30/2009 0:00 B

24713 EST2
85ಶಾ ಅ.ರಿ.ಅ.1
39/2005

ರಿ ಅ. ಸಂ. 25487/05  ರ್ೕ ಆರ್. 
ಚಂದರ್ಪಪ್, ಸ , ಪಿ ಎಸ್. ಪೌರ್@ಢಶಾಲೆ, 

ರಿವಾಸೆ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಇತರರು.
3/21/2009 0:00 B



87 ಅ

24714 EST2
895ಶಾ ಅ.ಆ.

ಮಂ.ದೂರು.93/20
04‐05

ಪರ್ಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಗಾರ್ ಪೌರ್ ಶಾ ಕಡೂರು
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈಮ ಆಡ ತ ಮಂಡ  

ರುದಧ್ ದೂರು.
3/21/2009 0:00 B

24715 EST2
87ಶಾ ಅ.ಸಾ.
ದೂ.67/2005

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದೂರು ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್. 
67/2005  ರ್ೕ ಕೆಂಚರಸೇಗೌಡ, 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
3/21/2009 0:00 B

24716 EST2
81[7]ಶಾ ಅ.ಖಾ
ಹುಭ.1/2004‐05

ಸೆಂಟರ್ನ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಊಡಿರ್ಗೆರೆ 

ತುಮಕೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗಗ್ಬೆ.

3/21/2009 0:00 B

24717 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮೇಲಮ್
ನ .19/2004

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್. 19/2004  ರ್ೕಮತಿ
. . ಶಾರದಮಮ್ ಕುಂಬಾರದೊಡಿಡ್, 
ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್

3/21/2009 0:00 B

24718 EST2
85ಖಾಪೌರ್ಶಾ.ದಿವ್

ದಸ.ನೇ.8/2003‐
04

ರ್ೕ  ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ದಿವ್ದಸ, ಬಣಕಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಣಕಲ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 B

24719 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮೇಲಮ್
ನ .172/99

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶರಲು, ಸ , 
ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, 

ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ‐ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

24720 EST2
87ಶಾ ಅ ನೇ ಅಶಾ ಅ.ನೇ.

ನು.37/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಮತ ದಿವ್ದಸ,  ರ್ೕ
ಮಹಾಂತೇಶರ್ವರ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌಢಶಾಲೆ ಕುದೂರು ಮಾಗಡಿ ತಾ ಬೆಂಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುದೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾ ಬೆಂ
ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 B

24721 EST2
87ಶಾ ಅ.ಇತರೆ.
19/2001‐02

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಿ ಕಾಲೇಜು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಬೆಂ
ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ನೇಮಕಾತಿಗಳ 
ಬಗೆಗ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ನೇಮಕಾತಿಗಳ 

ಬಗೆಗ್

3/21/2009 0:00 B

24723 EST2
8 8 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು. 174/2008‐09

ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾದಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಟೌನ್ ನ ಲ್ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2009 0:00 A

24724 EST2
81ಶಾ ಅಹೆ /1/

99‐2000

ಸಂತ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಅ ವ್ನ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ 
ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24725 EST2
81ಶಾ ಅ.ಮೇಲಮ್
ನ /12/2002‐3

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಪಪ್,ಸ. ,ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಜಲಗೆರೆ ರಾ 

ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು
3/22/2009 0:00 A



/39/03 04 ಢ ಅನುಮತಿ

24726 EST2
851ಶಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ನ /12/02‐
03

ಡಿ.ಕೆ.ಸುಕನಯ್,ಸ. ಕುವೆಂಪು
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಯ್ಸೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  

ಕುರಿತು
3/22/2009 0:00 A

24727 EST2
81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/8/02‐03

ರ್ೕ ಶಾರದ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹನುಮನಾಳ,ಟಿ.ನರ ಪುರ 
ತಾ ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24728 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾ/9/2002‐03

ಕಾಲ್ಅ ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಯ್ಸೂರು ಶಾಲೆಗೆ
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು

3/22/2009 0:00 A

24729 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾತೆಅ/40/2003‐
04

ಮಾಧವ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ
2000‐01 ನೇ ಸಾ ಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಆದೇಶಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
3/22/2009 0:00 A

24732 EST2
85ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಥೇಆ/66/03‐

04

ಭಾರಿತಯ ದಾಯ್ಭವನ ಮಯ್ಸೂರು
ಕೆಏಂದರ್ ಜಯನಗರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24733 EST2
81ಶಾ ಅ 

ಹೊಪೌರ್ಶಾತೆಅ/6/0
3‐04

ಮಂಜು ರ್ೕ ಎಜಿಕೇಷನ್
ಟರ್ಸಟ್,ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ರಾ ತಾ ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24734 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾತೆಅ/39/03 04ಶಾತೆಅ ‐

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಮಯೂರ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ತುರುವೆಕೆರೆಯ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಹೊಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/22/2009 0:00 A

24735 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾತೆಅಅ/49/03‐
04

ಮಾನಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ದ ಣ 
ಬಡಾವಣೆ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/22/2009 0:00 A

24736 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಶಾ ಅ.
ಹೊಪೌರ್ಶಾತೆಅ/63/

2003‐04

ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ 
ಎನ್.ಆರ್. ಹಲಾಲ್ ಮಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ 
ಹೊ ಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/22/2009 0:00 A

24737 EST2
81ಶಾ ಅ 

ಹೊಪೌರ್ಶಾತೆಅ/60/
03‐04

ಭಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸುಸಯ್ಟಿ ರಾಜಿವನಗರ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು
3/22/2009 0:00 A

24738 EST2
81ಶಾ ಅಹೊ್

ಪೌರ್ಶಾತೆಅ/51/03‐
04

ಸಹನ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸಟ್,ಮಧುವನಹ ಳ್,ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A



24739 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾತೆಅನ/29/03‐
04

ರ್ೕ ಭಗವಾನ್ ಬುದದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್
ಮತುತ್ ಚಾರಟಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ನೆರೆಗಾಯ್ತನಹ ಳ್ 
ಟಿ.ನರ ಪುರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24740 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾತೆಅ/45/03‐04

ಾನನಕೀತಿರ್ ಟರ್ಸಟ್ ಜನತಾನಗರ 
ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/22/2009 0:00 A

24742 EST2
81ಶಾ ಅ 

ಮವೇಅನು/3/03‐
04

ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಎಂಜಲಗೆರೆ 
ರಾ ತಾ ಮದುಗರಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24743 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ/10/03‐04

ಪರಮಹಸತ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೆಬಾಬ್ಳ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24744 EST2
81ಶಾ ಅಹೆ /10
/2003‐04

ಮಹದೇಶವ್ರಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಶಾವಂಡನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಹೆಚಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/22/2009 0:00 A

24745 EST2
81ಶಾ ಅಮುವೇ
ಅನು/2/04‐05

ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅರ ಕೆರೆ,ಪಾವಗಡ ತಾ 
ಮಧುಗರಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತಾನುದಾನಕೊ ೕಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆವೇತಾನುದಾನಕೊಕ್ೕಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24746 EST2
815ಶಾ ಅವೇ /

2/04‐05

ಜಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹನಕಲ್,ಮೆಯ್ಸೂರು 
ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚದ್ವರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24747 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 851ಶಾ
ಅಪಜಾ/ಶಾವೇಅ/9

2/04‐05

ಚೆನನ್ಕೇಶವ ಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24748 EST2
81ಶಾ ಅಸಥ್ಳಾಂ
ತರ/1/04‐05

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಹಾ ದಾಯ್ಪಿಥ ಈ ಸಂಸೆಥ್
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24749 EST2
85ಶಾ ೕಆ 

ಹೊಪೌರ್ಸಾತೆಅ/8/0
4‐05

ಮೆಸೂಕ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು
3/22/2009 0:00 A

24750 EST2
85ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ಸಾತೆಅ/111/2
004‐05

ಕೌಟಿಲಯ್ ದಾಯ್ಲಯ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A



781 ಈ

24751 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾತೆಅ/126/04‐

05

ಮೆಯ್ಸೂರು ಬನೂನ್ರು ಲಯನಸ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹೊಸ ಕನನ್ಡ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24753 EST2
85ಶಾ ಅರಿಅನೇ
ಅ/8/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಕೆ.ಸುನಿತಾ ಸ. ರ್ೕಕಾಂತ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೆಯ್ಸೂರು 

ಇವರು ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು
3/22/2009 0:00 A

24754 EST2
85ಶಾ ಅಅಆನೇ

ಅನು/117/05‐06

ಎಮ್.ಮನೊಹರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಲ್ ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಡಸಾಲೆ 

ಮಯ್ಸೂರು ಇ ಲ್ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ 
ಕುರಿತು

3/22/2009 0:00 A

24755 EST2
81ಶಾ ಅಅಆನೇ
ಅನು/2/05‐06

ರಾಜಿವ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆದಾದರದ
ಮೇಲೆ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮುಡಿಗುಂಡಂ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಅನುಕಂಪದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/22/2009 0:00 A

24756 EST2
81ಶಾ ಅವೇತನ
ಅನು/3/05‐06

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಧುಗರಿರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/22/2009 0:00 A

24757 EST2
81ಶಾ ಅವೇತನ
ಅನು/1/05‐06

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಗೋಧಿಹ ಳ್ ಮಧುಗರಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24758 EST2
781ಶಾ ಅವೇತಶಾ ಅವೇತ
ನಅನು/2/05‐06

ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌಢಶಾಲೆ ಮಿಡಿಗೇ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆ ಈಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಿಡಿಗೇ ,ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24759 EST2
81ಶಾ ಅಪೌರ್ಶಾ

ಹೆಬ/35/2005‐06

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್,ಕಟಾ ರನಹ ಳ್, ರಾ ಮಧುಗಿರಿ 

ತಾ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/22/2009 0:00 A

24760 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
/13/2005‐06

ಶವ್ಮಾನವ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸಟ್
ಅನೇಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಟಗ ಳ್ 
ಮೆಯ್ಸೂರು ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24761 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
/155/05‐06

ನಿಮರ್ಲ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ,ಮೆಯ್ಸೂರು 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24762 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
/14/05‐06

ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜನಾನ್ಪುರಪಾಳಲ್ 

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A



81
ಳ್

24763 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
/18/05‐06

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಮೆಯ್ಸೂರು 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24764 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
/3/2005‐06

ಕೋರಟಗೆರೆಯ ಲ್ ರ ೕಂದರ್ಭಾರತ ದಾಯ್
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಸಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಕುರಿತು

3/22/2009 0:00 A

24765 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾ/154/05‐06

ರ್ೕಕೆಂಠೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು 
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24766 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾ/2/05‐06

ನಾಟಯ್ ಸರಸವ್ತಿ ಸಂಗಿತ ನರ್ತಯ್ 
ಕಲಾನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಪೀಠ ಇವರಿಗೆ ನಾಟಯ್ 

ಸರಸವ್ತಿ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24767 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾ/5/05‐06

ಘೆನ್ಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಲೂರು 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 2006‐07 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24768 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾ/6/05‐06

ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/22/2009 0:00 A

24769 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾ/4/05‐06

ರ್ೕ ಮಾದವ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ವೆಯ್ಎನ್ 

ಹೊಸಕೋಟೆ,ಪಾವಗಡ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ 
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24770 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾ/164/05‐06

ಬರ್ಹಸತ್ಚಾಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕರಾಂಪುರ 
ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24771 EST2
85ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾ/151/2005‐06

ವೇಕಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬನೂನ್ರು ಟಿ.ನರ ಪುರ ಮಯ್ಸೂರು 2006‐

07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A



ಕುರಿತು

24772 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪರ್
ಶಾ/7/05‐06

ಸಂತ ಜೋಸಪ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24773 EST2
81ಶಾ ಅವೇತಾ

ನುದಾನ/1/06‐07

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಸನಿವಾಸ
ಪೌರ್ಢಸಾಲೆ,ಮದೆದ್ೕನರೆಳ ಕೆೆರೆ,ಮಧುಗಿರಿ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24774 EST2
81ಶಾ ಅನೇಅನು
/12/06‐07

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸೆಥ್,ಬೆಳಗಾಮ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ನಮಕಗೊಂಡ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 B

24776 EST2
81ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾಅನು/25/07‐08

ಗಲರ್ ಹೋಂ ಬರ್ದಸರ್ ಮಿಷನ್ ರಿ 
ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24777 EST2
81ಶಾ ಅಶಾಅನು
/31/07‐08

ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೊಗರಿಘಟಟ್ದಲೆಲ್ಏ 

ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್
3/22/2009 0:00 A

24778 EST2
81ಸಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಙಾಅನು/42/200
8‐09

ಸಾಗರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಶಾಂತಿನಗರ
ಮೆಯ್ಸೂರು ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 A

24779 EST2
81ವಗರ್ 

ಅನು/84/08‐09

ರ್ೕರಾಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಕೊರಟಗೆರೆ,ಮದುಗರಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಬಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತುಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
3/22/2009 0:00 C

24781 EST2

84ಶಾ  
ಹುಭ229/08‐
09.21‐3‐

2009.ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2009

ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬೆಂ. ಸಂ.ವ.ನ. 
ರ್ವಾಣಿ ಬ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ. 
ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಪ.ಪಂ. ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮೂಲ 
ಅಂಕಪಟಿಟ್ಗಳು

9/10/2009 0:00 B

24782 EST2
81ಶಾ ನೇಮಕ/5
/2000‐01

ರ್ೕಮತಿ ವ ದುನಿನ್ಸಾ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕಿ
ಪರೋಕಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 B

24783 EST2
81ಮೇಲಮ್ನ /01
/2001‐02

ಪರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಗುರುಕುಲ
ದಾಯ್ಪಿಠ,ಅಂಕನಹ ಳ್ ರ್ೕ ಗ ಮಠ 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

24784 EST2
81ಮೇಲಮ್ನ /69
/2001‐02

ಈಶವ್ರಪಪ್,ಸ. ,ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಎಂಜಲಗೆರೆ, ರಾ ಇವರ 
ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B
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24785 EST2
81ಶಾ ಅ.ದಾವೆ/
5/2001‐02

ರ್ೕ ಕೆ.ಪ ನಿ ಡಿ.ಗೊರ್ೕಪ್ ನೌಕರರು ಸೆಂಟ
ಮೇರಿಸ್ 

ಶಾಲೆ,ಮಾಟರ್ಹ ಳ್,ಕೋಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರ 
ದಾವೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

24786 EST2
81ಶಾ ಅನೇಮಕ

ಮೇಲಮ್ನ 5/2001‐
02

ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ ಸ. ಮತುತ್ ಶಾ್ರೀ
ಜಯಪರ್ಭು ವಾಣಿ ಲಾಸ ಅರಸು ಬಾ ಕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ವಾಣಿ ಲಾಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 B

24788 EST2
81ಶಾ ಅಅಆನೇ/
3/2001‐02

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾ ದಾಯ್ಪಿಠ
ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

24790 EST2
81ಶಾ ಅ.ನೇಮಕ
/2/2001‐02

ಕೋಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿಯ ಲ್
ಬರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 B

24791 EST2
81ಶಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ನ /8/200
2‐03

ಡಿ.ರಾಜಣಣ್,ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಾನಭಾರತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ವಡೇರಹ ಳ್,ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ಮೇಲಮ್ನವರಿ ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 B

24792 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಆ
./1062002‐03

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಂಗಮಪುರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 A

24794 EST2
87ಶಾ ಅ ಹೊಶಾ. . .ಹೊ.

ಪೌರ್.11/2002‐03

ರ್ೕ ಭೈರವೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಬೂದಿಗೆರೆ ದೇವನಹ ತಾ: 2002 03ನೇಬೂದಿಗೆರೆ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ   ‐ ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24795 EST2
81ಮೇಲಮ್ನ /20

/03‐04

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್.20/03 ಹಾಗೂ
ಸಕಾರ್ರದ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್.87/2003 

ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 B

24796 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.4/2002‐
03

ನಂದಿನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಜಯಪುರ, 
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24797 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ/14/200
2‐03

ಬಾ  ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಬೆಂ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24798 EST2
81ಶಾ ಅಮೇಲಮ್

ನ /73/2003‐04

. .ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂತಿರ್
ತಿರುಮಲರಾಘವೇಂದರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಂಗಳವಾಡ,ಪಾವಗಡ
3/25/2009 0:00 B

24799 EST2
81ಮೇಲಮ್ನ /46
/2003‐04

ಮೇಲಮ್ನವರಿ ಸಂಖೆಯ್.46 ರ ಕುರಿತು 3/25/2009 0:00 B
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24800 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.1/2002‐
03

ಪಾರ್ರಾಗಾನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ರಾಮನಗರ 
ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24801 EST2
81ಮೇಲಮ್ನ /29
/2003‐04

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್.29/2003 ರ ಕುರಿತು 3/25/2009 0:00 B

24803 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.5/2002‐
03

ಕುವೆಂಪು ಜಾಙ್ನ ಭಂಡಾರ ಗಾರ್ಮೀಣ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ: 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24806 EST2
81ಮೇಲಮ್ನ /30
/2003‐04

ಮೇಲಮ್ನ  30/03‐04 ರ ಕುರಿತು 3/25/2009 0:00 B

24807 EST2
81ಮೇಲಮ್ನ /27

/03‐04
ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್.27 ರ ಕುರಿತು 3/25/2009 0:00 B

24808 EST2
81ಶಾ. ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.34/2003‐04

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಎಸ್.ಆರೋಗಯ್ ಕಷ್ಣ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ತುಮಕೂರು ತಾ: 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಕುಣಿಗಲ್ 
ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ 2003‐04ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24810 EST2
817ಶಾ ಅ ಇತಶಾ. . .ಇತ
ರೆ.1/2003‐04

ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ 
ಉರುದುಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿರುವ ಪೌಢಶಾಲೆವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹಾಗೂ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಜೆ. .ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ 
ಸ. . ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24813 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.110/2003‐04

ರ್ೕ ಆರಾಧನ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೊಡಿಕಾಯ್ಂಪ್, 
ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 2003‐
04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24815 EST2
8ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.15/2003‐04

ಒಕಕ್ ಗರ ಸಂಘ, ಬೆಂ.ಮಾಗಡಿ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಇ.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ, 
ಮಾಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24818 EST2
85ಪ.ಜಾ.ಪ.ಪಂ.

ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
/29/2003‐04

ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡಗಳ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A



ರ್ ರ್

24821 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಭೂ.ಕೆ
.ಸೇವೆ/76/2003‐

04

ರ್ೕ ಸದಾನಂದನಾಯಕ್ ಡಿ ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು ರ್ೕ ಸದುಗ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬಸರೀಕಟೆಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರನುನ್ 
ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24823 EST2
89ಖಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಹೆ
.ಭ.69/2003‐04

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಹೆಸರನುನ್ ಡಿ. .ಎಂ. . ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಂದು 

ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2009 0:00 A

24826 EST2
81ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ/23/2003‐
04.

ಹೆಚ್.ಹರೀಶ,ಸ. ಡಿ.ಭನುಮಯಯ್
ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರನುನ್ ಅರೆಕಾ ಕದಿಂದ ಪೂಣರ್ಕಾ ಕ 
ಕಷ್ಕರ ಸೇವೆ ಕುರಿತು

3/25/2009 0:00 B

24827 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಅ.
/163/2003‐04

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:8987/2004  ರ್ೕ 
ಮಮತಾಜ್ ಆ  ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 

.ಎಸ್. ಸಕಾರ್ರ ಇತರರು
3/25/2009 0:00 A

24830 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಅ.
/58/2003‐04

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:28088/2004  ರ್ೕ
ಜಿ.ಎಸ್.ದೇವದಾಸ್ ನಿ.ಮು. . 

.ಎಸ್.ಸಕಾರ್ರ ಇತರರು.
3/23/2009 0:00 A

24833 EST2
81ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.55/2003‐04

ರ್ೕ ಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರು 
ಪಂಚನಾಥರಾಯನ ಪಾಳಯ್ ಇ ಲ್ 2003‐

04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ರ್ೕಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲುಲ್

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24835 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.10/2003‐04

ಸೆಂಟ್ ತಾಮಸ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇ ಲ್ 2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಹೊಸ ಅಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

24840 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.8/2003‐04

ನೂಯ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೂಟ, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
3/23/2009 0:00 A

24842 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.27/2004‐05
ಚೂಡ ಂಗೇಗೌಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್

ರಾಮನಗರ
3/23/2009 0:00 A

24846 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.9/2004‐05

ನೂಯ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೂಟ, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
3/23/2009 0:00 A

24848 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.107/2004‐05

ಹರಿಹರಪುರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಮಿತಿರಿ ರವರ
ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಸಚಿದ್ದಾನಂದ ಸರಸವ್ತಿ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹರಿಹರಪುರ ಕೊಪಪ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A



 

24876 EST2 3/23/2009 00 C

24857 EST2
8[8][3]ಶಾ ಅ:ಹೆ
. :98:2002‐03

ಶಾಶರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಪಾರ್ಡಿ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸದುದ್, 
ಅವರನುನ್ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ 

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಟ್ಯವರನುನ್ 
ಖಾಯಂಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24860 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:16:2003‐04

ರಮಾಮಾದವ ದಾಯ್ಸಂತೆ ಮಾಲೂರು, 
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 C

24866 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:2003‐04

ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆಮಮ್ಣುಣ್, ಉಡುಪಿ ತಾ, ಇ ಲ್ಯ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

24869 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ದೈ :

ವೇ,ಬಡಿತ್:03:2003‐
04

ಕೆ.ಎಸ್.ಗೋ ಂದರೆಡಿಡ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಮಹಾತಾಮ್ಗಾಂಧಿ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ , 
ಮುಡಿಯೂರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಇವರ 
ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರುಗೆ ೕನಿಯರ್ ಶೆರ್ೕಣಿಗೆ 

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24872 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಅ

ನು.ಹು:7:2003‐04

ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಾಗಮಮ್, ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್ 
ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಳವ ಳ್, 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

24876 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಕಾಮಿ
ಬ:98:2003‐04

ಕೆ.ವಸಂತಕುಮಾರಿ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ನಾ ಷನಲ್ ಪೌಢಶಾಲೆ ಯಲೂರುನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲೂಲ್ರು, 

ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 0: C

24879 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಉ.

ಪಾರ್.ಹು.ಸಥ್:160:20
03‐04

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಭಾಗ]ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 

ತ,. ತೆರವಾಗಿರುವ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಪದೋನನ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24884 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಸವ್
.ನಿ:10:2003‐04

ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ಮಲಲ್ಯಯ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್, ಸಾವರ್ಜನಿಕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರ ಸವ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ ಬಯ  
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

24888 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಪ.ಶಾ

.ವೇ.ಅನು./69/200
4‐05

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಂಗಳ  ೆಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24889 EST2

8[4][2]]ಶಾ ಅ:
ಸುತ್ 

ಕರ್ಮ:ವಜಾ:11:200
3‐40

ರ್ೕ ಡಿ. .ಮುನಿರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ರಮಾ ಮಾದವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೊನರ್ 
ಹಳ , ಮಲೂರು ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ 
ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C



ಕುರಿತು

 

24891 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.29/2004‐05

ಗುರು ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಿಳಳ್ಗುಂಪೆ 
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ್ದೇಶ ಹೊಸಕೋಟೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24894 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.17/2004‐05

ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ.ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಶಾಲೆ, 
ರಾಮನಗರ ರಸೆತ್, ಕನಕಪುರ ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

3/23/2009 0:00 A

24895 EST2
8[3]ಶಾ :ಹು:ತು:
361:2003‐04

ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗೊ ಳ್, ಇ ಲ್
ಸಂಸಕ್ೃತ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಮಾದರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಹೊರತುಪಡಿ  

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

24898 EST2
815ಶಾ ಅಶಾ

ಮು/12/2003‐04

ಚಂದಿರ್ಕಾ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 B

24900 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.49/2004‐05

ಸನ್ ರೈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24901 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್.

ಚಾ.ಬಡಿಡ್:2003‐04

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ 20 ವಷರ್ಕಿಕ್ಂತ 

ಹೆಚುಚ್ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದದ್ 
ಬೋಧಕೆಥರರಿಗೆ ಒಂದು ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ 

ಕುರಿತು.

3/23/2009 0:00 C

24903 EST2
81ಶಾ ಅ 

ನೇಮಕ/1/2003‐
04

ಟಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/25/2009 0:00 B

24904 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕ.ಅ:
178:2003‐04

ರ್ೕ ನಾರಾಯುಣಗುರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕೋಸ್ರ್ ಬೋಧಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/23/2009 0:00 C

24905 EST2
85ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.13/2004‐05

ಬಾಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 A

24908 EST2
81ಶಾ ಅ.ಮೇಲಮ್
ನ /7/2004‐05

.ನಾಗರಾಜ ಸನ್ ಆಪ್ ಚಿಕಕ್ ಹನುಮಪಪ್
ಕನನ್ ಡಿ ಪಾವಗಡ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  

ಕುರಿತು
3/25/2009 0:00 B

24909 EST2
87ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.2/2005‐
06

ಸೆಂ.ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಮಲಲ್ಸಂದರ್, 
ತುಮಕೂರುಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 A



24910 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹು.

ತು.ಅ:115:2003‐
04

ರ್ೕ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಳದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೊಲೂಲ್ರು, ಇ ಲ್ ಇರುವ ಾನ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರು ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2009 0:00 C

24358 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:ನಿ ೕಜನೆ:05:20
05‐06

ಕೆ. .ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಬೋಡಿ, 

ಕೋಲಾರ ಇವರನುನ್ ನಗರ ಪಾ ಕೆ 
ಎರವಲು ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್

3/20/2009 0:00 B

24353 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:10:2005‐06

ವೇತನ ಆ ೕಗವು ತಯಾರಿ ರುವ
ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗೆ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/20/2009 0:00 B

24350 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅ.ಗೈ
.ಹಾ:09:200506

ರ್ೕ ಪಾಂಡುನಾಯಕ್, ಜವಾನ ಹಾಗೂ
ಕಾವಲುಗಾರ,  ರ್ೕ ಶವ್ಕಮರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉಡುಪಿ, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ 
ನಂತರ ಪುನಃ ಸೇವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ 

ಬಗ ಗೆ್.

3/20/2009 0:00 B

24326 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಖಾ

ಹುತುಅ:58:2006‐
07

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 B

24347 EST2
8[4[2]ಶಾ ಅ:ಅ

ನುಕಂಪ:ನೇಮಕ:04
:2005‐06

.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ.ಶ., ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಶೆವ್ೕತ 
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.ಗ್

3/20/2009 0:00 B

24321 EST2
8[6][2]4370:ಕು.

ನಿ.ವೇ:45:2005‐06

ರ್ೕ ರಾಜಗೋಪಲ್ ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್ ಇವರ
ಪತಿನ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/20/2009 0:00 B

24318 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :9:01:2006

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್:09:2006,  ರ್ೕ 
ಆದಿಶೇಷನ್ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, 

ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು

3/20/2009 0:00 A

24315 EST2
8[2.ಎ:ಶಾ ಅ:ಅ
ನು:2:2002‐03

ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೋಮನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಗೂರ್ಪ್ .ಡಿ ನೌಕರರನುನ್ ನೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ದ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 B

24303 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಕ್ನ :5:2005‐06

ರ್ೕ ಆರ್.ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ, ಗೂರ್ಪ್ .ಡಿ 
ನೌಕರರು, ರಮಾ ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರತೊನ್ೕಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A



 

 

 

 

24306 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಇಎ
ಟಿ:3:2005‐06

ಎಂ.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರು,ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಬೋಡಿ, 

ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು.
3/20/2009 0:00 A

24297 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :04:2005‐
06

ರ್ೕ ತಿಮಮ್ರಾಯಪಪ್, ಸಂಚಾಲಕರು, 
ರಮಾಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರತೊನ್ೕಹ ಳ್, 

ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಮೆಲಮ್ನ

3/20/2009 0:00 A

24300 EST2
8[5]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :122:2005‐
06

ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಮತಿತ್ತರರು ಸ ಲ್ ರುವ 
ಮೇಲಮ್ನ .

3/20/2009 0:00 A

24277 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಕ್ನ :22:2006‐
07

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್:22/2007,  ರ್ೕ 
ಮಹಾತಮ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಬಾಪುಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ 

ಸೊಸೈಟಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇ ಲ್ 
ಆಢ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/20/2009 0:00 A

24279 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.90/2008‐09

ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರೇಗೌಡ ಸ. ಸಹಕಾರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24291 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.83/2008‐09

ರ್ಮತಿ ಬಿ. .ಜಯಲ ಮ್ೕ ರಿಯ ಸ.
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24292 EST2
8[9]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :05:2006‐
07

ಲವಕುಮಾರ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಹನುಮಾನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ , ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ, 
ಬಾ ಕ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

3/20/2009 0:00 A

24294 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :24:2005‐
06

ರ್ೕ ಎಂ.ಜಯರಂಗಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಮಧಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,  ರುದಧ್ 

ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು
3/20/2009 0:00 A

24282 EST2
8[9]ಶಾ ಅ:ಮೆಲಮ್
ನ :15:2006

15/2006, ನರ ಂಗ ರಾವ್ , ಲ ಕೆರೆ, 
ಬಾ ಕ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ

3/20/2009 0:00 A

24285 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.77/2008‐09

ರ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಓಂಕಾರಮೂತಿರ್ ಸ. .  ರ್ೕ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರುದರ್ನಹ ಳ್ ಗೇಟ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24273 EST2
8[9]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :25:2006‐
07

ಜಗದೇವಪಪ್ ಶಾಂತಪಪ್ ಗುರುನಂಜೆ, ಸಹ
ಕಷ್ಕರು, ಮಹಾಂತಪಪ್ ಅಲಾಲ್ದ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್, ಮೇಲಮ್ನ  
ಸಂಖೆಯ್:25/2006

3/20/2009 0:00 A



 

:24:2008 09
ಚ್

24274 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.89/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಲ್.ದೊಡಡ್ ದಧ್ಪಪ್ ಸ. . 
ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24267 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.76/2008‐09

ರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕೊಟೆರ್ ಸ.  ರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24268 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ದಾವೆ

:4:2004

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಗಾರ್ಮ 
ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ, ಅಧಕ್ಕಷ್ರು[ರಿ], 

ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಗಾಂಧಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:10337/2004

3/20/2009 0:00 A

24264 EST2
88 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.75/2008‐09

ರ್ ಎಂ.ಬಿ.ಪುಟಟ್ಮರುಳಪಪ್ ಸ.  ರ್ೕ ಕಂಚಿ 
ವರದರಾಜಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕಂಚೀಪುರ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24251 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೆ.
ತೆ:24:2008 09ತೆ ‐

ಲೇಡೀ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, 
ಇ ಲ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿಲ್

ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
3/20/2009 0:00 A

24254 EST2
8 9 

ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಬಡಿತ್
.128/2007‐08

ರ್ಮತಿ ಎ.ಎ.ಪಾವರ್ತಿ ಸ. . 
ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24260 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.74/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಮ ಂಗಯಯ್ ಸ. ದ ರ್ನಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನುಗೆಗ್ೕಹ ಳ್ 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24249 EST2
ಅನು2:ನೇ.ಅನು:3:2

001‐02

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಮಲ,  ಂದಿ ಕಸ್ಕಿ, 
ಭಾತರ ಮಾತಾ ದಯ್ ಮಂದಿರ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಹನುಮಂತ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/20/2009 0:00 A

24230 EST2
8 9 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ನಿಗಧಿ.
20/2006‐07

ಸಂಪಾಜೆ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಭಾಗ ಇ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ 

ತಾರತಮಯ್ದ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 C

24231 EST2
8 9 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ತಾ.ನಿ
ಗಧಿ.8/2006‐07

ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಲಲ್ಮಾವಟಿ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬೋದಕರ ಹುದೆದ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು
3/20/2009 0:00 B



   
 

ರ್ ಕಷ್

24233 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮಾನಯ್ತೆ.3/
2006‐07

ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಆನೇಕನನ್ಂಬಾಡಿ ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗು 

ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24235 EST2
88 

ಶಾ. .ಅ. .ಮಾನಯ್
ತೆ.1/2006‐07

ಎಸ್.ಮಾನಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರೇಹ ಳ್
ಬೇಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಗು ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/17/2009 0:00 C

24236 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ಮಾನಯ್ತೆ.
7/2006‐07

ರ್ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಳುಳ್ಪೇಟೆ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೇ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24244 EST2
ಅನು.4:ಮೇಲಮ್ನ :

16:2006‐
07[ಬೆಂ. ]

ರ್ೕ ವಣಣ್, ಅಟೆಂಡರ್, ಸದಾರ್ರ್ 
ವಲಲ್ಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, ಸಜಾರ್ಪುರ,ಆನೇಕಲ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ ಆಯುಕತ್ರ ಲ್ 
ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24245 EST2

8 
9ಶಾ. .ಅ.ವೇತನ.
ಸಮಾನಂತರ.68/2

006‐07

ರ್ೕ ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರೇಕೂಡಿಗೆ ಇ ಲ್ನ ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಅಣಣ್ಯಯ್ 
ಸ.  ಇವರ ವೇತನ ಸಮಾನಂತರ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24246 EST2
ಅನು2:ಮೇಲಮ್ನ :0

1:2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಮಲ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹನುಮಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:84/2003

3/20/2009 0:00 A

24226 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/191/2008‐09

ದೇವಲ ಮಹ ರ್,ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಗುಡಿ
ಬೀದಿ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐

10 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2009 0:00 A

24227 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಸಂ.ನಿ.ಕಂ.
ಹ.ಮಂ.60/2006‐

07

ಶಾಲಾ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ 
/ ಬಾಯ್ಟರಿ ದುರ ಥ್ಗೆ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
3/20/2009 0:00 C

24228 EST2
8 9 

ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ.75/
2006‐07

ಕಾಕೋಟಪುರಂಬು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಾಕೋಟಪರಂಬು ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೀಡಿರುವ 
ಅನುಮತಿ ಪತರ್ದ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A



24223 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ. ಥ್ರ.14/2
006‐07

ರಾಣಿಕೆರೆ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮೀರಸಾಭಿಹ ಳ್ 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ರ ನಿಧಿ ಠೇವಣಿಯನುನ್ 

ರಿನೀವಲ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24219 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಹು.
ಬ.ಅನು.120/2006

‐07

ಕೃಷಣ್ವೇಣಿ ಸ. .  ದಾಧ್ಪುರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ದಾಧ್ಪುರ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು.  

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 C

24220 EST2
8 8 

ಶಾ. .ವಗರ್.ಅನು.1
2/2006‐07

ಮದಕರಿನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿಲಲ್ ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 C

24216 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.6
/2006‐07

ರ್ೕ ಈ ಪಾಪಣಣ್ ಸ. .  ರ್ೕ ವಾಣಿ ಲಾಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರನಕಟೆಟ್ ರಿಯೂರು ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಹುದಸ್ದೆ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24217 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಹು.
ಬ.ಅನು.88/2006‐

07

ಕೆ.ಬಿ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಟಟ್ಂದಿ ಕೊಡಗು 
ಇ ಲ್ನ ಎಂ. .ಮಾಚಯಯ್ ಸ.  ಇವರಿಗೆ 

ಮು.  ಬ ತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 C

24214 EST2

8 
8ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಹು
.ಬ.ಅನು.26/2006‐

07

ಗಂಗಮಮ್ ಬೀ ೕಜಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬೆಲಗೂರು ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಳ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಂಬಡಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24212 EST2
8 8 

ಶಾ. .ದೂರು.3/20
05‐06

ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗೋಪನಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇ ಲ್ನ ಮು ಯನುನ್ 
ಅಮಾನತುಗೊ ರುವುದನುನ್ 

ಂಧುಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24210 EST2
8 

8ಶಾ. .ವಗರ್.28/2
005‐06

ಚೇತನ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ 
ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಊರಾಳ ಇವರನುನ್ 
ಕೋಟೆ ಉಡುಪಿ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24207 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ಮನಾನ್.27
/2005‐06

ಅಂಬಿಕಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ದಾಖಲಾತಿ 

ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24208 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ದಿವ್.ದ.ಸ.
ಹುದೆದ್ಗೆ.ಬಡಿತ್.4/200

5‐06

ಎಂ. .ರಾಜು ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಬಡಿತ್ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

3/20/2009 0:00 C



24204 EST2

8 3 
ಶಾ. .ಅನು.ಮು. .
ಬ.ಅನು.145/2005

‐06

ತರಳಬಾಳು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿಗೆರೆ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ 
ಮು  ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24205 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮಾನಯ್.24/2
005‐06

ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಆನೇಕನನ್ಂಬಾಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ನ ೕಕರಣಗೊ ಸುವ 

ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24192 EST2
8 

8ಶಾ. .ವಗರ್.ಅನು.
80/2007‐08

ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗುಯಿಲಾಳ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆಡ ತ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 B

24188 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.ಅನು
.1/2006‐07

ಭಾರತೀಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮದಕರಿಪುರ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಆಂಗಲ್ ಬಾಷಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 B

24197 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅನುದಾನ.11
/2003‐04

ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಸಂಬಂದ 

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗು 
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24198 EST2
8 5 

ಶಾ. .ಅ.ಹೆ. .ವೇ.7
1/2004‐05

ಪಿ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗವಾರ್ಲೆ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಳ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಲ್

ಇ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 C

24199 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅನು.1/200
4‐05

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರ ಭರಮಸಾಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ  ಇರುವ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 B

24200 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಹು
ದೆದ್.ಬಡಿತ್.ಅನು.18/20

05‐06

ಉದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಟಟ್ಗೆರೆ ಕೊಡಗು 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಧನವ್ಂತರ ಇವರಿಗೆ 
ಮು. . ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24201 EST2
8 9 

ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಹು.
ಬಡೆತ್.5/2005‐06

.ಕೆ. ೕಹನ್ ಕುಮಾರಿ ಜನತಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹುದಿಕೇರಿ ರಾಜಪೇಟೆ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಮು. . ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 C

24202 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಹು.
ಬಡಿತ್.ಅನು.21/2005

‐06

ಕಕಕ್ಬೆಬ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ 
ಆರ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು  

ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 C
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24186 EST2
8 

9ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಬ
ಡಿತ್.92/2006‐07

ಅಮಮ್ತಿತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಮಮ್ತಿತ್ ಕೊಡಗು
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 C

24181 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಬಡಿತ್.1
0/2006‐07

ಸೈಯದ್ ಶಹಾಬುದಿದ್ೕನ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸ ತ
ಗರ್ಂಥಫಾಲಕರು ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 C

24183 EST2
8 9 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಬಡಿತ್.4
3/2006‐07

ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 3/20/2009 0:00 B

24179 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅನು.
ಅ.18/2006‐07

ಹೇಮರಾಜು ದಧ್ಣಣ್ಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಾಳುಳ್ಪೇಟೆ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಹುದಸ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24175 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅನು.
ಅ.9/2006‐07

ಅಮೃತೇಶವ್ರ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಗಿರೀಶ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ನೇಮಕಾಥಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 B

24169 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಭೋ. .

ನೇ.ಅನು.48/2006‐
07

ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಲಲ್ಮಾವಟಿ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 B

24171 EST2

8 8 
ಶಾ. .ಅ.ಭೋ. .

ನೇ.ಅನು.47/2006‐
07

ಕೊಡಿಲ್ಪೇಟೆ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಭಾಗ ಕೊಡಿಲ್ಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ 

ಜಾಙ್ನ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 B

24173 EST2

8 
8ಶಾ. .ಅ.ಭೋ. .
ನೇ.ಅನು.52/2006‐

07

ಎಂ.ಬಿ.ಅಕಕ್ಮಮ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಅಮಮ್ತಿತ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಮಮ್ತಿತ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 B

24159 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಭೋ. .

ನೇ.ಅನು.46/2006‐
07

ರ್ೕಮಂಗಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಎಂ.ಬಿ.ಅಕಕ್ಮಮ್ ಸ. .  .ಬಿ.ಜಡ್ ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 B

24160 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಭೋ. .

ನೇ.ಅನು.45/2006‐
07

ಜಯಲ ಮ್ೕ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬಾಳೆಲೆ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 B

24155 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.
6/2006‐07

ಪರಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಗೂರು
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ಹೆಚ್. ರ್ೕನಿವಾಸ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ ಸ ತ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 B

24153 EST2

8 8 
ಶಾ. .ಅ.ದೈ. .ಹು.
ನೇ.ಅನು.29/2006‐

07

ಮರೆನಾಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿರುನಾಣಿ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್/ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 B



8 8 ಜಿ ಬಿ

24143 EST2
8 

8ಶಾ. .ಬಾಯ್ಕ್.151
/2006‐07

ರ್ೕ ಮುರ ೕಧರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಾಡದಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ

3/20/2009 0:00 A

24146 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ಮೇಲಮ್ನ
 171/2007‐08

ಕೆ.ಚಂದರ್ಪಪ್ ತಂದೆ ಕರಿಯಪಪ್ ಕಪಪ್ಗೆರೆ 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 

ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇವರ 
ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ 

ಬಗೆಗ್ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:35/07‐08

3/20/2009 0:00 A

24147 EST2
8 8 

ಅನು.ಆ.ನೇ.ಅನು.1
1/2001‐02

ಕೆ.ಎಂ.ಪರ್ಶಾಂತ್ ಎಂ.ಜೆ.ಬೋರಯಯ್ 
ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24149 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮಾನಯ್ತೆ.19
/2005‐06

ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹಾಗಲಕೆರೆ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಮತುತ್ 

ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 B

24150 EST2
8 8 

ಶಾ. .ವಗರ್.18/20
05‐06

ರ್ೕ ವಾಣಿ ಲಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ರಿಯೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 B

24151 EST2
8 8   

ಶಾ. .ಅ.ಬಡಿತ್.2/20
05‐06

ಎನ್ ಮರುಳಪ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿ ಪೌಢಶಾಲೆಎನ್.ಮರುಳಪಪ್ ಎಸ್. . ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬೆಲಗೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 B

24141 EST2
 88 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.12/
2006‐07

ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಆನೇಕನನ್ಂಬಾಡಿ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24138 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ಹಸಾತ್ಂತರ
.20/2006‐07

ಗೌತಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ .ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸೇಂಟ್ ಆಗೆನ್ೕಸ್ ಕಷ್ಣ 
ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಇವರಿಗೆ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24139 EST2
8 8 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.26/
2005‐06

ತುರುಮಲ ಜುಂಜೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಾಲೆಕ್ರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24067 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅನು. 
40/2003‐04

ಕುಮಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರಗೆ ಬೇಲೂರು 
ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A



8 2ಎ
ಯ್

24064 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.6/2
003‐04

ಪಟೇಲ್ ಪಾಪನಾಯಕ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನನುನ್ವಾಳ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24065 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು.2
4/2003‐04

ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A

24060 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಅನು.
13/2003‐04

ಪರಿಮಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಂಡ  ಅರ ೕಕೆರೆ 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 03‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24062 EST2
8 62ಎ 

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಅನು.
4/2003‐04

ರೇಣುಕಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರೇಣುಕಾಪುರ
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನ 
ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24058 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಅನು.
13/2003‐04

ರ್ೕ ನೀಲಲೋಚನ ಸಾವ್ಮಿ 
ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ರ್ೕ 

ಗುರು ವಬಸವಕುಮಾರಾಶರ್ಮ 
ಮಾಡಾಳು ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 

03‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24055 EST2
8 2ಎ   

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.3/
2003‐04

ನಳಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹುಣ ನಕೆರೆಥ್
ಲೇಔಟ್ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 03‐04 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24056 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.9/
2003‐04

ರಾಘವೇಂದರ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಗಂಡ  ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 03‐
04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24052 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.4/
2003‐04

ಧರಾಮೇಶವ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹ ಳ್ಮೈಸೂರು ಹೋಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ 03‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಕನನ್ಡ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24053 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಅನು.
17/2003‐04

ಶಾಸಾತ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ 03‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A



  

:1238/2002[ ]

24050 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.6/
2003‐04

ಜೀವನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಚಿಗಟಟ್ 
ಬಾಣಾವರ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ 03‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಕನನ್ಡ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24011 EST2
ಅನು2:ದಾವೆ:03:20

02‐03

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಶಕುಂತಳ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಇವರ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:33824/2002[ಎನ್]
3/19/2009 0:00 A

24017 EST2
8 2ಎ 

ಮೇಲಮ್ನ 40/200
3‐04

ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಲಾಯ್ಬ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಭಾರತಿ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಿಟಟ್ದಾಳ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: 
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:40/2001

3/19/2009 0:00 A

24018 EST2
8 62ಎಶಾ. . 
ಮೇಲಮ್ನ  
02/2003‐04

ಜಿ.ಎಸ್.ಭೈರಪಪ್ ಮು. .  ದಾಯ್ಭಾರತಿ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಾನಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಆಯುಕತ್ರ 

ಮುಂದೆ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:72/2003

3/19/2009 0:00 A

24009 EST2
ಅನು2:ದಾವೆ:04:20

02‐03

ರ್ೕ ಎ.ಸಂಟಾಯ್ಗೋ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬಿರ್ಮಾಂಡ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ಕನಾರ್ಟಕ 
ಹೈಕೋಟನ್ರ್ನ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:35071/2002

3/19/2009 0:00 A

24006 EST2
ಅನು2:ದಾವೆ:10:20

01‐02

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಇವರು
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆ :1238/2002[ಇಡಿಎನ್]ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿಎನ್
3/19/2009 0:00 A

24078 EST2
ಸು8 2ಎ 

ಶಾ. .ನೇ.ಅನು.18/
2003‐04

ಹು ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಗೆರೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಯ ಬಬ್ಂದಿಯ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಸಂಬಂದ 
ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24079 EST2
8 8 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.13/
2003‐04

ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಲೇನಹ ಳ್
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24080 EST2
8 62ಎ 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.2/2
003‐04

ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ರಾಂಪುರ ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24081 EST2
8 8 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.12/
2003‐04

ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹನುಮಂತನಹ ಳ್ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A

24082 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ  
46/2003‐04

ಸುಧಾಕರ ಉಡುಪ ದಿವ್.ದ.ಸ ಪೂಣರ್
ಪರ್ ಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮುಂದೆ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:46/02‐03 
ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A



8 6 :

24083 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.7/
2004‐05

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಲಯ
ರ ೕಂದರ್ನಗರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ 04‐
05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24084 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಹೆ.ಬ.8/200
4‐05

ಪದಾಮ್ವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ 04‐
05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24085 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ.240/2008‐

09

ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಸಾತ್ನ ಬರ್ಹಮ್ವರ, ಉಡುಪಿ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2009 0:00 A

24086 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.18
/2004‐05

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ಸಕಲೇಶಪುರದ ಲ್ ಅಲರ್ ಅಮೀನ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24087 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.28
/2004‐05

ಸೇಂಟ್ ಆಂಟನೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ರಿಯೂರು ರಸೆತ್, ಬಿಜಜ್ಪಪ್ನಹಟಿಟ್ 

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀದುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24088 EST2
8 6   

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.
ಶಾ.91/04‐05

ದಾವಣಗೆರೆ ೕರಣಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ಭರಮಸಾಗರ ಚಿತದುಗರ್ ತಾ:ಮತುಭರಮಸಾಗರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ  ಮತುತ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 05‐06 ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24089 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.12
/2004‐05

ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಕಾ ಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ರಸೆತ್ ಕೋಟೆ 
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24090 EST2
8 2ಎ 6 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.11
/2004‐05

ಸದುಗ್ರು ಕಬೀರಾನಂದಸಾವ್ಮಿ ಆಶರ್ಮ
ದಾಯ್ಪೀಠ ಕಬೀರಾನಂದನಗರ 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ 04‐05 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24091 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.6/
2004‐05

ರ್ೕದೇ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಣರ್
ಚಂದರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A



24092 EST2
8 

8ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.1
4/2004‐05

ಅರೇಮಾದನಹ ಳ್ ಶವ್ಕಮರ್ ಜಗದುಗ್ರು 
ರ್ೕ ಸು ಾನ ಪರ್ಭು ಎ.ಜೆ.ಎಸ್. ರಿ 

ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ 04‐
05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24093 EST2
8 8 

ಶಾ.ಹೊ.ಅನು.26/2
004‐05

ಇನ್ ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ 04‐05 

ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24094 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.10
/2004‐05

ಸೈಂಟ್ ಆಗೆಲ್ೕನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಲಲ್ಕಾಜುರ್ನನಗರ ಸಕಲೇಶಪುರ 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24095 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.4/
2004‐05

ಬಾಪೂಜಿ ರೆ ಡೆ ಸ್ಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅವದಾನಿನಗರ ರಿಯೂರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ 05‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಕನನ್ಡ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24096 EST2
88 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.16/
2004‐05

ರ್ೕ ಹು ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಗೆರೆ
ಬೇಲೂರು ತಾಳ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24097 EST2
8 

8.ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.1
5/2004‐05

ರ್ೕ ಪಟೇಲ್ ಪಾಲಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಾಲುವೇಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24098 EST2
8 

8.ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.1
0/2004‐05

ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಮಗಿರಿ
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24099 EST2
8 

8.ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.1
7/2004‐05

ರ್ೕ ಪಾಥರ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಭಾಯ್ಡರಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24100 EST2
8 8 

ಶಾ. .ದಾವೆ.8/200
4‐05

ಜಿ.ಮಹಾದೇವಯಯ್ ಸ.  ಮಂಜುನಾಥ 
ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ 
ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್: 1366/04 8458/04 ಮೇಲಮ್ನ  
24/03 ಹಾಗು 38/04

3/20/2009 0:00 A



8 9

24101 EST2
8 

8.ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.1
6/2004‐05

ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್. ಲಯನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್. 
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24102 EST2
8 

8ಶಾ. .ಅನುದಾನ 
25/2004‐05

ಕೋಟೆ ಸಣಣ್ಬೋರಪಪ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಾಡ್ಲಘಟಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24103 EST2
8 

8ಶಾ. .ಅನುದಾನ.2
4/2004‐05

ರ್ೕ ಗುರುತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೂಲ್ರಹಟಿಟ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಳ 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24104 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅನು.23/20
04‐05

ಎ.ಭೀಮಪಪ್ನಾಯಕ ಸಂಯುಕತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24105 EST2
8 8 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.20/
2004‐05

ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲಲ್ಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/20/2009 0:00 A

24106 EST2
8 5 

ಶಾ. .ಅ.ಮೇಮ 
9/2004‐05

ಎಂ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ್ ಸ.
ಎಸ್.ಎನ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಡಗರಹ ಳ್ 

ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 
9/2004

3/20/2009 0:00 A

24107 EST2

8 9   
ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.
ಶಾ.ಪಾ.ಅನು.9/20

05‐06

ಜಙ್ನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮೂನಾರ್ಡು 
ಮಡಿಕೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24108 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.
ಶಾ.ಪಾ.ಅನು.9/20

05‐06

ರೋಟರಿ ಕಮೂಯ್ನಿಕೇ್ಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ 
ರೀಸಚರ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಅಂಡ್ 

ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಪೇಟೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24109 EST2
8 

8ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.2
1/2005‐06

ಪಿ.ಜೆ.ರೂರಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ರಾಮಕಾರಂತನಗರ ಹೊಸದುಗರ್ 

ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24110 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.
ಶಾ.ಪಾರ್.ಅನು.6/20

05‐06

ಜನತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ
ಹುದಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A



24111 EST2
 88 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.3/
2005‐06

ರ್ೕ ಶೈಲ ಪುಷಪ್ಗಿರಿ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ಬಸವರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಸ 

ಲೈನ್ ರಸೆತ್ ಹಾಸನ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24112 EST2
 88 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.1/
2005‐06

ವಪರ್ಭ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅಡಿಲ್ಮನೆ ರಸೆತ್ 
ಶುಜೊಯ್ೕತಿನಗರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24113 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.6/
2005‐06

.ಕೆ.ಎಸ್.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೂವನಹ ಳ್
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/20/2009 0:00 A

24114 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.9/
2005‐06

ಡಿ.ಕೆ.ದೊಡೆಡ್ೕಗೌಡ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ 

ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24115 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.15
/2005‐06

ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಬಾಣಾವರ 
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಳ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24117 EST2

8 9 
ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಬಾ
ಕಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಪಾರ್.ಅ
ನು.3/2005‐06

ರ್ೕ ಗುರು ದಧ್ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ಕಿರಿಕೊಡಿಲ್ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಳ 

ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24118 EST2
 88 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.5/
2005‐06

ಬಾಪೂಜಿ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಆದಿವಾಲ ಫಾರಂ ರಿಯೂರು ತಾ: 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24119 EST2
 88 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.10
/2005‐06

ಕಾಸ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಮುಗಳವ ಳ್ ಬೇಲೂರು ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24120 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.23
/2005‐06

ವಾಸ  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2005‐06 ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/20/2009 0:00 A



ಮ್ ಯ್

24121 EST2
 88 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.5/
2006

ಎವರ್ ಗಿರ್ೕಸ್ ದ ೕಣ ಕಾ  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2006‐
07 ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24122 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.74
/2005‐06

ಪ ತರ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ರಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್ 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2005‐06 ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24123 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.7/
2005‐06

ಮಲಾನ್ಡ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2005‐06 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

3/20/2009 0:00 A

24124 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ದಾವೆ.10/
2005‐06

ರಾಜಯ್ ಹೈಕೋಟರ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 
10193/03  ರ್ೕ ಅಣಣ್ಯಯ್ ಸ.  
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಳಲೆ 

ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಬಡಿತ್ಯ ಲ್ ಆದ ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24125 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ಮೇಲಮ್ 
1/2005‐06

ಹೆಚ್.ಗೋಪಾಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಲಲ್ದಕೆರೆ 
ರಿಯೂರು ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್: 2/06 ನೇಮಕಾತಿ

ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ

3/20/2009 0:00 A

24126 EST2
8 8 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.3/2
005‐06

ನೆಹರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹು ಕುಂಟೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24127 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.8/
2006‐07

ರ್ೕ ೕಕಷ್ಗುಂಡ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 
06‐07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24128 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.18
/2006‐07

ಸಂತ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ೇ ಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಗೆಗ್ ಆಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 06‐
07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24130 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.22
/2006‐07

ಶವ್ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 06‐07 ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A



24020 EST2
ಮ್

: 3/19/2009 00 A

24131 EST2
8 

8ಶಾ. .ಹೊ.ಅನು.4
/2006‐07

ವಜರ್ಕಲಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕಾ ಕಾಂಬ 
ದೇವಸಾತ್ನದ ಂಬಾಗ ಹಾಸನ ಇವರು 
06‐07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24133 EST2
8 8 

ಶಾ,. .ಹೊ.ಅನು.21
/2006‐07

ಶರಣಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24134 EST2
8 9 

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಅನು.
21/2006‐07

ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಧ್ಪುರ
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24135 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಅನು.
21/2006‐07

ಮಾಳ ಕಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹೇಮಾವತಿ ನಗರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 

06‐07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24136 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮಾನಯ್ತೇ.6/
2006‐07

ನರ ಂಹಗಿರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ವತಿಯಿಂದ 
ಮಾಡನಾಯಕನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಚೌಡೇಶವ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಮರು ಪಾರ್ರಂಭೀಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/20/2009 0:00 A

24020 EST2
8 5 ಮೇಲಮ್ನ  
75/2003‐04

ಎ.ಪಾವರ್ತಿ ಸ. ಅಮಮ್ತಿತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆ ಮೇಲ ನ ಸಂಖೆ :ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್  

71/2002 ರ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 0: A

24021 EST2
8 2ಎಶಾ. . 
ಮೇಲಮ್ನ  
16/2003‐04

ಎಸ್.ಕೆ.ಅಣಣ್ಯಯ್ ಸ. . ಬರ್ಹಮ್ದೇವ 
ಮಲೇನಾಡು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಳಲೆ 

ಸಕಲೇಶಪುರ ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು 
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಕಣ ಇವರ ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ 
ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 39‐2003 ರ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24023 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಮೇ.2/2003
‐04

ದಾಯ್ಭಾರತಿ ಜಾಙ್ನಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಆಯುಕತ್ರ 

ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 
5/2004 ರ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24025 EST2
8 6 

ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ  
01/2003‐04

ಬಿ.ಮಹದೇವಯಯ್ ಸ. ಮಂಜುನಾಥ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಳಲೆಕ್ರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:38/2003 
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24026 EST2
8 5 

ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ  
34/2003‐04

ರಿ ಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್: 110/2002 
ಎ.ಎ.ಬನಾರ್ಡ್ ಅಟೆಂಡರ್ ದಾಧ್ಪುರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಡಗು
3/19/2009 0:00 A



ರ್
ಸ ಪಿ

24027 EST2
82 ಶಾ ಅ 

ಹೊ.ಪೌರ್. 174/08‐
09

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಂಜ, 
ಸುಳಯ್ ತಾ. ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
5/4/2009 0:00 A

24028 EST2
8 6 

ಶಾ. .ಅನುದಾನ.7/
2003‐04

ಜಾಙ್ನ ಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಾ ನಕಟೆಟ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಳ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24029 EST2
8 6 

ಶಾ. .ಮು.ಮಾನಯ್ತೆ
.10/2003‐04

ನರ ಂಹಗಿರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ಮಾಡನಾಯಕನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 

ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 9 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಸಮಯದ ಲ್ 

ಸಥ್ಗಿತಗೊಂಡಿದುದ್ ಮತೆತ್ ಮಾನಯ್ತೇ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24030 EST2
 86 2ಎ 

ಶಾ. .ಶಾ.ಸಥ್ಳಾ.5/
2003‐04

ಪರಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸುರಹೊನೆನ್
ಗಾರ್ಮ ಹೊನಾನ್  ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ 

ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24032 EST2
 82ಎ 

ಅ.ಮಂ. ೕನ.1/2
003‐04

ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆಯನುನ್ ಸಹಾಯ್ದಿರ್ 

ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ 
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24033 EST2
8 5 

ಖಾ.ಪಾರ್.ಶಾ.ನೇ.ಅ
ನು.32/2003‐04

ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. 
ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ 

ನಂದಿಶ ಸ ಪಿ ಎಂ ಇವರನಂದಿಶ . .  . .ಎಂ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24034 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅನು.ಬ.35/2
003‐04

ಮಾನಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗೊರೂರು ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಗೋರೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24035 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು.2
5/2003‐04

ದಾಧ್ಥರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ 
ಆಡ ತದ ಪಟೇಲ್ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಕೆಂಚಮಮ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹತಿರ್ಕೋಟೆ ರಿಯೂರು 
ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24036 EST2
8 8 

ಶಾ. .ವೇ.ಅನು.12/
2003‐04

ದಧ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎ. .ಕೊಟಿಟ್ಗೆ
ರಿಯೂರು ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾಣುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24037 EST2
8 6 2ಎ 

ವೇ.ಅನು.2/2003‐
04

ಗುರು ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ನಾಯಕನಹಟಿಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A



ಯ್ ರ್

24038 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು.4
/2003‐04

ರ್ೕನಿವಾಸನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24039 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅನು.ಬ.36/2
003‐04

ದ ರ್ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನುಗೆಗ್ೕಹ ಳ್
.ಆರ್.ಪಟಟ್ಣಣ್ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

24041 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅನು.ಬ.2/20
03‐04

ಸಹಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A

24042 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅನು.ಬ.39/2
003‐04

ಬುದಧ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A

24043 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅನು.ಬ.38/2
003‐04

ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಂಟೇನಹ ಳ್
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A

24044 EST2
8 6 

ಶಾ. .ಅನುದಾನ.8/
2003‐04

ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಂಠಾಪುರ
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A

24045 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ/217/2008‐09

ಟಲ್ ರೂಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚನನ್ಪಪ್ 
ರಸೆತ್,ಬರ್ಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ,ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 2009‐10‐ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

8/4/2009 0:00 A

24046 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/196/08‐09

ಸಂತ ಜೋಸೇಪರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅಡಾಯ್ರು ಪದವು 
ನೀರುಮಾಗರ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 2009‐10 ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00 A

24002 EST2
ಅನು4[ಅನು5]ಪಾರ್
:ವೇ.ಬ:27:1996‐

97

ಭಾರತಿಯ ಸಂಸಕ್ೃತ ದಾಯ್ಫೀಠ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು 

ಸುಪಿರ್ೕಂ ಕೋಟಿರ್ನ ಲ್ 
ದಾವೆ:3888/2004ರ ಲ್ ದಾವೆ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23955 EST2
83ಸಾ. .ಅ:ಅನು
ದಾನ :2003‐04

ನಾರಾಯಣಗುರು ಪೌರ್.ಶಾ ಪಡು, ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/19/2009 0:00 A

23957 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅನು 
30/2002‐03

ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾ ಳ್ಪೇಟೆ
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A



8 6 ದಾ

23959 EST2
 8 5 

ಶಾ. .ಅ.ಮೇ.ಮ.39
/8697/2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ರೋ ಣಿ ಎ.ಎಸ್. 
ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು ಇವರು ಆಯುಕತ್ರ 

ಮುಂದೆ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 39/2002 ರ 
ಅಡಿಯ ಲ್ ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23960 EST2
 8 6 

ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
3/2002‐03

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕೆಳಗೋಟೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A

23961 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.
ಶಾ.20/2002‐03

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಸೆಥ್ .ಆರ್.ಪಟಟ್ಣಣ್
ತಾ: ಕಬಬ್ ಳ್ಯ ಲ್ ಹೊಸ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23950 EST2
 8 2ಎ 

ಶಾ. .ದಾವೆ.ಮೇಲಮ್
ನ  3/2001‐02

ಎಸ್.ಜಿ.ದ ೕಣಾಮೂತಿರ್ ಸ. . ಅಸಂ. 
34427/2002 ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಲ್ 

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಲಯ 34788/2002 
ದಾವೆ

3/19/2009 0:00 A

23951 EST2
83ಶಾ. .ಅ:ಎ. .
‐11:ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಭಾಗ2003‐04

ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಬಾರಗೂರು, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಭಾಗದ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23953 EST2
 8 2ಎ 

ಶಾ. .ನೇ.ಅನು. 
3/2002‐03

ಎಂ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಸ. .ಕತಿತ್ಕಲಾಲ್ಂಬ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಬಬ್ಳ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮತಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23943 EST2
8 6    

ಶಾ. .ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
11/2001‐02

ಮಾಕಸಂ ರೋಟರಿ ದಾ ಸಂಸೆ ಇಮಾಕಸಂ ರೋಟರಿ ಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಇ ಲ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A

23945 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:01
:2004‐05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಾಯ್ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹೊಸ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23946 EST2
8 2ಎ 

ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಅನು.
1/2001‐02

ಜಮಾಲ್ ಬಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹುಣ ನಕೆರೆ ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23971 EST2
8[3[2]ಶಾ ಅ:

ಬೋ.ಅನು:03:200
3‐04

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ, ಎಂ. .ಶಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕೇತರ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23972 EST2
83ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ/253/2008‐
09

ಅದಶರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅಡಡ್ಗಲುಲ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A



ರ್

 
  

23973 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:04:2003‐
40

ಮಹ ರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಿ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಲಾರ, ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23974 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಖಾ.

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ:ಅನು:2
0:2003‐04

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 
2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23975 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:

ಖಾಹೊಪಾರ್:ಅನು:1
0:2003‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೀತಿಮಂಗಲ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23976 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:14
:2003‐04

203‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ವಾಸ  ಸೇವಾ ರಿ, 

ಎನ್.ಆರ್ .ಪುರ ರಸೆತ್, ಅರಕಲಗೂಡು 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

3/19/2009 0:00 A

23977 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:02
:2003‐04

ಕಿರ್ಸತ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಲೂಲ್ರು, 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, 2003‐
04ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23978 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:05
:2003‐04

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೌಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23979 EST2
8[2.ಎ][2]ಶಾ ಅ

:ಹೆ.ತೆ:15:2003‐04

ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 8, 9, 
10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23980 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಅ. ,
:68:2003‐04

ಸಬರಮತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಗಟೂರು, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ 2001‐02ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ 

ಮಂಜೂರಾದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಕೆಕ್ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/19/2009 0:00 A

23981 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಸಥ್ಳಾಂತರ:77:200
3‐04

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಳಗಾ , ರವರ 
.ನಂಜಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು 

ಟೌನ್, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸವ್ಂತ 
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23982 EST2
8[8][4]ಶಾ ಅ:

ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತರ:ಅನು
:71:2003‐04

ಯಂ ರಿಚಡ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾರತನಗರ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ ೕಯವಾಗಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ 
ರೀಫ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

3/19/2009 0:00 A



 

 

2: :07:20

23983 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:14
:2002‐03

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಾನಸ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಹದಿದ್ನಹ ಳ್ 

ಬಿಂಡಿಗನೆಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗ ಗೆ್.

3/19/2009 0:00 A

23984 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ:ಹೆ
. :05:2000‐01

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ರ್ೕ ಭುವನೇಂದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕರ್ಳ, ಇ ಲ್ 8, 9ನೇ 
ತರಗತಿಯ ಲ್ ತೆರೆಯಲಾದ ಶಾಶವ್ತ 
ಅನುದಾನ ರ ತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ 
ಒಂದೊಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಕೆಕ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23985 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:

ಹೊಪೌರ್ಶಾ:01:200
0‐01

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ, ಮಂಡಯ್, ಹೊರಳು, 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

3/19/2009 0:00 A

23986 EST2
ಅನು2[ಆ4]ಇತರೆ:0

7:2004‐05 
[ಬೆಂ. ]

ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜಮಮ್ ದಿವ್.ದ.ಸ., 
ಹೋ ಕೆ ಸಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಜಾತಿ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23987 EST2
ಅನು4:1119:ದೂರು

:20:2006‐07

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಪರ್ಭಾಕರ್ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ತಾತಗುಣಿ ಗಾರ್ಮದ ಮಾರುತಿ 

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ೕ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.
3/19/2009 0:00 A

23989 EST2
ಅನು2:ದಾವೆ:07:20ಅನು ದಾವೆ

05‐06

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಕೆಂಪಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಪೌಢಶಾಲೆಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ತಾವರೆಕೆರೆ, ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 
ಸಂಖೆಯ್:5448/2003

3/19/2009 0:00 A

23990 EST2
ಅನು2:ಇತರೆ:06:20

05‐06

ರ್ೕ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಾವರೆಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಹಾಗೂ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಕೆಂಪಯಯ್, 
ಇವರುಗಳ ನಡು ನ ವೈಮನಸಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23991 EST2
ಅನು2:ಮೇಲಮ್ನ :0

7:2001‐02

ರ್ೕ ಪಿ. ದದ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲಲ್, 
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:73:2001

3/19/2009 0:00 A

23993 EST2
ಅನು2:ಇತರೆ:16:20

04‐05

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಕರಿಹೋ ಮಠ, ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ 
ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A



ರ್
 

 

23996 EST2
ಅನು3:[ ]ಇರರೆ:68

1998‐99

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಉಮಾದೇ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23998 EST2
ಅನು2:ದಾವೆ:2:200

2‐03

ರ್ೕ ಪಿ.ಡಿ.ಜೋಸೆಫ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:32019/2002[ಎಸ್]
3/19/2009 0:00 A

23940 EST2
 8 6 

ಶಾ. .ದಾವೆ.13/20
01‐02

ರಿ.ಅ.ಸಂ.29847/2001 ಭಾರತಿ
ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇವರು ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23941 EST2
8[3][2]ಶಾ ಅ:ಹೆ
. .ಅ:187:2002‐

03

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ರ ತ 

ಭಾಗಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23937 EST2
 8 2ಎ 

ಶಾ. .ನೇ.ಅನು.6/2
001‐02

ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 2 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆ 
ಕುರಿತು ರಿ.ಅ.ಸಂ.39593/2000 

ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಅಯಯ್ಂಗಾರ್ ಇವರ ವೇತನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23902 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅಪೀ

ಲು 
ಸಂಖೆಯ್:10:2003

ರ್ೕಮತಿ ಅನಂತ ಲ ಮ್, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಮ್
ಪಾರ್ಕಿಟ್ೕ ಂಗ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚರಾಪಟಟ್ 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್:84:2002, 
ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 B

23900 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಅಪೀ

ಲು 
ಸಂಖೆಯ್:10:2003

.ಕೆ.ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರ್, ಸತಿ ಜಯ ಕಿರಿಯ
ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡಯ್, ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 

ಸಂಖೆಯ್:38.2002
3/19/2009 0:00 B

23898 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮ

8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇಲಮ್
ನ :53:2002‐03

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:53:2002, ತೀಪುರ್ 
ನೀಡಿದುದ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 B

23896 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :12:2002‐
03

ಎಂ. .ಬಿರಾದಾರ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ, 
ಎಸ್.ಆರ್.  ಸಂಘದ ರೇಣುಕಾಚಾಯರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂಗಲೇಶರ್ವರ ಇವರ 

ನೆಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 B

23894 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅನು:64:2003

ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, 
ಉಡುಪಿ, ಇ ಲ್ನ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A



 

 

23892 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಡಿ.ಪಿ.

ಐ:ಅಪೀಲು:19:200
2

ರಿ.ಅ.ಸಂ:44162/2004, 
ಎಂ.ಮುನಿಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಜನತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಬೋಡಿ, ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23904 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಮೆಲಮ್
ನ :48:2001‐02

ರ್ೕ ಪಾಂಡುರಂಗ,ಪೂಯ್ನ್,  . .ದಬಾರ್ರ್
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 

ಬಿಜಾಪರು, ಮೆಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:01:2002‐
03

3/19/2009 0:00 A

23905 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ರಿ.
ಅ:09:2002‐03

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:32121‐130/2002, 
ರ್ೕ ಎಲ್.ರಾಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಮಂಡಯ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

3/19/2009 0:00 A

23906 EST2
 88 

ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ.2/9
9‐2000

ರ್ೕ ಡಿ.ಟಿ. ೕರಾರೆಡಿಡ್ ಪರ್.ದ.ಸ. 
ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 

ರಾಂಪುರ ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 11679/2005 

ಎಸ್.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್.

3/19/2009 0:00 A

23907 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:

ದೂರು:04:2002

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:31511/2003, 
ಗಾರ್ಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ, ಬೆಕಕ್ಳಲೆ, 

ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಇವರ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ 
ಸಂಬಂಧ ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 

ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್.ಗ್

3/19/2009 0:00 A

23908 EST2
8 6 

ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು.2
/2000‐01

ರ್ೕ ವೇದಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ವೇದಾವತಿನಗರ ರಿಯೂರು ಟೌನ್ 
ನಗರದ ಲ್ 1‐6‐1987 ರ ನಂತರ 
ಆರಂಭವಾಗಿ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23909 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ರಿ
ಟ್ ಅಜಿರ್ 

ಸಂಖೆಯ್:23/2002

ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್:20574/2001, 
ಜಿ. ವ ಂಗಯಯ್, ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:710/2002ರ ನಾಗಮಂಗಲ 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, 958232/ಪಿ.24085, 
ಮಂಡಯ್ ಬಿ.ಇ.ಓ, ಪಿ.21021 ಕಂಬಯಯ್ 

ಪಿ.ಯು.ಬೋಡ್ರ್ ,

3/19/2009 0:00 A

23910 EST2
8 6 

ಶಾ. .ಅಮನಾನ್.12/
2000‐01

ರ್ೕ ಪಾಶವ್ರ್ನಾಥ ಎಜುಕೇ್ಷನ್
ಸೋಸೈಟಿ ಧಮರ್ಶಾಲಾ ರಸೆತ್ ಇವರು 

ಪಾಶವ್ರ್ನಾಐ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1999‐
00 ಸಾ ಗೆ ಮನನ್ಣೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್ 
ಹಾಗು ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A



 

: 18742/2000

 

23912 EST2
8 6 

ಶಾ. .ಅ.ರಿಟ್.ಅಜಿರ್
.94/2000‐01

ಕನಾರ್ಟಕ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರವರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ 
ಇತರರು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ 

ದಾವೆ ಬಗೆಗ್ ರಿ.ಪಿ. 38431/2000

3/19/2009 0:00 A

23913 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಅ:ಅ
ಪೀಲು:11:2003

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ದಯಾನಂದ ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ., 
ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, 
ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಇವರ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:88:2003

3/19/2009 0:00 A

23915 EST2
8 6 

ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ  
67/2000‐01

.ಕೆ.ರ ೕಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ಕರಿಯಾಂಬ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುರು ನಕಟೆಟ್ ಸಕರ್ಲ್ 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಸನಿ ಮತುತ್ ಇತರರ 
ರುದಧ್ ಹೂಡಿರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 

67/2001

3/19/2009 0:00 A

23916 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :32:2003

ರ್ೕ ಎ.ಸಂಜೀವಪಪ್, ತಂದೆ ಅಂಜಿನಪಪ್, 
ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ರಮಾಮಹದೇವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೊರನಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. 
[ಮೇಲಕ್ನ ‐32/2003]

3/19/2009 0:00 A

23917 EST2
8 6 

ಶಾ. .ಅ.ದಾವೆ.3/2
000‐01

ಡಿ.ಬೋರಪಪ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ವಾ ಕಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕುರು ನಕಟೆಟ್ ಸಕರ್ಲ್ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ 

ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ 
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆ : 18742/2000ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್    

ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23919 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :5[ಎ]2003‐
04

ಕುಮಾರಿ ಪರ್ತಿಮಾ ನಾಯಕ್,  ರ್ೕ
ದಾಯ್ಸಮುದರ್ತೀಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕಿದಿಯೂರು, ಉಡುಪಿ ತಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಪರ್ ನ್  

ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23920 EST2
 86 

ಶಾ. .ಅ.ಹೆ. . 
/2000‐01

ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರು
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್ 
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್ ರಿ.ಪಿ.38210‐

11/2000

3/19/2009 0:00 A

23922 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ದಾವೆ
:5337:2003‐04

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:5337/2003[ಎಸ್] ವರ ದಿದ್ 
ನಾಯಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ನಂಗ , 

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23923 EST2
 8 6 

ಶಾ. .ರಿ.ಅ.10/200
0‐01

ಎಂ.ಮುರುಘೇಂದರ್ಪಪ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1  ಕಷ್ಕರು 
ಪರಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಾಗೂರು ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್ 

ಸಂಖೆಯ್:36292/2000

3/19/2009 0:00 A



 

ಜಿ
 

23926 EST2
8[3][2]ಶಾ ಅ:

ಮೇಲಮ್ನ :08:200
3‐04

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:08/2003‐04,  ರ್ೕ 
ಕಾಂತೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಾಂತವರ, 
ಕಾಕರ್ಳ ತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23928 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :05:2003‐
04

ರ್ೕ ದಾಯ್ ಸಮುದರ್ತೀಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಿದಿಯೂರು, ಉಡುಪಿ ತಾ, ತೆರವಾಗಿರುವ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನನ್ 

ಪರ್ ನ್  ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ

3/19/2009 0:00 A

23930 EST2
 8 6 

ಶಾ. .ದಾವೆ.19/20
01‐02

ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ಬಾಪೂಜಿ
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಸಂಖೆಯ್:985/2002 ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ 

ಇತರರು

3/19/2009 0:00 A

23932 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

30453‐73/2004‐
05

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:30453‐73/2004‐05,  ರ್ೕ
ಎಲ್.ರಾಮೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, 

ಇತರರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. ಹಾಗೂ 
. . . ನಂ:837/2005 [08 ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್ಗ ವೆ]

3/19/2009 0:00 A

23933 EST2
 8 6 

ಶಾ. .ದೂರು.7/20
01‐02

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಆಲಘಟಟ್ ಗಾರ್ಮ
ಗ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇದುವರೆಗೂ 

ಮುಚಿದ್ದುದ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿ  ಸಲುವಾಗಿ ಪುನ 

ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23934 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :01:2004‐
05

ಎಂ ಚಿಕ ಪಾಜಿ ದೆ ಕ ಕಷ್ಕರು ಫೀಲ್ಡ್ಎಂ.ಚಿಕಕ್ಪಾಪ್ , ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಫೀಲ್ಡ್ 
ಮಾಸಟ್ರ್ ಕಾರಿಯಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೋಲಾರ, ಇವರ 
ಮೇಲಮ್ನ .

3/19/2009 0:00 A

23889 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :9:2001‐02

ಎ.ಪರ್ಕಾಶ್ ಕೋವಯ್ನ್ ಡಾರ್ಯಿಂಗ್ 
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕಾಂತಾವರ, ಕಾಕರ್ಳ , ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23867 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:5:2006‐
07

ಕಮಲಾಪುರದ ಐ.ಟಿ.ಐ ಬಿ ಡ್ಂಗ್ ನ ಲ್
ಕನಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಡೆಯಲು 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/19/2009 0:00 A

23882 EST2
8[2][3]:ಖಾ ಅ:

ಮೇಲಮ್ನ :64:199
9

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:64/1999  ರ್ೕ 
ರಮಣಭಟ್ , ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು, 

ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, 
[ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ]ಉಡುಪಿ

3/19/2009 0:00 A

23884 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.218/08‐
09

ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಈದಾಗ್ರಸೆತ್.ವತೂರ್ರು.ಬೆಂ‐

87.2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,

5/4/2009 0:00 B



 

 

8[2] :
ರ್ ಯ್ ಯ್

   
   

23886 EST2
8[2][4]ಶಾ ಅ:ಹೆ
ಮ:ಹಂಬಗೆಗ್:ಇತರೆ:
01:2001‐02

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್,  ರ್ೕಮತಿ ಅರ ಂದ 
ತ ೕರು ಬಾಲಕಿರಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಇವರ ಮರುಸಥ್ಳ ಹಂಚಿಕೆಯ 
ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23853 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:15:2006‐
07

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ , ಶಾಂತಿಕಿರಣ, 
ಬಜೊಜ್ೕಡಿ, ಮಂಗಳುರು ತ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
[ಕಲಾಯ್ಣಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ] ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23855 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:08:2006‐
07

ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗಾರ್ಮ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23857 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2006‐
07

ಓ.ಎಸ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], 
ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಉಡುಪಿ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23858 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:11:2006‐
07

.ಎಸ್.ಆರ್. ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಲ ಮ್ೕಪುರ ಕಾರ್ಸ್, 
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23859 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊಶಾ ಅ ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:20:2006‐
07

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್,  ದಾಯ್ನಗರ, ತ್
ಮಂಡಯ್, ಈಶಾಲೆಗೆ 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23863 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:09:2006‐
07

ಮೆರಿಟ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ, 

ಚಾಮರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, 
ಕೋಲಾರ ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2006‐
07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23842 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:02:2006‐
07

ಬಿಲಲ್ವರ ಅಸೋ ಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಪಡುಬೆಳ ಳೆ್, ಈ 
ಸಥ್ಳಕೆಕ್ 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A



  

  

 

 

ದಾ ಪ

23844 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:0:2006‐07

ಆನಂತರಾಜ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ಕಾಪು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಗೆ 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23847 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:07:2006‐
07

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], 
ಸಾಣೂರು, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2006‐07ನೆ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23849 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:05:2006‐
07

ರ್ೕ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮಿನವ್ರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಲ ಮ್ೕಪುರ ಕಾರ್ಸ್,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, 
ಕೋಲಾರ ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2006‐
07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23850 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:06:2006‐
07

ಪಕರ್ಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಪಕರ್ಳ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23839 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2006‐
07

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ. ಂಗಪಪ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , 
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23840 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:03:2006‐
07

ಕಾಡಿಪಟನಡಿಪಟ ದಾ ಪಚಾರಕಕಾಡಿಪಟನ್ನಡಿಪಟನ್ ಯ್ ರ್ಚಾರಕ
ಸಂಘ, ಪಡುಬಿದಿರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/19/2009 0:00 A

23803 EST2

8[2]ಶಾ ಅ:ಹೆಚುಚ್
ವರಿ 

ಭಾಗ:ಅನು:10:20
06‐07:

ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್.ಎ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಿಟೆಟ್, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ತೆರೆದಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಾಗಕೆಕ್ 
ಅನುದನಾಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/18/2009 0:00 A

23808 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಪಠಯ್:
.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ:ಇತರೆ:
6:2006‐07

ರ್ೕ ಕೊತತ್ಲ ಬಸವೇಶವ್ರ ಭಾರತೀಯ
ಕಷ್ಣ ಸಮತಿ, ಸೇಡಮ್ , ಗುಲಬ್ಗರ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಧೀನದ ಲ್ .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ 
ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/18/2009 0:00 A

23810 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:10:2006‐
07

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಶಾಲೆ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ಮಾ ತ್ರಸೆತ್, ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ ದ ಣ 
ಜಿಲೆಲ್, ಕೋಲಾರ, 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/18/2009 0:00 A



 

 

07
ಯ್ ರ್

 

 

23813 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಬಟವಾಡೆ:ಇತರೆ:34
:2006‐07

ಮಹಾತಾಮ್ ಜೊಯ್ೕತಿಪುತಿರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, 
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಮದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಖಗೆರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ 
ಕುರಿತು.

3/18/2009 0:00 A

23816 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:13:2006‐
07

ಉಡುಪಿ ರ್ೕ ಅದಮಾರು ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಕೌನಿಸ್ಲ್ [ರಿ], ಅದಮಾರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23827 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಅ/246/2008‐09

ಪೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ ರಿ 
ಮಹಾಲ ಮ್ ಲೇಓಟ್,ಕೋಲಾರ ಇವರು 
2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

23828 EST2
83ಶಾ ಅನೇ.ನಿಗ
ಧಿ/245/2008‐09

ರ್ೕ ಇಪೆತ್ೕಖಾರ್ ಅಹಮ್ದ್ 
ಖಾನ್,ಗರ್ಂಥಪಾಲಕ ಕಂ ಕಲ್ಕ್ರ್,ಮಿಲಲ್ತ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾಷಾನಗರ,ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

23829 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:14:2006‐
07

ಯುನಿವಸ್ ರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಲ್

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23832 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:16:2006‐
07

ಕಣಣ್ಂಗಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ಹೆಜಮಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 2006‐07ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23833 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:17:2006‐
07

ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ವತಿಯಿಂದ 

ಉಡುಪಿ ತಾ, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A

23835 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:19:2006‐
07

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, 
ಗಂಗ  ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/19/2009 0:00 A



 

  

 

ನ್ ಕ್

23837 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:21:2006‐
07

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ , ಶಾಂತಿಕಿರಣ 
ಬಿಜೊಜ್ೕಡಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ಸೈಂಟ್ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಕೆ ಯರ್ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ, 

ಇ ಲ್ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/19/2009 0:00 A

23799 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೆ
ಅ:11:2006‐07

ಶವ್ಕಮರ್ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಬೆಳಳ್ಂಪ ಳ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಅನುದಾನ 

ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/18/2009 0:00 A

23790 EST2

8[2]ಶಾ ಅ:ಸಂಸೆಥ್
 

ಬದಲಾವಣೆರ:ಇತರೆ
:32:2006‐07

ರ್ೕ ಗುಇರು ನ ನಾಗಯಯ್ ತಾತಾ
ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಗಬಬ್ರು 
ದೇವದುಗರ್, ರಾಯಚೂರು, ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಟರ್ಸ್ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/18/2009 0:00 A

23795 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೆ.

ಭಾಗ:ಅನುದಾನ:05
:2006‐07

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳಮ್ಣುಣ್
ಕಾಕರ್ಳ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/18/2009 0:00 A

23783 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಸ.ವ:
01:2005‐06

ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೋಮನಹ ಳ್, ಕ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಮಂಡಯ್ 

ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ಲ್
ವ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23769 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:66:2004‐
05

ರ್ೕವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್, ಗೌನಪ ಲ್, 
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23763 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2005‐
06

ಎಸ್. .ಹೆಚ್ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ, 
ಶೆವ್ೕಂದರ್ ನಗರ, ಇನನ್ಂಜೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23764 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:05:2005‐
06

ಪಡುಕಲೋಟೆ ಸಾಮಿಕ ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], ಪಡುಕೋಣೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/18/2009 0:00 A



ರ್

  
  

 

23759 EST2

8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ
ಪೌರ್ಶಾ:ಮಾನಯ್ತೆ 
ತಿದುದ್ಪಡಿ:13:2005‐

06

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತೊರೆಲ ಮ್, ಟೇಕಲ್ , ಮಾಲೂರು ತಾ, 
ಕೋಲಾರ, ಶಾಲಾ ನೊಂದಾಣಿ ಆದೇಶ 

ಳಾಸತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23754 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:08:2005‐
06

ದಾರುಸಲಾಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಹೊಡೆ, ಉಡುಪಿ ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ 
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23749 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:14:2005‐
06

ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಕೇತ ದಾಯ್ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಎಣೆಣ್ಹೊಳ ಕೆೊಪಪ್ಲು, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ, 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆತ್ಗ 2006‐07ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23751 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:15:2005‐
06

ರ್ೕಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹಲಗೂರು, 
ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2006‐
07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/18/2009 0:00 A

23746 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:11:2005‐
06

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಚಿನಕುರ , 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ, ಮಂಡಯ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ 
2006‐07ನೆ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23747 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:10:2005‐
06

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ದತಿತ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸಥ್

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3/18/2009 0:00 A

23739 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:03:2005‐
06

ಪರ್ಸಾದ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ,  ಟಲ್ಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ , 

ಗೌನಪ ಲ್,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23741 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಇತರೆ:23:2
005‐06

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ 
ನಂಗ , ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಕೋಲಾರ, 
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23743 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:13:2005‐
06

ಮೇರಿ ಸೆ ಯಿನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ, ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ಗೆ 2006‐07ನೆ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/18/2009 0:00 A



 

  

 

 

 

23744 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2005‐
06

ಗುರುಮುನೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್
ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಮೇಲುಕೋಟೆ, 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2006‐07ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23734 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:04:2005‐
06

ರೋಟರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜಕೇಷನ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ , ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/18/2009 0:00 A

23736 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:06:2005‐
06

ಬಿ.ಎಂ.ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಕರ್ಳ, ಉಡಪಿ
ಜಿಲಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/18/2009 0:00 A

23728 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:07:2005‐
06

ಆಶರ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,  . .ನಗರ, 
ಮಂಡಯ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2005‐06ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

3/18/2009 0:00 A

23730 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:16:2005‐
06

ಆಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್, ಮಂಡಯ್, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/18/2009 0:00 A

23725 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:17:2005‐
06

ಯನಿಟಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸರ್ 
ಎಂ. .ನಗರ, ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ ನಗರ, 

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಕೋಲಾರ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23712 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:87:2005‐
06

ಕನಕಮ ಳಾ ಮಂಡ ಕೋಲಾರ ರೈಲೆವ್
ಹ  ಹತಿತ್ರ ಟಾಕಲ್ ರಸೆತ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23473 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.182/20
08‐09

ರ್ೕಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಈಡನಾಗ್ಡರ್ನ್ 

ದಾದ್ಪುರ.ಮಡಿಕೇರಿ.ಜಿಲೆಲ್.ಈಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು.

4/17/2009 0:00 A

23476 EST2
85 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಶಾ ಅನು 

33/2008‐9.

ನೂಯ್ ಬೆ ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) 
ಮಂಚನೇಹ ಳ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರು 

ಹೊಸ ಪೌರ್.ಶಾ.ಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 A

23685 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :
2:2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ.ಎನ್.ಬಾಗಲೆ,  ಂದಿ
ಕಷ್ಕರು ಮಳೆಕುಣಿರ್, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಳಗಾಂ, ಹೆಚುಚ್ವರ ಕಷ್ಕರೆಂದು 

ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/18/2009 0:00 A



84 ಢ ಬಿ ಸ್

23698 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅನು:1:2004‐05

ೕಚನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲಬಾದ, 
ಅಥಣಿ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/18/2009 0:00 A

23701 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:10:2004‐
05

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಯಳಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23412 EST2
8(5) ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ನೋ 
56/2008‐09.

ಶಾರದಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,  ಡಲ್ಘಟಟ್ 
ಇವರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/12/2009 0:00 A

23441 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/189/2008‐09

ತಾಯ್ಗರಾಜ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಟರ್ಸಟ್,ಬಿಡದಿ,ರಾಮನಗರ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 A

23442 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಹೊಪೌರ್
ಸಾಅನು/190/08‐

09

ಟಿ.ಗಿರಿಯಪಪ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಟರ್ಸಟ್,ಜಾಲಮಂಗಲ,ರಾಮನಗರ ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನಲೆಲ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 A

23540 EST2
84 

7ಶಾ ಅ.ಖಾಹುಭ.2
00.2007‐08

ನೊಳಂಬ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆ ಬಿ ಕಾಸ್ನೊಳಂಬ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ,ಕೆ. .ಕಾರ್ . 
ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಇ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಕುರಿತು
9/10/2009 0:00 B

23541 EST2
84ಶಾ .ಹಾಮಂ.
2/2008‐09

ಡಿ.ಎಂ.ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಲಗೆಗ್ರೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ 

ಕೊರತೆ ಮನಾನ್.

5/2/2009 0:00 D

23542 EST2
84[3]ಶಾ ಅ.ಅಆ
ನೇ.36/2005‐06

ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್ , ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
8/14/2009 0:00 B

23545 EST2
84ಶಾ ಅ.ಕಾವೇ

ಬ.218/2008‐09

ರ್ೕ ಟಿ. ಎಂ.  ದದ್ರಾಮಯಯ್, ದೈ ,  ರ್ೕ
ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಅದಲಗೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಇವರ ಕಾಲಪ್ನಿಕ 
ವೇತನ ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 D

23546 EST2
84ಶಾ .ಮು ಬ.1
45/2008‐09

ಸಟ್ರ್ ಸಗಾಯಮೇರಿ, ಸ , ಸೆಂಟ್ 
ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಗಲ್ಸ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 
ಫೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. ◌್

9/10/2009 0:00 C



ರ್ ರ್

 

23547 EST2
84ಶಾ ಅ.ಸವ್.ಇ.

ನಿ.151/2008‐09

ರ್ೕ ಎ.ಎಂ. ಓಂಕಾರಮೂತಿರ್, ದಿವ್ದಸ, 
ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ 
ನಿವೃತತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/10/2009 0:00 C

23641 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅನೇಅ
/133/07‐08

ದಿವಂಗತ ಡಿ ವಪಪ್ `ಡಿ` ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು, ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಲಕಾಯ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ 
ಇವರ ಮಗ ಎಲ್.ಎಸ್.ಕರ್ಷಣ್ಮೂತಿರ್ 

ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ 
ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

4/3/2009 0:00 B

23649 EST2

85 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಶಾ ನೋ 
56/2008‐

09..ಹೊಶಾಅನು/

ಜಾಫರಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್
ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ,  ೕತೇನಹ ಳ್ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರ ಇವರು 

ಜೈನಬಿಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ೕತೇನಹ ಳ್ 

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2009 0:00 A

23663 EST2

si84Sha shi hosa 
school226/08‐

09.17‐
3.ಹೊಶಾಅನು/200

9

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಹೋ ಸೈಮಟ್ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ವ.ನ. ಎನ್ ಹೆಚ್ ಹೋ  ಸೈಂಟ್ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾ. ರ್ೕಕಠಪುರ 

ದಾಸನಪುರ ನಾಗಸಂದರ್ ಬೆಂ.ಉ. ಶಾಲೆಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲುಲ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ 

10,000=00 ರೂಗಳು

1/28/2010 0:00 A

23664 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:02:20
04‐05

ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ[ರಿ], ಕರೆಊರು, 
ರಗುಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23665 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:10:20
04‐05

ಅಭಿನವಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಕಾಳ ೕೆನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23666 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:4:200
4‐05

ಗವಾನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬೀದರ್ 
ತಾ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಕನನ್ಡ, ಉದುರ್ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23668 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:5:200
4‐05

ನ ೕನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಿಕೆಕ್ೕರಿ, 
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A



 

  
 

  

ಕಷ್

23669 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಅನು:7:200
4‐05

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ , ಶಾಂತಿಕಿರಣ 
ಬಜೊಜ್ೕಡಿ, ಮಂಗಳುರು [ಹೋ  ರೋಸರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ] ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23670 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ:09:2004‐
05

ಸುಭದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ನಾವುಂದ, 
ಉಡುಪಿ ತಾ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23671 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:06:2004‐
05

ರ್ೕ ವತರ್ನೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಕೆಂಬಾ , 
ಸುರಪುರ ತಾ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಹೊಸ ಕನನ್ಡ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/18/2009 0:00 A

23672 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:03:2004‐
05

ಅಸಾತ್ನೆ‐ಎ‐ಸರ್ ಮ ತ್ಯಾ ಪಾವಜ
ಸೋಪಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಸೇನಿ 

ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ ತಾ, ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಂದಿ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23673 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2004‐
05

ಅಸೆಟ್ಮಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ನಿಪಾಪ್ಣಿ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ತಾ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಟಾಮಿನಿ ಟಾಟಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23674 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2004‐
05

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ , ಶಾಂತಿಕಿರಣ
ಬಜೊಜ್ೕಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

[ಶಂಕರಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ] ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

23675 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:11:2004‐
05

ಅಭಿನವಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್, 
ಹಳೆಬದನೂರು, ಮಂಡಯ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂತಿ ಬಗೆಗ್.

3/18/2009 0:00 A

22851 EST2
81ಖಾಹುಭನು/18

2/08‐09

ಗಾರ್ಮಜೊಯ್ೕತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಲಕಕ್ವ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2009 0:00 B

23299 EST2
8 8 

ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ
ನು.222/2008‐09

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2011 0:00 B

23301 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹು.ಭ.
ಅ.45/08‐

09ವಾಯ್ಲೂಯ್ಂ‐2

ಬಿ.ಇ.ಎ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ರಥಬೀದಿ.ಮಂಗಳೂ
ರು.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/9/2009 0:00 B



9

23363 EST2

8 8 
ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.

ಹಾಗು 
ವಗಾರ್.ಅನು.209/2

008‐09

ರ್ೕ ಬೊಮಮ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಡೆಲ್ೕಕೋಣ ರಾ ತಾ: ರವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 

ಮೂಲಕ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ 
ಹಾಗೂ ಷಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

6/24/2009 0:00 C

23364 EST2

8 8 
ಶಾ. .ವೇತನಾನು
ದಾನ 225/2008‐

09

ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ .ಬಿ.ಆರ್. ಕನನ್ಡ 
ಬಾಷಾ ಕಷ್ಕರು ದಯಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ದೇ ತಂದೆರ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 B

23375 EST2
8(5) ಶಾ ಅ: 

ಹೊ ಪೌರ್ ಮಂ 
52/2008‐09

ವಾಸ  ಟರ್ಸ್ಟ್ ನಗತರ್ರಪೇಟೆ 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ವಾಸ  
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಗತರ್ ಪೇಟೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಳ್ಪುರ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2009 0:00 A

23376 EST2

8(5) ಶಾ ಅ: 
ವಗರ್ ಅನು 
53/2008‐

09.183.ವಗರ್/200
9

ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೃಷಣ್ ನಾಯಕ್ ವೃ. . ಎ. .ಎನ್ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅನೂಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಫುರ ರವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

9/12/2009 0:00 C

23379 EST2

85 
ಶಾ ಅ.55/2008‐
09.ಹೊಶಾಅನು/20

09

ಗುರುಪಾದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸಾಣೆಹ ಳ್ 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಒಂದು ಭಾಗ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 A

23390 EST2
83ಶಾ ಅ.ಪ.ಜಾ/

ಪಂ/ಖಾಹುನೇಅ/23
5/08‐09

ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕನಗೊಂಡನಹ ಳ್,ದಾವಣಗೆರೆ
ದ ೕಣ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯ 3 ಬೋದಕ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

23393 EST2
83ಶಾ ಅ.ಅಆನೇ
ಅ/244/08‐09

ದಿವಂಗತ 
ಹೆಚ್. .ನಾರಾಯಣಮೂತಿರ್,ವರ್ತಿತ್ 

ಕಷ್ಕರು ರೆತರ ಕಷ್ಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪನಕೆರೆ, 
ಮಂಡಯ್ ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ 

ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 B



23394 EST2
87ಶಾ ಅ.ವೇತ

ನಾನುದಾನ.185/2
008‐09

ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕುಶಾಲನಗರ, 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 A

23395 EST2
87ಶಾ ಅ.ವೇತ

ನಾನುದಾನ.186/2
008‐09

ಕರಿಕಟೆಟ್ಹ ಳ್ ರ್ೕಮತಿ ಶಂಕರಮಮ್ 
ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹಳ ೕೆಬೀಡು, ಬೇಲೂರು ತಾ 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 A

22837 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾ 

175/2008‐09

ಬೆಥನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪಾಂಗಾಳ್ತ್ ದಜೆರ್ ಪುತೂತ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯು 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 A

22764 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾ.ಅ
ನು/181/08‐09

ಜೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಅಕಾಡಮಿ,ಕಲಾಯ್ಣನಗರ,ಚಿಕಕ್
ಮಗಳೂರುಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2009 0:00 A

23264 EST2
88 

ಶಾ. .ಅ.ದೂರು.18
5/2008‐09

ರ್ೕ ಲೂಯಿಸ್ ನೇಸನ್.ಎ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ಸೇಂಟ್ ಆಂಟೋನಿಸ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂದನಪಾಳಯ್ಂ ಮಾಟರ್ ಳ್ 
ಉನೂರು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಲಯ ಇವರೖಕಷ್

ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 A

23272 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ಅ.ಅ.
ನೇ/186/2008‐09

ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಾಜೇಶ್
ತಂದೆ:ಮುನಿಶಾಮಯಯ್,ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ 

ಸಹಾಯಕರು, ರ್ೕರಾಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊಸದುಗರ್,ರಾಮನಗರ ತಾ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸಹಾಯಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

5/9/2009 0:00 B

23274 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 81ನೇ.ಅ
ನು/188/2008‐09

ರಾಮದುಗರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಮದುಗರ್,ರಾಮನಗರ ತಾ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಕುರಿತು

6/26/2009 0:00 A

22894 EST2
871ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುಭ/107/06‐07

ಎ.ಹೆಚ್.ಐ ರೆಹಮಾನಿಯಾ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಮನಗರಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B



22912 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಮ.171/2008‐09

ರ್ೕ ಕಾಳ ೕೆಗೌಡ ಪುಟಟ್ಮಮ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಹಾಸನ 2009‐10‐ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 A

22915 EST2
870ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ.176/2008‐
09

ಜಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಡಂಗ, ಮಡಿಕೇರಿ 
ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 A

22918 EST2
87ಶಾ ಅ,ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.177/2008‐09

ಕುವೆಂಪು ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿಭುವನಹ ಳ್, 
ಹಾಸನ ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/8/2009 0:00 A

22919 EST2
87ಶಾ ಅ,ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.178/2008‐09

ರೋಟರಿ ಸನ್ ರೈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಿ ಎಸ್.ಜೆ. . ರಸೆತ್, ಹಾಸನ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 D

22920 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.179/2008‐09

ಗುರುಕುಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಎನ್. ನಿಡಗೋಡು, 

ಬೇಲೂರು ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 A

22921 EST2
87ಶಾ ಅ,ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.180/2008‐09

ಗೂರ್ಫ್ ರೋಬಸ್ಟ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ರಾಜಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 A

22923 EST2
84ಶಾ ವೇಅಒ22
1/08‐09.18‐2‐
2009.ವೇಅ/2009

ವೇಕಾನಮದ ಪೌರ್.ಶಾ>  ನೋಬನಗರ 
ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಅಡಕಗಳು
1/23/2010 0:00 B

22927 EST2

84ಶಾ  
ಹುಭ219/08‐
09.16‐2‐

.ಯಾವುದಾದರೊಂ
ದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಸಂತ ಕೆಸ್ೕ ಯರ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಬೆಂ. 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

9/10/2009 0:00 B

22942 EST2
81ಶಾ ಅ.ಮು .
ಬಡಿತ್/183/08‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಕರ್ಷಣ್ ,ಸ> , ರಾಮದುಗರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಮದುಗರ್,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 C



22856 EST2
82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 
176/2008‐09

ಭಗವತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಉಚಿಚ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

22857 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ಶಾ. 177/2008

.ಎಂ.  ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2009‐10 ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2009 0:00 A

22858 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ಅನುಕಂಪ ನೇ 
178/2008

ದಿ. ಹೆಚ್ ಎಸ್. ಮಹಾದೇವ 
ಪರ್ ೕಗಾಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಆರ್.  . 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ 
ಇವರ ಮಗಳಾದ ವರಾಜು ಇವರಿಗೆ 

ಅನಕಂಪನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇವಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 B

22859 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ವ.ನಿಲಯ 
179/2008

ಸಮಥರ್ನಮ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ 

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 D

22860 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹು 

ಭ ಅ 180/2008

ಸಂತ ಜೋಸಫರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬಿರ್ಯಾಂದ್ ವೃತ ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧನ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2011 0:00 A

22862 EST2
 82 ಶಾಶಅ ಹು 

ಭ. ಅ 181/2008

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು 18 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಭೋಧಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00 A

22865 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶ 183/2008

ನೂಯ್ ಮಿ ೕನಿಯಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ರಿ ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ಪುರ ಬೆಂ. 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 A

22867 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ಶಾ 184/2008

ಸಂತ ಸೆಬ ಟ್ಯನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಪೆಮರ್ನೂನ್ರು ದ.ಕ.ಜಲೆಲ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

22869 EST2
82ಶಾ ಅ ಮು. 
. ಬಡಿತ್ 186/2008

ರ್ೕ ಬಾಲರಾಜಯಯ್ ಸಹ.  ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಸವರ್ಜಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ 

ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 C



23105 EST2
88 

ಶಾ. .ವೇ.211/200
8‐09

ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ವಸತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡೆಡ್ೕಬಾಗಿಲು 

ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 A

23107 EST2
81ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
ಡಿತ್/184/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು,ಸ. , ರ್ೕ 
ತುಂಬಭದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕರಕುಚಿಚ್,ತರೀಕೆರೆ 
ತಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 C

23109 EST2
ೕ842ಶಾ ಅ.ಹು.

ಭ.ಅ.25/2008‐09

ರ್ೕ ರಾಮಕುಂಚೆಚ್ೕಶಚ್ರ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು.ರಾಮಕುಂಜ.ಪುತೂತ್ರು.

ತಾ.ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
5/4/2009 0:00 B

23116 EST2
 82 ಶಾಶಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 188/2008

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಶವ್ನೀಡಂ ಬೆಂ ‐9 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

23117 EST2
 820 ಶಾ ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ 
189/2008

ಜಾಷ್ನದೀಪ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮುಡಿಪು ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
2009‐10 ನೇ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

23118 EST2
 820 ಶಾ ಅ 

ಹೊ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
190/2008

ಮಾಥಾಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಗಾರುಪೇ ಬಾ  ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ‐68 ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 A

23119 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 191/2009

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ‐ 78 ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

23120 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
191/2008

ಸೆಂಟ್ ಗೊಲ್ೕರಿಯಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಣನಕುಂಟೆ 
ಚುಂಚನಗಟಟ್ ಮುಕಯ್ರಸೆತ್ ಬೆಂ‐62 ಈ 

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

23121 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
193/2008

ಜಾಷ್ನಗಂಗಾ ಇಂಟ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ದೆನೆನ್ೕನಹ ಳ್ ತಾವರೆಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದ. 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2009‐10 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 A



ಕ್ ಮ

23122 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ಶಾ 194/2008

ಎನಾನ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ 166/05 
ಆದಿತಯ್ನಗರ ಕೊತತ್ನೂರು ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ 

ಜೆ.ಪ.ನಗರ ಬೆಂ‐62 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

23123 EST2
 892 ಶಾ ಅ 
ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ 
195/2008

ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
5ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಮದೂದ್ರಮಮ್ ಟೆಂಪಲ್ 
ರಸೆತ್ ರ್ೕನಗರ ಬೆಂ‐50 ಈಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

23125 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 197/2008

ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊನಿನ್ಗನಹ ಳ್ 

ಕೆಮಪೇಗೌಡನಗರ ತಾವರೆಕೆರೆ ಬೆಮ. ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

23126 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 198/2008

ಯಶ ವ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ 
1852 1ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 33ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್ 
ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂ‐22 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 A

23127 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 199/2008

ನೂ ಹಾರಜನ್ ಪಬಿಕ್ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮನೂಯ್ ಹಾರಜನ್ ಪಬಿಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ.12395ನೇ ಹಂತ 3ನೇ 

ಘಟಟ್ ಬೆ ಇ ಎಂ ಎಲ್ ಲೇಔಟ್ 
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ ಬೆಮ.98 ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 A

23133 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಖಾ 

ಹು ಭ ಆ 
127/2006‐07

ರ್ೕ ಪಂಚಲೆಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈಶವ್ರ
ಮಂಗಲ ಪುತೂತ್ರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
5/4/2009 0:00 B

23134 EST2
 82 ಶಾ ಅ ವೇ 
ಅ 201/2008

ರ್ೕ ದದ್ಲೆಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ 
ರಸೆತ್ ಬೆಂ.23 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುಧಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1/23/2010 0:00 B

23155 EST2

85 ಶಾ ಅ 
:ದಾಹಾ ಮನಾನ್ 
49/2008‐

09.178.ದಾ.ಹಾ.ಮ
ನಾನ್/2009

ಅರ ಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಈ 
ಶಾಲೆಯಲ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊತರ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00 C



ರ್

23158 EST2

85 ಶಾ ಅ: 
ಖಾಹುಭಅ45/2008

‐
09.179.ಖಾಹುಭನು

/2009

ಎಸ್.  ಎಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಐಮಂಗಲ, 
ರಿಯೂರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 D

23195 EST2
865ಶಾ. .ಇ.ಹು.
ಭ.ಅ.11/07‐08

. .ಎನ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಅನೂಡಿ.ತರಿದಾಳು.
ಗೌರಿಬಿಂದನೂರು.ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ಅನುಮತಿ.
2/4/2010 0:00 B

23206 EST2
84ಶಾ ಅ.ವೇ.ಅ

ನು.ಒ.161/2008‐
09

ರ್ೕಧರ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ.ಶಂಕರೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಅತಿಕಟೆಟ್.ಗುಬಿಬ್.ಈ ಶಾಲೆಯ 

ನೌಕರರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/10/2009 0:00 B

23216 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.185/08‐
09

ನೂಯ್ ಬಾ ಡ್ ನ್ ಎಜುಯ್ಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ.ಕಲಾಯ್ಣನಗರ 

ಮೂಡಲಪಾಳಯ್.ಬೆಂ‐72.2009‐10 
ಸಾ ಗೆಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ.

5/4/2009 0:00 A

23219 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.182/08‐
09

ಗುರುಕುಲ ಎಜುಯ್ಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿರಿಕಾಟನ್ 

ಪೇಟೆ.ಬೆಂಗಳೂರು.2009‐10ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ.

5/4/2009 0:00 A

23231 EST2
83ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
ಡಿತ್/242/08‐09

ಎಂ.ಆರ್.ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್,ಸ. , ರ್ೕ
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚನನ್ಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 D

23233 EST2
862ಶಾ  

ಹುಭ125/06‐07

ರೋಸಾಮಿ ಟ್ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಿನಿಕಂಬಳ 
ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
4/18/2009 0:00 B

23237 EST2
83ಶಾ ಅ.ಖಾಹು
ಭ/239/08‐09

ಸೆಂಟ್ ಪಾಲಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ದ.ವ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

22812 EST2
84ಶಾ  

ಹುಭ129/08‐09

ಕೆ ಎಸ್ ಸಂಯುಕತ್ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು
ಹುಣಸೇ ಘಟಟ್ ತುಮಕುರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

1/23/2010 0:00 B



87 ಅ
ಕಷ್

22436 EST2
82ಶಾ ಅ.ವರ್ ಸ/
273/2008‐09

ಕುಮಾರಿ ಎನ್.ಆರ್.,ಕಾವೇರಿ ,ವರ್ತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರು,ಭಾನು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಕೆಂಗೇರಿ 
ಉಪನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00 B

22456 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.
126/08‐09

ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಸೆಂಟ್
ಮೇರೀಸ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ದ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/9/2009 0:00 B

22557 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ
ನು/180/08‐09

ಸೆನ್ೕಹ ಎ ಮೆಂಟರಿ 
ಶಾಲೆ,ಪಂಚನಹ ಳ್,ಕಡೂರು ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/5/2009 0:00 A

22570 EST2
84ಶಾ  

ವೇಅಒ218/08‐09

ರ್ೕ ಬಳ ಳೆ್ೕಕಟೆಟ್ ಕಲುಲ್ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಕೊಂಡಿಲ್ಘಟಟ್ 
ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11/8/2010 0:00 A

22466 EST2
83ಶಾ ಅವೇಅನು
/228/2008‐09

ಸರ್.ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವ ಳ್ ,ಮಂಡಯ್ ತಾಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8/29/2011 0:00 B

18759 EST2
87ಶಾ ಅ ನೇ ಅಶಾ ಅ.ನೇ. .
108/08‐09

ರ್ೕ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜು.ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರು.ಸಹಕಾರಿ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ.ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 B

21831 EST2

84ಶಾ  
ಹೆ.ಬ207/08‐09.3‐

2‐
.ಯಾವುದಾದರೊಂ
ದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಎಂ ಇ ಎಸ್ ಮ ರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾ> 
ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ. ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ 

ಅಕಾಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂದು 
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

5/2/2009 0:00 C

22498 EST2
84ಶಾ  

ಹುಭ25/08‐09

ರ್ೕ ನಿರಂಜನಸ್ಔಆಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಸುಂಕದಕಟೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾ ದ ಕ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್ಸ

9/10/2009 0:00 B

22501 EST2
871ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುಭಅ 
/189/2008‐09

ರ್ೕ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮತಿಗಟಟ್,ಕಡೂರು ತಾ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 B



22379 EST2
8(5)ಶಾ ಅ ವೇ 

ಅನು 51/2008‐09

ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪ

2/4/2010 0:00 A

22275 EST2
871ಖಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ/8/2006‐
07

ಪ ತರ್ ರಾ ರ್ಯ ದಾಯ್ಲಯ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್,ರಾಮನಗರಂ ಇವರಿಗೆ 

2006‐07 ರಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
2007‐08 ಕೆಕ್ ನ ೕಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

7/12/2010 0:00 A

22312 EST2

84ಶಾ  
ವೇಅಒ203/08‐

09.22‐1‐
2009.ವೇಅ/2009

ರಂಗನಾಥ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕುಂದರಹ ಳ್
ಗೇಟ್ ಗುಬಿಬ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

1/7/2011 0:00 A

22246 EST2
843ಶಾ ಖಾಹುಭ
432/08‐09

ತುಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಯ್ಸಾಗರ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
2/25/2010 0:00 A

21722 EST2
84 

ಶಾ. ..ಹು.ಭ.ಅ.17
6/08‐09

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಆಶರ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ದೊಡಡ್ 

ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್.ಬೆಂಗಳೂರು.ಖಾ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ.

5/26/2011 0:00 B

21723 EST2
84 

ಶಾ ಅ.ವೇ.ಅನು.ಒ.
170/08‐09

ರ್ೕಮತಿ.ಶಕುಂತಲ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಹೊಸಬಾಳ .ೆಸೊರಬ.ತಾ. ವ

ಗಗ್.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಳ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 A

21564 EST2
847ಜಶಾ  

ಅಶಾಹ227/06‐07

ರ್ೕ ಶಂಕರೇಶವ್ರಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪುರದಕಟೆಟ್ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಕೋಡಿಮಠ 
ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಹಾರನಹ ಳ್ ಅರ ೕಕೆರೆ 

ತಾ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/5/2009 0:00 A

21677 EST2
82ಶಾಶಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
172/2008

ಆಲ್ ಮದೀನಾ ಇಸಾಲ್ಮಿಕ್ ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್ ರಿ 
ಮಂಜವಾಡಿ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

21700 EST2
842 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ /2007‐08

ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ವೇತನ 

ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
12/9/2009 0:00 D

21714 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ/2008‐09
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 11/15/2011 0:00 E

21662 EST2
81ವರ್ . .ನೇಅನು
/179/2008‐09

ಹೆಚ್.ಎನ್.ಗಿರೀಶ್,ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ 
ಕಂಚಿವರದಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಡೂರು 
ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/22/2009 0:00 B



ನ್

21447 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಸವ್ 
ಬ 149/2008

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ದೈ ಕ, ವೃತಿತ್, 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ,ಸಂಗೀತ ಮತುತ್ ನಾಟಕ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ 

ಬಡಿತ್ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/15/2011 0:00 B

21453 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 152/2008

ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹಾಗೂ ಗಂಗಮಮ್ ಹೊಂಬೇಗೌಡ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಮು. . 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00 A

21579 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅ

.3/06‐07

ಭಾರತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಭಾರತಿನಗೆರ.ಮದುದ್ರು.ತಾಲೂಲ್
ಕು.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಿಕೊಳುಳ್ಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 B

21418 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮು 

 140/2008

ರ್ೕ ಎಂ ವೆಂಕಟರ್ಮಣ ಭಟ್ ಸ.
ಸಂಸಕ್ರ್ತ ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಟಪ್ 
◌ಂಪಾಡಿ ಪುತೂತ್ರು ಇವರ ಮು . ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 C

21424 EST2
 820 ಶಾ ಅ ದಿವ್ 
ದ ಸ ಬಡಿತ್ 
141/2008

ರ್ೕ ಮತಿ ಪಿ. . ಸುನಂದ ಪರ್ ೕಗಲಯ 
ಸಹಾಯಕ ಬಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಎಚ್. ಶಾಲೆ 
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ. 

ಸ. ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ದ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

21429 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ದೂರು ಎತರೆ 
145/2008

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ ಪತಾತ್ರ್ ಸ.  . 
ಸಂ.ಪ.ಪೂ ಕಾ ರಗುಪಪ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಜೇಷಠ್ತಾ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D

21482 EST2
82 ಶಾ ಅ 
ವೇ.ಅ. ಬ 
167/2008

ಕೆ.ಇ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1/23/2010 0:00 A

21483 EST2
82 ಶಾ ಅ 
ಅಂ.ವಗರ್ 
168/2008

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಂತರಾಜು ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ರ್ೕ ಉ.ಜ.ನಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಉಜಿಜ್ನಿ ಕೂಡಿಲ್ಗೆ ತಾ. ಇವರನುನ್ ರ್ೕ 
ರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ 

ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/21/2009 0:00 C

21485 EST2
82 ಶಾ ಅ 

ಮನೆಬಾಡಿಗೆ 170‐
2008

ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿದರ ಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ. ಈ ಶಾಲಾ 
ಬಬ್ಮದಿಗೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎ . .ಅ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 D



21486 EST2
82 ಶಾ ಅ 

ಮೀಸಲಾತಿ 
171/2008

ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 
ಮೀಸಲಾತಿಯನುನ್ ಅನವ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/15/2011 0:00 D

21487 EST2
8[2]ಶಾ :ಅನು

ಕಂಪ:ನೇ:169:200
8‐09

ದಿ||  .ನಾಗರಾಜ, ಪರ್.ಶಾ.ಸಹಾಯಕರು, 
ರ್ೕ ಶಾರದ ೕ ಸಮಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ 

ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮಗಳ ಕುಮಾರಿ 
ಬಿ.ಎನ್.ಸೌಮಯ್ರಾಣಿ, ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

20677 EST2
84ಶಾ ವೇಅಒ/1
92/2008‐09

ಮಲೆನಾಡು ಬಾ ಕಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A

20684 EST2
84ಶಾ  

ವೇಅಒ191/08‐09

ಮಲೆನಾಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲುಲ್ಹಳಳ್
ಹೊಸನಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/15/2010 0:00 A

20826 EST2

85 ಶಾ ಅ 
ಬಡ್ಇ 

ಅನು43/2008‐
09.169.ಬಡಿತ್/2009

ಅಬುದ್ಲ್ ಲತೀಫ್ ಸ. . ರ್ೕ ಆಚಾಯರ್ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರಿಗೆ ಉಪ 

ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅ.ಸ.ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

9/12/2009 0:00 C

20927 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹು.ಭ
.ಅ:166:2008‐09

ಂಪೈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು 
ನಗರ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 B

20928 EST2
8[4][2]ಶಾ ಅ:

ಹು.ಭ.ಅ:21:2008‐
09

ದೀಪಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಡಂಕಾಪು, 
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.
1/23/2010 0:00 B

20967 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮುಬ.
163/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ. ನಂಜೇಗೌಡ, ಸ , ನೆಹರು 
ಗಾರ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೂರು ಅರಕಲಗೂಡು 

ತಾ ಬಡಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
4/17/2009 0:00 C

20968 EST2
87ಶಾ ಅ.ಖಾಹು

ಭ.104/2008‐09
ಅಮಮ್ತಿತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಮಮ್ತಿತ್_ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/30/2010 0:00 B

20969 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮಾನಯ್
ತೆ 140/08‐09

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಮನಾಥಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: 

ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/17/2009 0:00 C

20973 EST2
87ಶಾ ಅ.ವಗರ್ 

ಅನು.103/2008‐
09

ಡಾ: ಅಂಬೇಢಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ‐ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/17/2009 0:00 C



ಮ್

21039 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.ಒ.184/2008‐09

ರ್ೕ.ಕಾಡು ದೆದ್ೕಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ನೋಣ ನಕೆರೆ.ತಿಪಟೂರು.ತಾ
ಲೂಲ್ಕು.ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

1/28/2010 0:00 A

21061 EST2
88 

ಶಾ. .ಸಥ್.ವೇ.ಬ.ಪು.
ನಿ.193/2008‐09

ರ್ೕ ನಿಂಗಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ. . ಸ ೕರ್ದಯ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ 

ಕೊಡಿಗೇನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಇವರಿಗೆ 
ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ಪುನರ್ 
ಪರಿಷಕ್ರಿ  ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C

21062 EST2

84ಶಾ ಅ ಪಜಾ 
ಪಪಂ 

ಅನುದಾನ17/08‐
09

ದಿಗಿವ್ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಲಹಂಕ 
ಉಪನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
12/5/2009 0:00 A

21095 EST2
84ಶಾ  

ದೂರು201/08‐09

ರ್ೕ ೕಣಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಲ ಮ್ದೇ ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ನಕ  ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್

7/27/2009 0:00 C

21101 EST2
871ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅ/70/2007
‐08

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್ 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿದದ್ 

ಅನುಮತಿಯನುನ್ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/14/2009 0:00 A

21141 EST2

84ಶಾ  ಅ 
ಆನೇ204/08‐
09.30‐1‐

.ಯಾವುದಾದರೊಂ
ದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಎಸ್ ಆರ್ ಮಂಗಳಗೌರಮಮ್ ಕೆ
ಹೊನನ್ಮಾಜನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.◌ಂಏಲೆ 
ನೌಕರಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆ ಕೆ ವ ಂಗಯಯ್ 

ಇವರ ಸೇವಾಫುಸತ್ಕ

8/14/2009 0:00 B

20271 EST2
871ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುಭ/250/06‐07

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಕಲಕ್ಂಟೆ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 B

20319 EST2
81 ಂದಿ 

ಸಪ್ ಟ್ಕರಣ/171/20
08‐09

ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂದ 
ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/27/2009 0:00 D

20364 EST2

85ಶಾ ಅ 
ದಾಹಾ ಮನಾನ್ 
41/2008‐

09.146.ಇತರೆ/200
9

ರ್ೕ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ, ಗೋ ಕೆರೆ, ಚಳಳ್ಕೆರ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾತಿ 
ಮನಾನ್ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2010 0:00 B



20389 EST2
ರ್

5/2/2009 00 C

20365 EST2

85 ಶಾ ಅ: 
ಲೋಕಾ ದೂರು 
40/2008‐

09.147.ಇತರೆ/200
9

ರ್ೕ ಬಿ.ಎ.  ಶವ್ನಾಥ ರಾವ್, ನಿವೃತತ್ 
ಕಷ್ಕರು, 16, ಎ.ಪಿ.ಟಿ.311‐ಬಿ, ಕಮಾ್ ಫ್ 

ಟ್ರ್, ಎನ್ ಕೆಲ್ೕವ್, ಗಂಗಾನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇರುವ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 

ಲೋಕಾಯುಕತ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಯ ಬಗೆಗ್

5/4/2010 0:00 D

20367 EST2
81ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ

ನು/173/2008‐09

ರ್ೕ ಎನ.ಎಸ್.ಸುರೇಂದರ್,ಸ. , ರ್ೕ
ದುಗಾರ್ಪರಮೇಶವ್ರಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಂಡೀಗಡಿ ,ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 C

20371 EST2

83 
ಶಾ. .ಅ.ಎಸ್. .ಎ
ಸ್.ಟಿ.ವೇಅಬ/195/

2007‐08

ರ್ೕ ಮುಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನೇಲುಕ್ದರೆ 

ಗೋಮಾಳ,ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 A

20372 EST2

81ಶಾ ಅ.ಪ.ಜಾ.
/ವಗರ್/ವಗರ್ 

ಶಾ.ನೇ.ಅ/211/20
08‐09

ರ್ೕ ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಸಾಪುರ,ದಾವಣಗೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಪಿ ಎಂ ಮತುತ್ ದೆಯ್ ಕ 

ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

20389 EST2

84ಶಾ ಅ 
ಶಾಒಂಗುಬ88/08‐
09.148.ಇತರೆ/200

9

ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಬಾಲಕ ಬಲಕಿಯರ
ಪೌರ್.ಶಾ>ಗಳನುನ್ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/2/2009 0:00 0: C

20391 EST2
81ವಗರ್.ಅನು/17
4/2008‐09

ಎಸ್.ಎನ.ಶಂಕರಪಪ್, ಸ. ಾನ ಬಿಜಡ್ 
ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆಂಗೆರಿ 

ಇವರನುನ್ ವರ್ಷಭಾವತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಯ್ರಮಂಗಲ ರಾಮನಗರ ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮೇಲೆ ಸಥ್ಳ 
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

10/28/2009 0:00 C

20069 EST2
823ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುತುಂ.ಅ/33/08‐
09

ರ್ೕ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ದೇವಳದ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊಲೂಲ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗಗ್

9/4/2009 0:00 B

20084 EST2
84ಶಾ  

ವೇಅಒ188`/08‐09

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬಿ ದೇವಾಲಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A



ನ್ ಳ್

20117 EST2
81ಹೊ.ಪೌರ್ಶಾ.ಅ

ನು/164/2008‐09

ನಿಕಿಲ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ,ಬಾಶೆಟಟ್ಹ ಳ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್

ಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/5/2009 0:00 A

20186 EST2
85 ಶಾ ಅ: ಬಡಿತ್ 
ಅನು 35/2008‐

09.141.ಬಡಿತ್/2009

ಬಿ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಸ. ೕ.  ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಾಗಲಕೆರೆ ಹೊಸದುಗರ್ 

ರವರಿಗೆ ಮು  ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 C

20189 EST2

ಸಂಖೆಯ್. 81ಮು ಬ
ಡಿತ್ 

ಅನು/168/2008‐
09

ರ್ೕ 
ವ ಂಗಯಯ್,ಸ. .ಎಸ್.ಎನ್.ಕೆಪೌರ್ಢಶಾ
ಲೆ,ಸಾತನೂರು ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2009 0:00 C

20193 EST2
81ಮರು 

ಮೇಲಮ್ನ /23/20
08‐09

ರ್ೕ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಸೋಮೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚೌಳ, ರಿಯೂರು,ಕಡೂರು 
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿಯಾಗಿಲಲ್ದ ಬಗೆಗ್ ಆಯುಕತ್ರ 
ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ರಿ ಸನ್ 

ಪಿಟಿಷನ್ ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00 B

20206 EST2

85ಶಾ ಅ:ಖಾಹು
ಭಅನು36/2008‐
09.142.ಖಾಹುಭನು

/2009

ಗಿರೀಶ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 
ರಿಯೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಸ. .ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲುದ್
ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

10/26/2010 0:00 B

20214 EST2
85 ಶಾ ಅ ಬಡಿತ್ 
ಅನು 37/2008‐

09.143.ಬಡಿತ್/2009

ರ್ೕ . ಎಲ್. ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್, ಸ.  . 
ಚಂದನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಚಂದನೂರು, 

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಆಢ ತ 
ಮಂಡ  ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/22/2009 0:00 C

20244 EST2
8(5)ಶಾ ಅ: 

ಇತರೆ 38/2008‐
09.

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯವರು, ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ 
ಮತುತ್ ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ 
ಕಷ್ಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕರು, ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ 

ಸ ಲ್ ದ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಇತರೆ 
ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ವ್ೕಕೃತವಾದ 

ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 D

20396 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.

ಹು.ಭ.210/2008‐
09

ಯು.ಕಮಲಾಬಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಡಿಯಾಳ್
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್.ಇ ಲ್ ಖಾ ರುವ 

ಪಿ. .ಎಂ.ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು.

9/4/2009 0:00 B



ರ್

20400 EST2

84ಶಾರ್  
ವೇಅಒ200/08‐

09.20‐1‐
.ವೇಅ/2009

ಮಾರಮಮ್ ದೇವರ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶ> 
ಪ್ಋಔ.ಶಾ. ದೊಡಡ್ರಾಂಪುರ ಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ 

ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅ.ರ.ಅನು ೕದೆಯಾಗಿದುದ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

9/15/2010 0:00 A

20422 EST2

84ಶಾ  
ವೇಅಒ198/08‐

09.20‐1‐
2009.ವೇಅ/2009

ಉಜವ್ಲ .ಸಮಿತಿ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ 
ಇವರ ಆ.ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಆರನ ಲ್ ಇ ಲ್ 
ನಡೆಸುವ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಕನನ್ಡ 

ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಯ ಕಷ್ಕರ ನೌಕರರ 
ನೇಮಖಾತಿಯನುನ್ ಅ.ರ.ಅನು ೕದಿ ದುದ್ 

ವೇತನ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

8/17/2011 0:00 A

20424 EST2

84ಶಾ  
ಹಾಮ93/08‐
09.20‐1‐

.ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್/20
09

ಬೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ವಡಡ್ರಹ ಳ್ 
ತುಮಕೂರು ಶಾಳೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್
12/5/2009 0:00 C

20452 EST2
81ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ 

ಶಾಲೆ,ಘೋಷಣೆ/17
5/2008‐09

ಎಂ.ಎಂ.ಯು ಬಾ ಕಾ
ಆಂಗಲ್ಶಾಲೆ,ರಾಮನಗರ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ 
ಬಗೆಗ್

2/15/2010 0:00 D

20495 EST2

88 ಮಾ ತಿ. 
ಹಕುಕ್.195/2008‐
09.158.ಇತರೆ/200

9

ರ್ೕ ದಾಸನೂರು ಕೂಸಣಣ್ ಇವರು ಮಾ ತಿಣ್
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ 

ಕೃಷಣ್.ಅದಯ್ಕಷ್ರು. ರ್ೕಬಾಬುಜಗಜೀವನರಾವ್ 
ಎಜುಕೇಚನ್ ಸೊಸೈಟಿ.ಈ ಶಾಲೆಯ 

ವಗರ್ವಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ನೀಡಿರುವ 
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2009 0:00 A

20497 EST2

88.ಶಾ.ವೇತನಾ
ನುದಾನ.199/2008

‐
09.159.ವೇಅ/200

9

ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್.ಶಾ. ಮುಗದಾಳಬೆಟಟ್ 
ತುಮಕೂರು ಉ. ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

8/5/2009 0:00 A

20498 EST2

88.ಶಾ.ವೇತನಾ
ನುದಾನ.200/2008

‐
09.160.ವೇಅ/200

9

ಗೋಕುಲ ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಡಪಲಕೆರೆ 
ಪಾವಗಡ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

8/5/2009 0:00 A

20511 EST2

88.ಇ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ.
189/2008‐

09.164.ಮೇಲಮ್ನ
/2009

ಇ ಎ ಟಿ ಅಪೀಲು ಸಂ. 11/08 
ಮಹಾದೇವಾಚಾರ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು 

ಶಾಲಾ ಆ.ಮಂ. ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗೂ 
ಇಲಾಖೆಯ ರುದದ್ ದಾವೆ

8/4/2009 0:00 A



20516 EST2
88.ಶಾ.ನೋ.ಅನು
.179/2008‐

09..ಇತರೆ/2009

ಪುಟಟ್ತಾಯಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್.ಶಾ
ಕಿತೂತ್ರು ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ನೊಂದಣೀ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
8/4/2009 0:00 A

20521 EST2
83ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
ಅ.212/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಷ ೕದಾ ಯಾ ನ್, 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅಲ್‐ಅಮೀನ್ 

ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ 
ರವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C

20538 EST2
87ಶಾ ಅ.ವೇತ

ನಾನುದಾನ.158/2
008‐09

ಅರುಣೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿಡಗ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್‐

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1/27/2010 0:00 A

20542 EST2
87ಶಾ ಅ.ವೇತ

ನಾನುದಾನ.159/2
008‐09

ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನನ್ವ ಳ್, 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/27/2010 0:00 A

20545 EST2
87ಶಾ ಅ.ವೇತ

ನಾನುದಾನ.160/2
008‐09

ರ್ೕ ಆದಶರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಗರ್ಹಾರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/27/2010 0:00 A

20546 EST2
87ಶಾ ಅ.ವೇತ

ನಾನುದಾನ.161/2
008‐09

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಯಲಗುಂದ, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೊ ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/27/2010 0:00 A

20548 EST2
87ಶಾ ಅ.ಖಾಹು

ಭ.162/2008‐09

ನೆಹರು ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗುದು, 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2011 0:00 B

20578 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ದೂರು 125/2008

ಸೆಂಟ್ ಅನನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಆಲಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
12/9/2009 0:00 D

20580 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಮಾ.ಹಕುಕ್ 
127/2008

ರ್ೕ ವೆಂಕಪಪ್ಯಯ್ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಮನೆ ಕಾವು ಪುತೂತ್ರು ತಾ. ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಈ ನಿಯಮದ ಲ್ 

ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D

20584 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಚಿ.ವೇ.ನ 
131/2008

ರ್ೕ ನಿರಂಜನ ಹೆಗೆಡ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು
ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮದಂತಾಯ್ರು ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ. 

ಮಂಗಳೂರು. ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಡಿ.ಎಂ. . ಮೇಕರ್ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 B



20591 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮಾ. 
ಹಕುಕ್ 135/2008

ರ್ೕ ಟಿ.ಆರ್. ರ್ೕನಿವಾಸ್ ವಕೀಲರು 
ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐23 ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D

20593 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮಾ 
ಹಕುಕ್ 137/2008

ರ್ೕ ಬಿ.ಗಣೇಶ ಸೋಮಾಯಾಜಿ ಚಿತರ್
ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ರೊಸಾರಿ ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಗಳೂರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D

20602 EST2
82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಅನು 
150/2008

ನೂಯ್ ಬಾ ಡ್ ನ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೆದದ್ಲಹ ಳ್ ಬೆಮ.77 ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ತಿದುದ್ಪಡಿ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

20603 EST2
82 ಶಾಶಅ 
ನೇ.ಅನು 
154/2008

ರ್ೕ ಮತಿ ಉಮೆ ಹಾನಿ ಸ.  .  .ಎಂ.ಎ. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ೕ ನಪುರ ಮೈಸೂರು 

ರಸೆತ್ ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 

ಅನುಮ,ಓದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 B

20606 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ160/20
08

ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾಯಸಂದರ್ ಬೆಂ. 
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. ತಳಕು ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 A

20607 EST2
82 ಶಾ ಅ 
ಸಥ್ಳಾಂತರ 
161/2008

ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿದುರುಗಪೆಪ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕಿಕ್ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. ಪರಶುಪಾಂಪುರ 

ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 A

20608 EST2
82 ಶಾ ಅ 
.ಗೆರ್ೕ. ವೇ. 

164/2008

ರ್ೕ ಜೋನ್. ಐ ಚಂದರ್ನ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್ ‐2 ಸೆಂಟ್ ಅಲೋ ಯಸ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐
1 ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 B

20609 EST2
82 ಶಾ ಅ 
ಸಥ್ಳಾಂತರ 
165/2008

ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಮುಸೆಲ್ಂ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

20630 EST2
81ಪರ್ಶಾ .ಬಡಿತ್.ಅ

ನು/177/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ರಾಜಣಣ್,ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
ಸಹಾಯಕರು, ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಲಕಾಯ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/28/2009 0:00 C



20636 EST2
83ಶಾ ಅ..ವಗರ್/
207/2008‐09

ರ್ೕ ಅಶೋಕಶೆಟಿಟ್.ಸ. , ರುತುತ್ಬಾಯ್
ಜನತಾ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಯ್ಂದೂರು ಇವರನುನ್ ಜನತಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೆಮಾಮ್ಡಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 C

19946 EST2
84ಶಾ ಮು ಬ18
7/08‐09.3‐1‐
.ಬಡಿತ್/2009

ಎಸ್ ಆರ್ ಮಂಜಪಪ್ ಸ. . ಯಡೇಹ ಳ್ 
ಇವರಿಗೆ ಆ.ಮಂ. ಮು ರಾಗಿ ನೀಡಿರುವ 

ಬಡಿತ್ ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್
5/2/2009 0:00 C

19971 EST2
87.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂತ

ರ ಅನು 26/2008‐
09

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಾಳೂೇನಹೊ.ಅರಕಲಗೂಡು.ಹಾಸನ 

ಜಿಲೆಲ್.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅರ ೕಕೆರೆ.ತಾ.ಹಾಸನ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ 

ನಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/17/2009 0:00 D

19973 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಆ.ನೇ
164/2008‐09

ಎಸ್.ಕೆ.ಪರ್ದೀಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಎನ್.ಎಸ್,.ಎಂ. ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2009 0:00 B

20025 EST2
.86 

ಹು.ಭ.ಅ.92.2006‐
07

ರ್ೕ. ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಲೋಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಅ ಕೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
12/10/2009 0:00 B

20041 EST2
84ಶಾ  

ವೇಅಒ177/08‐09

ರ್ೕಙಾನಗಮಯ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಡಬ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/16/2010 0:00 A

19846 EST2
885 ಶಾ ಅ: 

ಸಹ ಕಷ್ಣ ಅನು 
79/2008‐09

ಮಹಾರಾಣಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ 

ಭಾಗಭಾಲಕಿಯರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ ಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ 
ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 B

19847 EST2
85 ಶಾ ಅ: ವೃ. 
. ನೇ ಅನು 

03/2008‐09

ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ೕ ಒಬಳದೇವರಸಾವ್ಮಿ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸುಲಾತ್ನಿಪುರ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

19862 EST2
81ಮು .ಬಡಿತ್ 

ಅನು/161/08‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮಹಾ ಂಗಪಪ್,ಸ.  
ಸವೂರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹುಳ ಳೆ್ೕನಹ ಳ್, 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/5/2009 0:00 C

19911 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ಹು.ಭ.
ಅ. 158/08‐09

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್. ಆರ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಯಲವಟಿಟ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
1/7/2011 0:00 B



19912 EST2
84ಶಾ. .ವೇ/ಅ.

ಬ.187/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆಂಪಮಮ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊಡೆಡ್ೕಗೌಡರ ಪಾಳಯ್ ತುಮಕೂರು ತಾ. 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಲಫಡಿಸುವ ಬಗ್ಗ್ಎ.

8/17/2011 0:00 A

19914 EST2
84ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ
.ಬ.329/2008‐09

ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಕಾರಿಪುರ
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನು ದಾನಕೊಕ್ೕಳ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಪ.ಜಾತಿ/ಪರ್ವಗರ್ ಜಾತಿ

1/25/2010 0:00 B

19742 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.1
93/2008‐0‐

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ ನ
ಕೆರೆ ಹೊನಾನ್  ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆ ವೇತನಾಣುದಾನಕಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

11/21/2009 0:00 A

19768 EST2
84ಶಾ. .ವೇ.ಅ.ಬ
.180/2008‐09

ಶರ್ರೀ ಹು ಯಾರಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ಯೂರು ದುಗರ್ 
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 A

19696 EST2
84ಶಾ. .ವೇ.ಅ.ಬ
,179/2008‐09

ರ್ೕ ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ಗಾರ್ಮಾಮತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಬೆಳದರ ತುಮಕೂರು ತಾ. 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/15/2010 0:00 A

19640 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/141/08‐09ದ

ಮಾನಸ ಗಂಗೊತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ 
ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ಲ್ ರ್ ನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/5/2009 0:00 A

19655 EST2
¸ 81ಖಾಹುಭಅನು/

158/08‐09

ರ್ೕ ಅರ ಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅರೂಡಿ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

19656 EST2
81ಖಾಹುಭಅನು/
149/08‐09

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರುದರ್ಮುನಿಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೋಸಕೇಟೆ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/5/2011 0:00 B

19626 EST2
4ಶಾ> .ಅ.ಇತರ
179/2008‐09

ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಟ್ 
ಮೇರಿಸ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
12/5/2009 0:00 A

19627 EST2
84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ
 68/2008‐09

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8/1/2009 0:00 A



8[3] :ರಿ ಅ: :20142/2001

19606 EST2
82ಶಾ. .ಅ.ನೇ.4
6/2008‐09

ದಿ. ಸುಬಾಬ್ರೆಡಿಡ್ ಜವಾನ ಸ ತ 
ಕಾಲುಗಾರಎಸ್. .ಪಿ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಸಜಾರ್ಪುರ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಇವರ ಮಗ 
ರ್ೕ ಎಎಸ್.  ವಣಣ್ ನವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ `ಪಿ` ದಜೇರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/5/2009 0:00 B

18436 EST2
83ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .

ನೇ.ಅ.153/2008‐
09

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಎಸ್, ಟ್,.  ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಆಲೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ,  ರ್ೕಮತಿ 
ದೇ ರಮಮ್ ಕುರುವೆತತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಇವುಗಳನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 B

30044 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:

ಬಬ್ಂದಿ 
ನೇಮಕ:5:2001‐02

ಭಗಿನಿ ನಿವೇದಿತ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಬ್ಂದಿಯವರನುನ್ 
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30047 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :76:2000‐
01

ರ್ೕ ಎಫ್.ಎಸ್.ನಂದಿಹ ಳ್, ಧೈ. ,  ರ್ೕ
ವಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವನಪಾದ, 
ಕಾರಿಪುರ ತಾ, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ 

ಮೇಲಮ್ನ .

4/2/2009 0:00 B

30052 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ ಅ:ಶಾ ಅ .

18130‐
20142/2001

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆ :20142/2001ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್  
ಡಬೂಲ್ಯ್.ಪಿ.ನಂ:18130/2002 

[ಆರ್.ಎಸ್.ಹೆಗಗ್ಡೆ,]
4/2/2009 0:00 B

30058 EST2
8[10]ಇತರೆ:199

9‐2000

ರ್ೕ ಎನ್.ಕೆ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, 
ಅಧಾಯ್ಪಕರು,  ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿ.

4/2/2009 0:00 B

30060 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ  :26:2000
ರ್ೕ ಕೆ.ನಂಜಪಪ್, ಮತುತ್ ಇತರರು. 4/2/2009 0:00 B

30062 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :02:2000‐
01

ರ್ೕ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದೈ. , 
ಎಸ್.ಎ್,ಎಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಬರ್ಹಾಮ್ವರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  
ಪರ್ಕರಣ,

4/2/2009 0:00 B

30064 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪರ್.

ಮು.ಅನು:55:1998
‐99

ಕನಾರ್ಟಕ ದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ ಮಂಡ , ಸಂಯುಕ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕ ಮಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ 

ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B

30066 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೆನಿ
ಮಂ:3:1997‐98

ಪಿ.ಕೆ.ಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದರ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B



 

 

 

30004 EST2 ಅ:66:2007
ರ್

4/2/2009 00 A

30038 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:10:2001‐02

ರ್ೕಮತಿ ಕೋಡಿರ್ಗಸ್, ಸ. , ಸೆಂಟ್ 
ಲೋ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

4/2/2009 0:00 B

30034 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ನೇ,
.ಅ:6:2001‐02

ಎ.ಪಿ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಟಟ್ 
ಜೆ.ಬಿ.ಕಾವಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆತ್ ವತಿಯಿಂದ 
ಜೆ.ಬಿ.ಕಾವಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯಿ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30035 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಚಿತರ್

ಕಲಾ ನೇ:64:2001‐
02

ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ 
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30028 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :42:2001‐
02

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್:42:2001‐02, [ ರ್ೕ 
ಎ.ಜಿ.ಬೀಡಿವಾ  ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು]

4/2/2009 0:00 B

30030 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :41:2001‐
02

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:41:2001, [ ರ್ೕ 
ಡಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು]

4/2/2009 0:00 B

29999 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:84:2007‐
08

ಆದಿಚುಂದನಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾರೇಹ ಳ್, 
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00 A

30004 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ.

ಆಂಗ ಅ:66:2007ಆಂಗಲ್. ‐
08

ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೆರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ ಪಾಕ್ರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ
ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00 0: A

30181 EST2

84ಶಾ  
ಹೊಪೌರ್ಶಾ232/08‐

09.31‐3‐
.ಯಾವುದಾದರೊಂ
ದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಆಲ್ ಅಮೀರಿಯಾ ಎಜು.ಸೊ.ಬಿ ಜಿ ಹ ಳ್ೕ 
ಬೆಂ. ಸಂ.ಯ ವ. ಮೇಯರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಪೌರ್.ಶಾಳ  ೆಬಿ ಜಿ ಹ ಳ್ ಬೆಂ. ಹೊಸ 

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00 

ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

9/10/2009 0:00 A

30182 EST2

84ಶಾ  
ಹೊಪೌರ್ಶಾ233/08‐
09..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2009

ದದ್ಗಂಗಾ ಮಠ ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಯನುನ್ ದದ್ಗಂಗಾಮಠದ 
ವಸುತ್ ಪರ್ದಶರ್ನ ಆವರದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ. 10,000‐

00 ರೂ ಗಳು

7/27/2009 0:00 C

30183 EST2

84ಶಾ ಹೊಪೌರ್
ಶಾ234/08‐09.31‐

3‐
2009.ಹೊಶಾಅನು/

2009

ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾ.ಅ.ರ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ 

ರೂ. 10,000=00 ರೂಗಳು
9/10/2009 0:00 A



 

ರ್ ಯ್ ರ್

30184 EST2

84ಶಾ ಹೊಪೌರ್ಶ
235/08‐

09.211.ಹೊಶಾಅ
ನು/2009

ಭೈರವೇಶವ್ರ .ಸಂ. ವ.ನ. ಸೆಂಟ್ 
ಮೀರಾಸ್ ಪ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್ 

ಬೆಂ. ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ 

ರೂ, 10=000 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

1/28/2010 0:00 A

30189 EST2
8[10][3]ಶಾ ಅ:

ಸವ್ನಿಅ:181:2002‐
03

ರ್ೕಮತಿ ಸಯಿದಾ ರಫತ್ ಜಬೀನ್ , 
ಗೂರ್ಪ್ .ಡಿ ನೌಕರರು, ಇಸಾಲ್ಯಿ ಮದರಸ‐
ಇ‐ನಿಪಾಪ್ನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಎಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30190 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ರದುದ್:91:20
02‐03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿಯನುನ್ 
ತಡೆ ಡಿಯುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30191 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮು

ಚುಚ್ವ 
ಶಾಲೆ:1:2002‐03

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನಿಷಠ್ 

ಮಟಟ್ಕಿಕ್ಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ 
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಕುರಿತು.

4/2/2009 0:00 B

30192 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್:16:2002‐03
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:161/2002‐03 [ ರ್ೕ 

ಬಿ.ಎಂ.ರೇಣುಕಯಯ್, ಸ. .,]
4/2/2009 0:00 B

30194 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :38:2002‐

03

ಮಾಡರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ೇತರ್ 

ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 
ಇವರ ಆದೇಶವನುನ್ ಪರ್ ನ್  ಮೇಲಮ್ನ  

ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30196 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :02:2002‐

03

ರ್ೕ ಎ.ಡಿ.ಹಾಲೇ , ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ಶಾರದಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಇವರ ವೇತನ ಮರು 

ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/2/2009 0:00 B

30198 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :29:2002‐

03

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:29:2002‐03 
[ ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಸೆಟ್ಲಾಲ್]

4/2/2009 0:00 B

30199 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :20:2002‐

03

ಅಜಿರ್ ಸಂ:20/2002, [ ರ್ೕ 
ಕೆ.ಕೆಂಚರಂಗಯಯ್,]

4/2/2009 0:00 B

30200 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ವ.

ನಿ:197:2002‐03

ಮಂದಾರ ಮ ಳಾ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಕಷ್ಣದ ಲ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B



 

 

30202 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:180:2002‐03

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಜಯಶಂಕರ್, ಸ. , ಸೆಂಟ್ 
ಫಿಲೋಮಿನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಜಾರಕಬಂಡೆಕಾವಲು, ಶಂಕರನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30204 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ನೇ

ಮಕಾತಿ:2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀಹಾ ಸುಲಾತ್ನ್, ಸ. , 
ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಮದಾರ್ಸ್ ‐ಇ‐ನಿಸಾಪ್ನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30205 EST2
8[10]ಶಾಶಅ:ಅ

ನುದಾನ:57:2002‐
03

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30025 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್:1314:2001‐
02

ದಾವೆ ಸಂಕೆಯ್:1314/2000[ಎಸ್]  ರ್ೕ 
ಜಿ.ಎಸ್.ಜಯದೇವಪಪ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.
4/2/2009 0:00 B

29992 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:29:2007‐
08

ಎಂ.ಇ.ಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, 
ದೊಡಡ್ಗುಂಟೆ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
4/2/2009 0:00 A

29971 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:ವೇ.ಅನು
:16:2006‐07

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಢಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾರವ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00 A

29972 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅ:256:2006‐07

ಸ ೕದಯ ನೋಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೀಣಯ್ 
2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00 A

29982 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಅ:36:2007‐08

ರ್ೕ ಪಿ ಬಿ ಬಸವನಗೌಡುರ್ರವರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೂದಿಹಾಳ್ , ನಿಟೂಟ್ರು , 

ಹರಿಹರ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2009 0:00 A

29984 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಅ:06:2007‐08

ಅಶೋಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಂತಿನಗರ, 
ವ ಗಗ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/2/2009 0:00 A

29803 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:172:2003‐
04

ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಿ.ಬೇ ನಹ ಳ್, ಹರಿಹರ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



29807 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು
ದಾನ:2003‐04

ಡಾ|| ಎ.ಎಂ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬೆ ನ್ ನಗರ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29800 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:184:2003‐
04

ರ್ೕಮತಿ ನಿಲಮ ಬೇತೂರು ಬಸಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/1/2009 0:00 A

29754 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:74:2005‐
06

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೋಂ ದಪುರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29756 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:2:2005‐06

ತಿರ್ಶೋಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್ ಮಿಲ್
ಕಾಂಪೌಂಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29777 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:08:2005‐
06

ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ, 
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29778 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2006‐
07

ಜಯ ರ್ೕ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬಾಗಲಕುಂಟೆ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 
ಮಲಲ್ಸಂದರ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29780 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:53:2005‐
06

ಜೀವನ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆರ್.ಎಂ.  2ನೇ ಹಂತ, ದೇವಸಂದರ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29781 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:12:200
3‐04

ೕಣಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ರಂಭಿ  ಸತತವಾಗಿ 

ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29784 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅನುದಾನ:331:20
03‐04

ರ್ೕ ಟಿ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಜಕಕ್ , ಸೋಮಲಾಪುರ, ಚೆನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 A

29786 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅ:226:2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್ ಕೇಶವಮೂತಿರ್ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಚಚ್ವವ್ನಹ ಳ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A



 

ರ್

29788 EST2
8[6][3]ಶಾ ಅ:ಅ

ನುದಾನ:198:2003
‐04

ರ್ೕ ರಾಮ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದುಗಾಗ್ವತಿತ್, ಹರಪನಹ ಳ್, ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29769 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:12:2005‐
06

ಕಾಮಾರ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಮಲಾನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/1/2009 0:00 A

29772 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:09:2006‐
07

ರ್ೕ ಅರ ಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, 
ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 D

29773 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:11:2006‐
07

ರ್ೕ ಗುರುಹರಿಕೃಷಣ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗುರುದಾವ್ರ ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್ , ಅಲಸೂರು 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29759 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:26:2005‐
06

ತುಂಗಾ [ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನಚಿದಗಿರಿ, 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29761 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:52:2005‐
06

ಸಾಯ್ಂಟೋಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನವಟಿಟ್, 
ಸೊರಬ ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29763 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:78:2005‐
06

ಹೋ ಏಂಜಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾಲಾಜಿನಗರ,  ವಗಣಪತಿ ದೇವಸಾಥ್ನದ 
ರಸೆತ್, ಲಗೆಗ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.ಉ.ಜಿಲೆಲ್. ಹೊಸತ್ ಗ್ ಲ್

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29764 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:82:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಮಾಕ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಭುವನೇಶವ್ರಿ ನಗರ, ಅ ೕಜಿ ಕಲಾಯ್ಣ 
ಮಂಟಪ, ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29766 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:04:2005‐
06

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29748 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:56:2005‐
06

ನಾಗಾಜುರ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29752 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:13:2006‐
07

ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇಂಬಿರ್ಡಜ್ ಶಾಲೆ, ನಂದಿನ
ಲೇಔಟ್, ಜೈಮಾರುತಿನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



 

  

29728 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:15:2006‐
07

ಗುರು ರ್ೕ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ದೊಡಡ್ಬಿದರಕಲುಲ್, 
ನಾಗಸಂದರ್ ಅಂಚೆ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29746 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:ಅನು:147:
2005‐06

ಮೌಂಟ್ ಹಮರ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 A

29733 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:68:2005‐
06

ರ್ೕ ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೃಷಭಾವತಿ 
ನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29734 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:96:2005‐
06

ಸಲಾಮತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  . .ನಗರ, 
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29724 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:69:2005‐
06

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲಲ್ಪಪ್ ರಸೆತ್, ಓ.ಟಿ.ರೋಡ್, 
ವ ಗಗ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29717 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:63:2005‐
06

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ
ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29721 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:24:2005‐
06

ಆಲ್ ಪೆರ್ಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೆರೋಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್, ಮಹದೇಶವ್ರಿನಗರ, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29714 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:19:2005‐
06

ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾತ್ನ ದಾಯ್ಲಯ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 
ಅನುದಾನ ರ ತ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾ ರ ತ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29708 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:22:2005‐
06

ಮಣಿಪಾಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಅಸೋ ಯೇಷನ್, ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29702 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:04:2006‐
07

ಎಸ್.ರಾಮಕೃಷನ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾರುತಿನಗರ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



 

ಕ್ ನ್ಸ್ ಕ್

29699 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಢಶಾ:10:2006‐
07

ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಸರುಘಟಟ್
ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29811 EST2
8[6][3]ಶಾ ಅ:ಅ

ನುದಾನ:201:2003
‐04

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೊಂಡದಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29815 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:178:2003‐
04

ರ್ೕ ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಭಗತ್ ಂಗ್ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29818 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:184:2003‐
04

ಬಿ. .ಜಿ ಹೊನನ್ಮಮ್ ಸಣಣ್ಬಸಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಿಯೂರು ಕಾಯ್ಂಪ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29822 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:202:2003‐
04

ಪದಮ್ ರ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ 
ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/1/2009 0:00 A

29825 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:164:2003‐
04

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಡಸನಹ ಳ್,  ಕಾರಿಪುರ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29835 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:46:2006‐
07

ಮಾ ಕ್ನೇ ಡೂ ನ್ಸ್ ಪಬಿಕ್ ಶಾಲೆಮಾಯ್  ನೇ ಡೂಯ್  ಪಬಿಲ್ ಶಾಲೆ, 
ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ, ಸುಲಾತ್ನಪಾಳಯ್, 
ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29837 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:49:2006‐
07

ನೂಯ್ ಬಿರ್ ಯಟ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಹೊನೂನ್ರು, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29841 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:48:2006‐
07

ಬೊಲ್ಮಿಂಗ್ ಗೊಲ್ೕರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಂ.ಎಸ್.ಆನರ್ಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29844 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:37:2006‐
07

ೕರಶೈವ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಎ.ಟಿ.ಬಿ.ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, 

ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 A



07

29845 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:17:206‐07

ಅಲಾಫ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, 
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29847 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:109:2006‐
07

ಎಸ್. .ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ನಗರ, 
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29849 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:33:2006‐
07

ಅನ್ ೕಲ್ ರೆ ಡೆ ಯಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, 
ರಮಗೊಂಡನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29851 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:50:2006‐
07

ಸಾದಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಠದ ಗುಡಡ್ರಸೆತ್, 
ರಾಳಕೊಪಪ್,  ವ ಗಗ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29853 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:459:2006‐
07

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೋಟಗೆರೆ, 
ದಾಸನಮರ ಹೋಬ , ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29855 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:38:2006‐
07

ಆರ್. .ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ, 
ಪಾಂಡೋಮಟಿಟ್ ರಸೆತ್, 

ಮಾಚನಾತಯಕನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ 
ತಾಲೂಕು ಹೊಸ ಪೌಢಶಾಲೆಯನುತಾಲೂಲ್ಕು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29857 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:53:2006‐
07

ಮೌಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, 
ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29860 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:19:2006‐
07

ಸಾಧನಾ ಧಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆನಂದಪುರ, ಸಾಗರ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29863 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:41:2006‐
07

ರ್ೕಕೊಟೂಟ್ರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊಡಡ್ಪೇಟೆ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾ, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29866 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.

ನೇ.ಅ:59:2006‐07

ಕುಮಾರ ಪಾಕ್ ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಪಪ್ 
ಟ್ರ್ೕಟ್ , ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



  

8[3] :
ರ್ ಯ್

 

29872 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:07:2006‐
07

ಡಿ.ಎಂ.ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ, 
ಲಗೆಗ್ರೆ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29875 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :
131:2006‐07

ಶಂಕರ ಂಗಯಯ್ ನಾಗಮಮ್ ೕರಯಯ್ 
ಗುರುಬಸಮಮ್ನವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ 

ಹೆಸರನುನ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29886 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:03:2006‐
07

ಜಿ.ಕೆ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29889 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:34:2005‐
06

ದೀಪಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೀಣಯ್ 3ನೇ ಹಂತ, 
ಅಂದರ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29894 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:05:2006‐
07

ಎಂ.ಎಂ.ಬೆ ಟ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಮಾರುತಿ 
ಬಡಾವಣೆ, ಚೊಕಕ್ಸಂದರ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29896 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಶಾ ಅ ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2006‐
07

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಲ,  ನಾಯಕ
ಲೇಔಟ್, ಅಮೃತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29900 EST2
8[4]576ಶಾ ಅ:

ಶಾ.ಹಂ:02:2006‐
07

ಕಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂತಿರ್
ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/1/2009 0:00 A

29903 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:55:2006‐
07

ದೇವಮಾತ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29907 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:40:2006‐
07

ರ್ೕಮತಿ ಯಮುನಾಬಾಯಿ ಶಾಂತರಾಮ್ 
ನಲೂಲ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29910 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:51:2006‐
07

ಾನೋದಯ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆಯನೂರು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A



 

29926 EST2 4/1/2009 00 A

29913 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:479:2006‐
07

ಸನ್ ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಳ, 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29917 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಆಂ.ಮಾ:ಅ:
1522006‐07

ಲ್ೕರಿಡಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ನೋಬಾನಗರ, 
ಕಾಡುಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29919 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:458:2006‐
07

ಮಾಯ್ಗನ್ಮ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, 
ಮಲಲ್ಸಂದರ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29922 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:93:2006‐
07

ರ್ೕ ರಾಕುಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕ 
ಕೃಷಣ್ದೇವಸಾತ್ನದ ರಸೆತ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 D

29924 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಆಂಗಲ್.ಮಾ.
ಅ:148:2006‐07

ಜಾ ಮ್ಂನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ರಸೆತ್, ಕಾವೇರಿನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29926 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಶಾಲೆ
 

ಸಥ್ಳಾಂತರ:66:200
6‐07

ರ್ೕ ಲ ಮ್ನಾರಾಯಣ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಂದನಕೋತ್
ಗಾರ್ಮದ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 0: A

29929 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:42:2006‐
07

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾರಮಟಿಟ್, 
ಕೋಟೆತಾಲಗ, ಹೊಸನಗರ ತಾ, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29933 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:52:2006‐
07

ದಿ ಮೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29934 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:34:2006‐
07

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತುಮಮ್ನಕಟೆಟ್ ರಸೆತ್, ಹೊನಾನ್ , ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A



  

29941 EST2 :58:2006
ೖ

4/1/2009 00 A

29935 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:47:2006‐
07

ಕಾಯ್ ೕನಿರ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಶವ್ಭಾರತಿ ಕಾಯ್ಂಪಸ್, ಕಾಮ ಪಾಳಯ್, 

ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29936 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:50:2006‐
07

ನಾದಿಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನ ರ ತ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29937 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:20:2006‐
07

ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ರಸೆತ್, ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು, 

ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29938 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:31:2006‐
07

ಅಕಷ್ರ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, 
ಕಾಳ ೕೆನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್,  ಕಾರಿಪುರ ತಾ, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29939 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:ವೇ.ಅ:1
4:2006‐07

ರ್ೕ ಕುಮದವ್ತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೊರಡಿ, 
ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/1/2009 0:00 A

29941 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:58:2006ಳಾಂತರ ‐
07

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಂಟಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್, ಈತ್ ಲ್

ಸಂಸೆಥ್ೕಯ [ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 0: A

29942 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:30:2006‐
07

ಬಾಪೂಜಿ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಶರಾವತಿನಗರ,  ವ ಗಗ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29960 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾತಿ:ಪ.ಪಂ:ವೇ.ಅ
ನು:15:2006‐07

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಸ್.ಡಿ.ನಗರ, ಮಾರಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ 
ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/2/2009 0:00 A

29965 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅ:161:2006‐07

ತೀಥರ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಮನಗರ, ಬೈರಪಪ್ನಕೊಪಪ್,  ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದನಕೆಕ್ 

ಒಳಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/2/2009 0:00 A

29967 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:6:2006‐07

ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಬೀರನಹ ಳ್, 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/2/2009 0:00 A



06 ಅನುಮತಿ

 

29692 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:8602
:ಹೊಪೌರ್ಢಶಾ4:20

06‐07

ಭಾರತ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಮಾರಪಾಕ್ರ್ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29683 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:80:2005‐
06

ಗುರುಕುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನವಳಂಗ ರಸೆತ್, 
ನವುಲೆ,  ವ ಗಗ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29623 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:98:2005‐
06

ಕೇಂಬರ್ಡಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ನೂಯ್ಟೌನ್, 
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29625 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:117:2005‐
06

ರಾಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಪಿಳಳ್ಣಣ್
ಗಾಡ್ ರ್ನ್ , ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29629 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:40:2005‐
06

ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಅವರಗೆರೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಜಿ.ಪಿ.ಜಿ.ಎಂ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29665 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:57:2005‐
06

ಗಗನ ರ್ೕ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, 

ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 
ಪೌಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29669 EST2
8[3]ಶಾ :ಹೊಪೌರ್
ಶಾ:45:2006‐07

ಎಂ.ಇ.ಪಿ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸೆತ್, ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29671 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:27:2005‐
06

ರ್ೕಮಲೆನಾಡ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬೆಣಣ್ವ ಳ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29675 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:67:2005‐
06

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂದಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಗೆಗ್ರೆ, ಪೀಣಯ್ ಅಂಚೆ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29679 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:104:2005‐
06

ಮೌಂಟ್ ಸೆನೋರಿಯಾ ಸೂಕ್ಲ್, ಸವ್ತಂತರ್
ೕಧರ ನಗರ, ಲಗೆಗ್ರೆ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



 

29632 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:79:2005‐
06

ಟಲ್ ಲಾಡ್ರ್ಸ್ ಜೇ  ಸೂಕ್ಲ್, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. 
ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಲ್ಹ ಳ್,  ವ ಗಗ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29636 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:92:2005‐
06

ಎಂ.ಇ. . ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೂಯ್ಟೌನ್, 
ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29639 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:123:200
5‐06

ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶವ್ರ
ನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/1/2009 0:00 A

29640 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:ಅನು:103:
2005‐06

ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಲವಗೊಪಪ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗಗ್
4/1/2009 0:00 A

29641 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:94:2005‐
06

ಇಂಪಾಯ್ಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವಸಂತಪಪ್ ಬಾಲ್ಕ್, ಗಂಗಾನಗರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29643 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:86:2005‐
06

ರಾಧಾಕೃಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  .ಬಿ.ಪಿ 
ರಸೆತ್, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29644 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:14:2005‐
06

ನೈಟಿಂಗೆಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29646 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:26:2005‐
06

ರ್ೕ ಗುರುದೇವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ,  ದದ್ಮಮ್ ಪಾಕ್ ರ್ 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29612 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:89:2005‐
06

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಅಟೂಟ್ರು 
ಲೇಔಟ್, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬ , 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಜಿ.ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಬಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29614 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:106:2005‐
06

ಅರುಣೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, 
ಘೆನ್ೕಶವ್ರ ನಗರ,  ಶರ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



 

 

29616 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :
61:2005‐06

ಸೌಂದಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾವನೂರು, 
ಎ  ಟೇನ್ ಷನ್, ನಾಗಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 D

29619 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:ಸಥ್ಳಾಂತರ:
122:2005‐06

ಗಾಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆರ್.ಎಂ. 2ನೇ ಹಂತ, 

ಲೊಟೆಟ್ಗೊಲಲ್ರಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29609 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:115:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಬಾಬ್ಳ, 
ಕೆಂಪಾಪುರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29576 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:02:2005‐
06

ರ್ೕ ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿಳಲುಕೊಪಪ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/1/2009 0:00 A

29579 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:14:2006‐
07

ಗಂಗಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, 
ದೊಡಡ್ಬಿದಿರಕಲುಲ್, ನೆಲಗದರಹ ಳ್, 
ನಾಗಸಂದರ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29584 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:83:2005‐
06

ತುಂಗಭದಾರ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ದುಗಿರ್ಗುಡಿ, ಹೊನಾನ್  

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಆಂಗಲ್ತ್ ಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೇಣುಕಾನಿಲಯ, 
ಹಳ ೕೆಮನೆ, ದೊಡಡ್ರಸೆತ್, ಹೊನಾನ್  ತಾ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗಗ್

4/1/2009 0:00 A

29586 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:75:2005‐
06

ಕೆರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆನಂದಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೆಬಾಬ್ಳ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29590 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:47:2005‐
06

ಗುಡ್ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/1/2009 0:00 A

29592 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:312005‐
06

ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಸಾಯಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತರಬನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಜಾಲ 

ೕಸ್ಟ್ , ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್,
4/1/2009 0:00 A



 

 

 

29569 EST2 :32:2006
ಳ್

4/1/2009 00 A

 
 

29596 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:11:2005‐
06

ದರಸ‐ಎ‐ತರಬಯತುಲಾಲ್ ಬನಾತ್ 
ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಾತ್ 
ಟ್ರ್ೕಟ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29597 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:03:2006‐
07

ಬಿಷಪ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹಗಗ್ನಹ ಳ್ ಸಂಜೀವನಗರ, ಪೀಣಯ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29599 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:45:2005‐
06

ಮೇರಿ ಇಮುಯ್ಕೂಯ್ಲೇಟ್ ಬಾ ಕಾ
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್,  ವ ಗಗ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29600 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:111:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತರಬನಹ ಳ್, ಹೆಸರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29568 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:62:2005‐
06

ನೂಯ್ ಹಾರಿಜನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರಪುರಂ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29569 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌಶಾ:32:2006ಪೌರ್ಶಾ ‐
07

ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋರಿಗೆ ಗಾರ್ಮ, 
ಕೋಣಂದೂರು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ, ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 0: A

29572 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:01:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ, 
ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29547 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:105:2005‐
06

ಾನ ಂಧು ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, 

ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29550 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:114:2005‐
06

ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಗೆಗ್ೕರಿ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29554 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:112:2005‐
06

ಯೂನಿಸ್ ಅಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಸೆತ್, ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



   

8[3] :

29557 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:92:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಾನಕೀರಾಮ ಲೇಔಟ್, ರಾಮಸಾವ್ಮಿ 
ಪಾಳಯ್, ಎಂ.ಎಸ್.ನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29561 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:37:2005‐
06

ಗಿರ್ೕನ್ ಕಂಟಿರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಮೃತಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29564 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:50:2005‐
06

ನೂಯ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ , 
ಅಪಪ್ಣಬಾಲ್ಕ್ , ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29537 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:24:2005‐
06

ಬಾಲಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಲಾಜಿಕೃಪ
ಲೇಔಟ್, ರಾಮಕೃಷಣ್ ಹೆಗಡೆನಗರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29391 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:32:2005‐
06

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತೆಂಗಿನತೋಟದ ರಸೆತ್, ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29492 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಶಾ ಅ ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:7:2005‐06

ಅನಿನ್ಬೆಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೊಲರಹಟಿ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ ರಸೆಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29495 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:91:2005‐
06

ರ್ೕಮತಿ ಶರಣಾಥಿರ್ ಕೋಟರ್ಮಮ್
ವ ಂಗಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಂಡರಸೆತ್, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29498 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:73:2005‐
06

ಮಂದಾರ ಾನದಾಯಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೊಪ ಟಿಟ್ಕೊಪಪ್, ಗೋಪಾಲ ಬಡಾವಣೆ, 
ವ ಗಗ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29501 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:55:2005‐
06

ಕೌರ್ನ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಕೌಸರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29504 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:10:2005‐
06

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎ.ಕೆ.ಭಟಟ್ರ ಆವರಣ, ಜೋಯಿಸರ ಕೇರಿ, 
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A



 

 

29506 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:20:2005‐
06

ರ್ೕಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹಣೂಣ್ರು ಬಂಡೆ, ಕಲಾಯ್ಣನಗರ ಅಂಚೆ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29510 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:17:2005‐
06

ನೂಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಮಟ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಗಲೂರು, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29511 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:48:2005‐
06

ದಿ ಲೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಷಾಂಪೂರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29513 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:87:2005‐
06

ಶರಣ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಹ ಳ್, 
ಜಾಲಹ ಳ್ ಪ ಚ್ಮ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29515 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:76:2005‐
06

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಸಪ್ರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29517 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:30:2005‐
06

ದಾಯ್ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, 
ಲಗೆಗ್ರೆ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29520 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:85:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಡಾಮಿನಿಕ್ ನಾ ೕ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋ ಂದಪುರ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 
ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29522 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:81:2005‐
06

ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾಥ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, 

ವ ಗಗ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29525 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:77:2005‐
06

ದಾಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಡಿ.ಜಿ.ಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29527 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:15:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29529 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:88:2005‐
06

ಬೆ ಟ್ ಹೊರಿಜನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



 

 

 

29532 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:21:2005‐
06

ಗಿರಿದೀಪಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಡಡ್ದ
ಅರೆಕೆರೆ, ತಾಯ್ವರೆಕೊಪಪ್,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29386 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :
64:2005‐06

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವಪಟಟ್ನ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ 

ತರಗತಿಯಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 D

29355 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:29:2005‐
06

ಬಾಪೂಜಿ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸವಳಂಗ ರಸೆತ್,  ವ ಗಗ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29360 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:61:2005‐
06

ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29367 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:18:2006‐
07

ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲಚ್ರಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 

ದಾಯ್ಸಾಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 1ನೇ 
ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 2ನೇ ಎ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಅಟೂಟ್ರು 
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 A

29370 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:25:2005‐
06

ಪರ್ ಾ ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌಢಶಾಲೆ ಬೆಟಬೆ ಲು ತೀಥರ್ಹ ತಾಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ಬೈಲು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29374 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:77:2005‐
06

ರ್ೕ ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ವೃಷಭಾವತಿನಗರ, ಕಾಮಾ  ಪಾಳಯ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕನನ್ಡ 
ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29378 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:113:2005‐
06

ರ್ೕ ಅರಬಿಂದೋ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, 
ಕೆನರಾಬಾಯ್ಂಕ್ ಲೇಔಟ್,  ರ್ೕ 

ಅಮಮ್ಂಬಾಳ್, ಸುಬಬ್ರಾವ್, ಪೈನಗರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

28378 EST2
ಅನು1:ದಾವೆ:5006

4/2003
ರಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:50064/2003 3/30/2009 0:00 B

28380 EST2
ಅನು1:ನೇ.ಅ:14:2
001‐02[ಸ.ನಿ]

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:26165/2001 3/30/2009 0:00 B

28382 EST2
ಅನು1:ರಿಅ:2188/2
005‐06[ಸ.ನಿ]

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2188/2005 3/30/2009 0:00 B



 

29403 EST2 :42:2005 ಡ ಮ 4/1/2009 00 A

28385 EST2
ಅನು1:ನೆ.ಅ:10:20

01‐02[ಸನಿ]

ಪೂಣರ್ಪರ್ ಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿದನಗೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ,  ಕಷ್ಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/30/2009 0:00 B

28388 EST2
ಅನು3[ಬಿ]1238:55:
ಮು ಅ:34:2000‐

10

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ. ವಕುಮಾರ್, ದೇ ೕಯ
ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 C

28372 EST2
ಅನು1:ದಾವೆ:07:20

05‐06[ಸ.ನಿ]
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:11256/2005ರ ಬಗೆಗ್ 3/30/2009 0:00 B

28374 EST2
ಅನು1:ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
:44912‐03/2003‐

04[ಸ.ನಿ]
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:44912/2003 3/30/2009 0:00 B

27786 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.ಆ.

ನೇ:113:2008‐09
ಎಸ್. .ರಾಜೀವ್, ಇವರಿಗೆ ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ 
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

29399 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:16:2005‐
06

ಸೆಂಟ್ ಮರಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಯ್ಂಪುರ
ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29401 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:9:2005‐06

ರ್ೕ ಸೋಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಲಯ, 
ಗರ್ಮಾಂತರ ೕ ೕಸ್ ಠಾಣೆ, ಅದಡಿರಸೆತ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29403 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌಶಾ:42:2005ಪೌರ್ಶಾ ‐
06

ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌಢಶಾಲೆ ಹೆಚುವರಿ ಕನಡ ಮಾಧ ಮಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕನನ್ ಮಾಧಯ್

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
4/1/2009 0:00 0: A

29407 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:66:2005‐
06

ರಜನೀಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎ,ಎಂ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ,  ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29410 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:27:2005‐
06

ಅ ವ್ನಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಟಿ. .ನಗರ, ಪೀಣಯ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29413 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:101:2005‐
06

ಕಿರಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಣಣ್
ಎಸೆಟ್ೕಟ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29416 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:108:2005‐
06

ಬಿ.ಎನ್.ಆರ್. ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



 

29418 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:109:2005‐
06

ಎಸ್. . ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರುಕಿಮ್ಣಿ ನಗರ, ನಾಗಸಂದರ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29421 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :
103:2005‐06

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾರುತಿನಗರ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ 05‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗ ಗೆ್

4/1/2009 0:00 A

29423 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:110:2005‐
06

ಮೌಂಟ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಲಗೆಗ್ೕರಿ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/1/2009 0:00 A

29426 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:100:2005‐
06

ಲಪ್ ರ್ೕ ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲ, ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್
ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29427 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:107:2005‐
06

ಅರುಣೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, 
ಘೆನ್ೕಶವ್ರನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29431 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:102:2005‐
06

ಟಲ್ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ನೆಹರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29433 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:99:2005‐
06

ಎಂ.ಎಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ 
ಮುನಾರಾಯಣಪಾಳಯ್, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29437 EST2
8[3]ಶಾ ಅಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:13:2005‐
06

ಕಿರ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್
ರಸೆತ್, ಕುರುಬರಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್. ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29438 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:30:2005‐
06

ಸಾನ್ ತೋಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಾಡಿಕೊಪಪ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್,  ವ ಗಗ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29440 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:39:2005‐
06

ಎಂ. .ಎಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29443 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:46:2005‐
06

ಬಾಪೂಜಿ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚನನ್ಮುಂಬಾಪುರ, ಸವಳಂಗ ರಸೆತ್, 

ವ ಗಗ್, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A



 

 

8[3] :

29446 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:51:2005‐
06

ಅಭಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಾತಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
4/1/2009 0:00 A

29447 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:58:2005‐
06

ದಾಯ್ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಹ ಳ್, 
ಜಾಲಹ ಳ್ ವೆಸ್ಟ್ , ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/1/2009 0:00 A

29450 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:59:2005‐
06

ಯೂನಿಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೆನ್ೕಹ ಕೂಟ ಎನ್ ಕೆಲ್ೕವ್ ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29460 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:90:2005‐
06

ಜಿ.ಕೆ.ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಂ.ರಾಮಯಯ್ ಲೇಔಟ್, ಅಟೂಟ್ರು 
ಬಡಾವಣೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29476 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್.ಅ
ನು:34:2005‐06

ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳು ಸಂಘ, 
ಕಾಮರಾಜರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗಗ್

4/1/2009 0:00 A

29479 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:135:200
5‐06

ಕಾಸ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನೋಬನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸವ್ಂತ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2009 0:00 A

29482 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊಶಾ ಅ ಹೊ

ಪೌರ್.ಶಾ:41:2005‐
06

ಆಶಾ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ರೋಸ್ 
ಗಾಡರ್ನ್ ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ಮುಖ ರಸೆಗಾಡರ್ನ್, ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 

ಚೋಳನಗರ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29483 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:44:2005‐
06

ಪೂಣರ್ ಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಸ್.ಎಫ್ .ಎಸ್ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29486 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:54:2005‐
06

ವನ ರ್ೕ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಚೊಚ್ೕಡಿ, 
ನಾಗವ ಳ್, ಸಾಗರ ತಾ, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

29489 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:28:2005‐
06

ವಾಗೆದ್ೕ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುವೆಂಉರಸೆತ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2009 0:00 A

28542 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:19:2002‐
03

ಎಬಿನೇಜರ್ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರಿ ನಕುಂಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ 
ತಾ, ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 A



 

28544 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:10:2002‐
03

ರ್ೕ ಭೈರವೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/30/2009 0:00 A

28545 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:21:2002‐
03

ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ರಾಮನಗರ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 A

28547 EST2
8[1]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:03:2002‐03

ಕಮಲಮಮ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ರ್ೕ ಾನಫೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, 

ಅನುಕಂಪ ನೇಮಕದ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

28548 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ ‐
02/31:2006‐07

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:02/2006, ಕುಮಾರ 
ಸಾವ್ಮಿ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು,

3/30/2009 0:00 B

28551 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:106:

ಮೇಲಮ್ನ :27:200
7‐08

ಟಿ.ಆರ್.ರೇಣುಕಾಪರ್ಸಾದ್. ಸ. ,  ರ್ೕ
ಬಸವೇಶವ್ರ ರೂರಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಕೊಂಡಿಲ್ 

ಕಾರ್ಸ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
3/30/2009 0:00 B

28552 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :38:2007‐
08

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:38/2007,  ರ್ೕ
ಕೆ.ಆರ್.ಪರ್ಕಾಶ್ , ಶಾರದಾ ಬಾ ಕಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,
3/30/2009 0:00 B

28555 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :37:2007‐
08

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:37/2007,  ರ್ೕ
ಬಿ.ಎನ್.ಅನಂತ, ಶಾರದಾ ಬಾ ಕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ.

3/30/2009 0:00 B

28556 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :43:2007‐
08

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:43:2007,  ರ್ೕ
ಎನ್.ಬಿ. ವಕುಮಾರ್, 

ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ರೂರಲ್ 
ಹೆ ಸೂಲ್ ದೊಡಗುಣಿ ಗುಬಿ ತಾಹೈಸೂಕ್ಲ್, ದೊಡಗುಣಿ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ,

3/30/2009 0:00 B

28558 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:41:2002‐03

ರ್ೕಮಾತಾ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೂಗೂರು, ತಿಪಟೂರು ತಾ, ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣ
3/30/2009 0:00 B

28561 EST2
8[5]ಶಾ ಅ:ಡಿ.

ನೌ.ನೇ:ಅ:164:200
3‐04

ರ್ೕ ಪರ್ಭುಕುಮಾರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲಕ್ಕೆರೆ, 
ಕಡೂರು ತಾ, ಇ ಲ್ನ ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
3/30/2009 0:00 B

28562 EST2
8[5]ಶಾ ಅ:ಬಾಯ್,.

ಲಾ.ಹು:120:2002‐
03

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ 
ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

28565 EST2
8[5]ಶಾ ಅ:ಕಾ.

ವೇ:134:2002‐03

ರ್ೕ ಜಾವ್ಲಾಮಾ ನಿ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನರ ಂಹರಾಜಪುರ, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಕಾಲಪ್ನಿಕ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

28566 EST2
8[5]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:130:2002‐03

ರ್ೕ ಆರ್.ರುದರ್ಪಪ್, ಮು. ,  ರ್ೕಸಾವ್ಮಿ 
ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಕೋಡಿಹ ಳ್, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರನುನ್ 
ಕತರ್ವಯ್ಕಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B



 

ಯ್

 

28568 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ನಿ:2:2005‐06

ನಿವಾರ್ಹಣೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, 
ಇ ಲ್ನ ನೌಕರರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/30/2009 0:00 B

28570 EST2
8[5]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:88:2005‐06

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ದಿ:17.01.2004ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ನ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

28573 EST2
8[5]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:15:2005‐06

ವಗಂಗಾಗಿರಿ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ಕಡೂರು ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಜನ 

ನೌಕರರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 B

28574 EST2
8[1]ಶಾ ಅ:ಬಾಯ್.

ಲಾ.ಹು.ಅ:ಇತರೆ:1:
2004‐05

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ 
ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 B

28577 EST2
8[7]ಶಾ ಅ: .ವ.
ಅ:19:2008‐09

ಉಮಾಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್, 
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 C

28579 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:02:2008‐09

ರ್ೕ ದಾಯ್ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್, 
ತುಮಕೂರು, ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 C

28583 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:36:2008‐09

ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ಫೀಠ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ ತಾ, 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್
3/30/2009 0:00 C

28584 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:24:2008‐09

ಅತಿತ್ಮಬೆಬ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ, ತುಮಕೂರು ಟೌನ್, 

ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾ ಬಗೆದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 C

28587 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮು.

ಬ.ಅ:70:2008‐09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಂಚಾಕಷ್ರಯಯ್, ಸ. , 
ರ್ೕಜಗದುಗ್ರು ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ 

ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್.ಶಾ, ಬೀರೂರು, 
ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 C

28589 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:75:2008‐09

ರ್ೕಕಾಂತ.ಬಿ.ಎಸ್, ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹೊಸಾತ್ರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ.
3/30/2009 0:00 C

28592 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:61:2008‐09

ಎಸ್.ಆದಿಶೇಷ, ಸ. ,  ರ್ೕಮಾರುತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಘಟಟ್, ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 C

28593 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:63:2008‐09

ಶೇಖ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್, ಪರ್ಭಾರಿ ಮು. ,  ರ್ೕ 
ಪರ್ಭಂಜನಸುತ ಪೌರ್.ಶಾ, ಮುಳಕುಂಟೆ, 

ತುಮಕೂರು ತಾ, ಮು. .ಬಡಿತ್
3/30/2009 0:00 C

28594 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:68:2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ.ಬೊಮಮ್ ಂಗಪಪ್, ಸ. , 
ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ ಶಾ, ಬಿದರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ, 

ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 C



28597 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:69:2008‐09

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್, ಸ. , 
ರ್ೕರಂಗಮಾಥ ಗಾರ್ಮಾತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 C

28599 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:194:2007‐08

ಆಯರ್ನ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, 
ತುಮಕೂರು, ಕಡಿತಗೊ ಸಲಾದ 
ಭಾಗ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 C

28600 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:32:2008‐
09

ಕೃಷಾಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು, ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 C

28601 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:49:2008‐
09

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,  ದದ್ಗಂಗಾ 
ಮಠ, ತುಮಕೂರು, 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 C

28604 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:55:2008‐
09

ರ್ೕಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಬೈಚೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ, 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 C

28606 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:20:2008‐
09

ರ್ೕ ಮದಕರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಓಬಳಾಪುರ, 
ಗುಬಿಬ್ ತಾ, 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
3/30/2009 0:00 C

28616 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಸಹಾ

ಯಾನುದಾನ:53:20
08‐09

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರೇಣುಕಾಚಾಯರ್ ಕಷ್ಣ
ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ, ಬಾಳ ೕೆಹೊನೂನ್ರು, 
ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2009 0:00 D

28619 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಬಿ:54:2008‐09

ಟಿ.ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ್, ಸ. , ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ಇವರ 
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2009 0:00 D

28624 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:07:2008‐09

ಗಾರ್ಮೀಣ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಜಜ್ನಹ ಳ್, 
ಮಾಗಡಿ ತಾ,  ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2009 0:00 D

28628 EST2
8[5]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:01:2001‐02

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾಕುಮರಿ, ಮು. , 
ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ನೇಮಕಾತಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 
ದೂರು

3/30/2009 0:00 B

30741 EST2

8[10]ಶಾ ಅ:ವಸ
ತಿ 

ಅನುದಾನ:46:200
1‐02

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಕಷ್ಣದ ಲ್ 

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30723 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ವ.
ನಿ:18:2002‐03

ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 
ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B



ರ್

 

30734 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:2002‐03

ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರುಗ ಂದ
ವ್ೕಕರಿಸುವ ಮನ ಗಳನುನ್ ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ 

ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 B

30737 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಅ. :
01:2001‐02

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಬಬ್ಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದಿಸುವ 
ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣ.

4/3/2009 0:00 B

30729 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹುತು
ಅ:1:2002‐
03[ಭಾಗ‐2]

ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿ /ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ದಿನಾಂಕ ಸತ್ರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30731 EST2
8[10]ಶಾ ಅ: .
ಮ:2002‐03

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 B

30719 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಪಿ.
:17786:6:2002‐

03

ರ್ೕಮತಿ ಮಾಲತಿಬಾಯಿ, ಸ. , 
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಪಪ್ಗುಡೆಡ್, 
ವ ಗಗ್, ಇವರ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:17786/2002‐03

4/3/2009 0:00 B

30693 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:1:2002‐
03[ಭಾಗ‐2]

ದಿ:01.04.1992 ರಿಂದ ದಿ:31.07.1992ರ 
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ 
ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ 

ವತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿ  ಸತತವಾಗಿ 
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸಂಸೆಥ್ಗಳತ್ ಥ್

ಮಾ ತಿ.

4/3/2009 0:00 B

30700 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಇತ
ರೆ:22:2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಸುಜನಾ, ಸ. , 
ಆಯರ್ ದಾಯ್ಶಾಲಾ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಆದೇಶದ ಲ್ನ 

ಷರತತ್ನುನ್ ಸೇರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

30704 EST2
8[10]ಖಾ ಅ:ಮು

. .ಬಡಿತ್:162:2002‐
03

ಗಾಂಧಿ ಂದಿ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಧಾರವಾಡ
ಇ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ 
ಜೇಷಠ್ತೆಯ ಲ್ ರಿಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 

ಮುಂಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30710 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿಅ:
2002‐03

ರ್ೕಮತಿ ಅ ವ್ನಿ.ಹೆಚ್, ಬದಿರಹ ಳ್, ಇವರ
ರಾಜಯ್ಮತಿತ್ ಇತರರು, ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:9796/2003
4/3/2009 0:00 B

30715 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
7936/2002‐03

ಡಿ.ಪಿ.ಶಾಯ್ನ್ ಬಾಗ್, 
ಅಧೀಕಷ್ಕರು/ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಡಾ// 
ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 
ರಾಗಿಗುಡಡ್, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:7936/2003

4/3/2009 0:00 B

30685 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೈ.
:24:2002‐03

ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1ರ 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗದಿಬಗಗ್
4/3/2009 0:00 B



  
 

  

 

ಅ:44:2007 08

30671 EST2
8[3]ಶಾ ಅ: ಂದಿ

ನ ಸೇವೆ:01:2001‐
02

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಮುದುದ್ಲ ಮ್, ಸ. , 
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಿಲಲ್ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ಪರಿಗಣಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30677 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:1:2002‐
03

ಜಿ.ಕೆ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಶೋಕನಗರ, 
ವ ಗಗ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕೋರಿರುವ 
ಮನ ಯನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30681 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮಾ
.ನ:176:2002‐03

ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಅ ನೂಯ್ 
ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣಕೆಕ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 B

30663 EST2
81ಮಾನಯ್ತೆ.ನ ೕ
/192/08‐09

ಸಂಗಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊಟಟ್ಗಾಳು,ಕನಕಪುರ ತಾ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

4/4/2009 0:00 C

30590 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್.ನಿ
.ಅ:26:2007‐08

ರ್ೕ ಜೋಸೆಫ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಮಿಲಲ್ರ್ 
ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30598 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಅ:44:2007 08‐

ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಟ್ 
ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ

ಶಾಲೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 B

30658 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :20:2007‐
08

ರ್ೕ ಜಗಜೊಯ್ೕತಿ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜಾಜಿನಗರ,  ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್ಯ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
4/3/2009 0:00 B

30466 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಖಾ

ಹುಭಅ:61:2006‐
07

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಸಮಿತಿ ಆಶರ್ಯದ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ

4/2/2009 0:00 B

30538 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:167:

2006‐07

ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್, ತಂದೆ ದಿವಂಗತ 
ಬಿ.ಬೋಜಯ್ ನಾಯಕ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30547 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಖಾ

ಹುಭ:129:2006‐
07

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್ ಪೈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ ತಾ, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 B

29796 EST2
8[6][3]ಶಾ ಅ:ಅ

ನುದಾನ:2003‐04

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅವರಗೆರೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/1/2009 0:00 A



 

 

63:2006 07
ರ್

30562 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :10:2006‐
07

ಹುಡೇದ್.ಡಿ.ಬಿ, ಮು. , ಗಾಂಧಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಐ.ಎಫ್ 

ಬಡಿನ್,  ರುದಧ್ ಮೇಲಮ್ನ
4/3/2009 0:00 B

30379 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :36:2005‐
06

ಐ.ಎಫ್.ಬಡಿನ್, ಮು. , ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ನೂಯ್ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4/2/2009 0:00 B

30290 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:07:2004‐05

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 

ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿಯ ಕನಿಷಠ್ 
ಪರ್ಮಾಣಕಿಕ್ಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದದ್ ಲ್ ಮಾನಯ್ತೆ 

ಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30296 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :34:2005‐
06

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:34/2005 [ ರ್ೕ 
ಡಿ.ಬಿ.ಹುಡೇದ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು]

4/2/2009 0:00 B

30453 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:67:2006‐07

ಸೇವಾಶರ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರ, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಹುದೆದ್ಗಳ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B

30457 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕಪಸ
:2:2005‐06

ಮಾಚ್ ರ್ 20056 SSLC ಪರೀ ೆಯ ಲ್ 
ಶೇಕಡಾ 10% ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಫ ತಾಂಶ 
ಬಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ / ರ ತ 
ಶಾಲೆಗಳ ರುದಧ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30486 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್.ಹ:
63:2006 07‐

ಎಸ್. .ಎನ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡ್ ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಗರ್ಹಾರ, ದಾಸರಹಳ , ಬೆಂಗಳೂರು ಈ

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/3/2009 0:00 B

30488 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:22:2006‐07

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಭೋ  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು 
ರೇಣುಕಾಚಾಯರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ದೊಡಡ್ಬಬ್ಗೇರಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ರ್ೕ ಸವರ್ಮಂಗಳಮಮ್ ಸ. , 

ಇವರ ಸೇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ 
ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

30489 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:121:

2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ನ ನಾ.ಪಿ.ಎಸ್, ಸ. , ಮತುತ್ 
ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಹೆಚ್, ಸ. , ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ.
4/3/2009 0:00 B

30490 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅ:156:2006‐07

ರ್ೕ ಎನ್.ರ , ಸ. ,  ರ್ೕಗುರು
ಕರಿಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಕಕ್ಡಗಾತಿರ್ 

ಹರಿಹರ ತಾ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

30492 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್.ನಿ
:550:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ರಾಣಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಇವರ ಸವ್ಯಂ
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್ .

4/3/2009 0:00 B



 

30493 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್.ನಿ

ವೃತಿತ್:311:2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ರಾವ್, ಸ. , 
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಜಾಲಹ ಳ್, ಇವರ 

ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 B

30497 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್
ಯಂ 

ನಿವೃತಿತ್:300:20060
7

ರ್ೕ ಎಂ.ಮುನಿಬೈರಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸ ತ 
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ದಾಯ್ವಧರ್ಕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 B

30500 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್.ಇ
.ನಿ:349:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಪಿ.ಶೈಲಾ, ಮು. , 
ಎನ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೆಜಿ ಟ್ಟ್ 

ವೃತತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ 
ಬಗ ಗೆ್

4/3/2009 0:00 B

30383 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ 11:2005

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರೇಣುಕಾಚಾಯ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಿಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ 

ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30387 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಬಿ:129:2005‐06

ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ 
ಅನು ದನೆಯಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದಲೇ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30390 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ,

ಅನು:65:2005‐06

ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ ಇವರಿಗೆ ರ್ೕ ಮಣಣ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ, ಹೆಬಾಬ್ಳ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30393 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ನಿ:36:2005‐06

ಮರಿ ದದ್ಪಪ್, ದೈ. , ರಾಮಯಯ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇವರ ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಬಗೆಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B

30395 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ನಿ:37:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎಸ್.ನಾಗರತನ್, ಸ. , 
ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B

30397 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕ.ಬಾ
:04:2005‐06

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆಗಳ
ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ 

ಪಾಸಾದ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B

30400 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್ಳ:
ಹಸಥ್:2005‐06

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮತುತ್
ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30404 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿಪ:
31417:2004‐05

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುರಾಜರಾವ್
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:31417/2004
4/2/2009 0:00 B

30406 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:10:2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಮೇರಿಸು ೕಲಾ, ಸ. , 
ಗುಡ್ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30411 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:16:2004‐05

ಅನಾಥಸೇವಾಶರ್ಮ ಶವ್ಸತ್ ಸಮಿತಿ 
ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್ಯ ರ್ೕ ೕರಾಂಜನೇಯ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ವ ಗ್, ಇ ಲ್ 
ರ್ೕನಿವಾಸ.ಎನ್. ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B



 

 

ಮ್

 

30415 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೆ.ನಿ:
4:2004‐05

ಉಮಿಮ್ ಸಲಾಮ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಟಿಟ್ಪಪರ್ಸ್ 
ವುಮೆನ್ಸ್ ಬೋಡ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ 

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ 

ಕೋರಿ ಮನ .

4/2/2009 0:00 B

30417 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಬಿ:1:2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಯ್ಮಲಾ.ಬಿ.ನಾಯಕ್, ಸ. , 
ಸೋಮನಾಥ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್, ಬಿನಿಗ, 
ಕಾರವಾರ, ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ 

ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30420 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:170:200
4‐05

ಭಗೀರಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

◌್ಪರೌಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30424 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :08:2004‐
05

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್:0‐8/2004 [ ರ್ೕ 
ಉಮೇಶ್ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರು]

4/2/2009 0:00 B

30426 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :12:2004‐
05

ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್, ಸ. , ಇವರ 
ಮೇಲಮ್ನ .

4/2/2009 0:00 B

30429 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :12:2004‐
05

ಮುನಾಫ್ ಸಾಬ್ ರವರು ಉಪ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಆದೇಶವನುನ್ ಪರ್ ನ್  

ಮೇಲಮ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B

30431 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :10:2004‐
05

ರ್ೕ ಡಿ.ಜಿ.ಮುಋತುಯ್ಂಜಯ, ಸ. ,  ರ್ೕ
ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾಸರಕಲುಹ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿದಾಸರಕಲುಲ್ಹ ಳ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ

ಕುರಿತು.

4/2/2009 0:00 B

30434 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :54:2004‐
05

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್:54/2004,  ರ್ೕ 
ಎಸ್.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸ. .,

4/2/2009 0:00 B

30437 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :18:2004‐
05

ರ್ೕ ಎಸ್.ಉಮೇಶ್, ವೃ. ,  ರ್ೕ
ದುಗಾರ್ಂಬಿಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಗೂರು, 
ಕಾರಿಪುರ ತಾ, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ 

ಮೇಲಮ್ನ .

4/2/2009 0:00 B

30441 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :81:2004‐

05

ಎಂ.ಇ.ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ, ಸ. , ದೀಪ ರ್ೕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು./

4/2/2009 0:00 B

30448 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:67:2006‐07

ಇಸಾಲ್ಮಿ ಮದರಸಾ ಇ. ಸಾವ್ನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕ್ ಬನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸಬಿಹಾ ಸುಲಾತ್ನ್ , ಕಲಾ 

ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗಗ್

4/2/2009 0:00 B

30375 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :48:2005
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಪಿಟಿಷನ್ 

ಸಂಖೆಯ್:48/2005
4/2/2009 0:00 B



ಈ

 

30282 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :01:2005‐
06

ಶಾಂತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಪರ್ಕಾಶ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಕೆಯ್:01/2005
4/2/2009 0:00 B

30284 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :29:2005‐
06

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:29:2006, 
[ಹೆಚ್.ಬಸಪಪ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು]

4/2/2009 0:00 B

30287 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :35:2004‐
05

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಕೆಯ್:35/2005,  ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಲಕಕ್ಣಣ್, ಪರ್ ೕಗಶಾಲಾ 

ಸಹಾಯಕರು,
4/2/2009 0:00 B

30279 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಚಾ
ಬ:8:2005‐06

ರ್ೕ ಟಿ. ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್, ಮು. ,  ರ್ೕ
ಕೃಷಣ್ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ, ಇವರಿಗೆ 
ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30270 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :51:2003‐
04

ರ್ೕ ಎಲ್.ಇ. ದದ್ಯಯ್, ಮು. ,  ರ್ೕ ಲ ಮ್
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ದೊಡಡ್ಘಟಟ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಇವರ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30253 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಚಿ. .
ಅ:84:2003‐04

ಠಲ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಭಾಗ] ದ.ಕ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್ ಮೇಲಮ್ನ .

4/2/2009 0:00 B

30256 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:229:2003‐
04

ರ್ೕ ೕರಾಂಜನೇಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಪಾಂಡೋಮಟಿಟ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಯವರ 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30262 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:21:2003‐04

ಜನತಾ ಪೌಢಶಲೆ ಸಾಗರ ತಾ ಈಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಸಾಗರ ತಾ, 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕಿ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ 
ಮೇಲಮ್ನ .

4/2/2009 0:00 B

30265 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅಆ

ನೆ:115:2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ನಂದಾ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
4/2/2009 0:00 B

30246 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.

ನೇ.ಅ.ಮೇಲಮ್ನ :8
9:2003‐04

ಸಹ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕತಿಯ 
ಅನು ೕದನೆಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

4/2/2009 0:00 B

30249 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ,

ಅನು:6:2003‐04

ರ್ೕ ರಾಮ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕ ಲ್ಡೇ ಬಂಟಾವ್ಳಾ 
ತ, ಇ ಲ್ ನೇಮಿ ರುವ ನಾಲುಕ್ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B

30243 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :30:2003‐

04

ರ್ೕ ರೂಪಾಕಷ್ಯಯ್, ಸಾರಂಗ ಮಠ, ಸ. , 
ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ 

ಮೇಲಮ್ನ .

4/2/2009 0:00 B



  

30244 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ,.

ಅ:ಮೇಲಮ್ನ :111:
2003‐04

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ.ಜಿ.ಪಿ ಇವರನುನ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂ , ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐
2ಕೆಕ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಪುನರ್ 

ಪರಿ ೕ  ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30238 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :9:2003‐04

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ತಂದೆ ನಾಗಪಪ್ ನಾಯಕ
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  

ಸಂಖೆಯ್:09/2003ರ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B

30240 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :9:2003‐04

ತುಳಜಾ ಬವಾನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಇವರು 
ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ 
ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:09/2003ರ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30040 EST2
8[10][3]ಶಾ ಅ:
ದೂರು:45:2001‐

02

ರ್ೕ ಹೊನನ್ಗಂಗಪಪ್, ಸ. ,  ರ್ೕ 
ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಸೊಂಡೆಕೊಪಪ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು 
ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30207 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :29:2002‐

03

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಎಂ.ಟಿ.ಸೆಟ್ಲಾಲ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆದೇಶವನುನ್ ಪರ್ ನ್  
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ .

4/2/2009 0:00 B

30209 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :03:2002‐
03

ರ್ೕ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಿ. ., ತುಂಗಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ವಥನ ಶೆರ್ೕಣಿ 

ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ 
ಬಗೆಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30211 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :15:2002‐

03

ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಜೋಲೆಡ್, ಕಾವಲ್ 
ಬೈರಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು.

4/2/2009 0:00 B

30217 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :69:2003‐
04

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಷನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಪುಲೆ ರಾಗಿಗುಡಡ್,  ವ ಗಗ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ನೇಮಕಾತಿಗಳು 
ಅನು ೕದಿ ರುವುದನುನ್ ಪರ್ ನ್  ಮಾನಯ್ 
ಆಯುಕತ್ರ ಮುಂದೆ ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ದೆ.

4/2/2009 0:00 B

30219 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :80:2003‐

04

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಲಕಕ್ಪಪ್, ಅಟೆಂಡರ್,  ರ್ೕ
ಆರ್.ಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 

ವೇತನ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30221 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :77:2003‐

04

ರ್ೕ .ನಾಗೇಶಂ ತೆಲಗು ಭಾಷಾ ಪಂಡತ್ 
ಆ್.ಬಿಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

[ಮುಖಯ್] ಡೆಕಕ್ನ್ ಸನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ .

4/2/2009 0:00 B



:19181/2003 ||
  

 
 

30223 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :63:2003‐

04

ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಶಾಲೆ ಎದುರ
ಮೌಂಟ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್
4/2/2009 0:00 B

30225 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :24:2003‐
04

ರ್ೕ ರ್ೕಧರ ನಾಯಕ್, ಬಿನ್ ವಪಪ್
ನಾಯಕ್ ‐ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್:24/2003‐

04
4/2/2009 0:00 B

30227 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :57:2003‐
04

ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ ಜೋಯಿಸ್ , ಡಾ|| 
ಕಸೂತ್ರಿಬಾ ಬಾ ಕಾ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ವ ಗ ಗೆ್, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4/2/2009 0:00 B

30229 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅ:ಮೇಲಮ್ನ :100:
2003‐04

ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಜಿ, ಇವರನುನ್
ಕಸೂತ್ರಿಬಾ ಬಾ ಕ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ದೈ.  
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ 

ಬಗೆಗ್

4/2/2009 0:00 B

30232 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :7:2003‐04

ರ್ೕ ಲ ಮ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಭೋ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್, 
ಗೊಲಲ್ರಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ 
ಮೆಲಮ್ನ ಸಂಕೆಯ್:07/2003‐04

4/2/2009 0:00 B

30234 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:

2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಬೆಟ್ ರ್ ಸೌಬಾಗವ್ತಿ, 
ಬಿ.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಳಾಳ್ಲ, ಇವರು 
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಕೆಯ್:1037/2004

4/2/2009 0:00 B

30236 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಮೇ
ಲಮ್ನ :79:2003‐

04

ರ್ೕ ಋಅಝಣರ್ಣ, ಸ. , ಕಮಲಾಬಾಯಿ
ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.
4/2/2009 0:00 B

30809 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
54:2003‐04

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆ :19181/2003 ಡಾ||ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್ , ಡಾ  
ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮಿಷನ್ ಪಬಲ್ಕ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್,  ವ ಗಗ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಷ್ಕರು 

ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

30805 EST2
8[3]ಶಾ ಅರಿ.ಟ:
24413/2003

ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇವರು
ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

30806 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅ::163:2003‐04

ರ್ೕಪರಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯ ಲ್ನ ರ್ೕ
ಓಂಕಾರಪಪ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗಗ್
4/3/2009 0:00 B

30800 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:165:2003‐
04

ರ್ೕ ಮಹಾರುದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಲುಕ್ದುರೆ ಗೋಮಾಳ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, 
ಇದನುನ್ ವೇತನಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಕುರಿತು

4/3/2009 0:00 B

30802 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:22:2003‐04

ವ ಗಗ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ 
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ನೇಮಕತಿನುನ್ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30754 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ
33410:1998‐99

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್:33410/1998 [ ರ್ೕ 
ಸುಂದರ್ ರ್ೕಯನ್ , ದಿವ್.ದ.ಸ]

4/3/2009 0:00 B



30796 EST2
|| ಕ್

4/3/2009 00 B

30760 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ.ಕೆ:
2:22004‐05

ನೇತಾಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 

ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30762 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಅನು:119:2003‐

04

ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೋಡಿಹ ಳ್ೕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30767 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
12:2004‐05

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:8806/2003ಕೆಕ್ 
ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30769 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:

ಬಬ್ಂದಿ:ನೇಮಕಾತಿ:5
:2004‐05

ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 

ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ.

4/3/2009 0:00 B

30747 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ವೇಅ
:3:2000‐01

ಎಸ್.ಕೆ.ಎ.ಹೆಚ್. ಸಂಯುಕತ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇ ಲ್ನ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30749 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ಇತ
ರೆ:91:2000‐01

ವೇಕ ವಧಿರ್ನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಪರ್ಕಾಶ್ ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಜಂಟಿ 
ಖಾತೆಯ ಲ್ರುವ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

4/3/2009 0:00 B

30796 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
9:2004‐05

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಷನ್ ಪಬಲ್ಕ್ಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಕೆಯ್:29559/2004

4/3/2009 0:00 0: B

30798 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:158:2003‐
04

ಅಂಜುಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
[ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ] ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30828 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸೃ ಟ್:
09:2006‐07

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ, 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಆ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ 
ಬಡಿತ್, ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಸವ್.ಇ.ನಿವೃತಿತ್ 

ಪರ್ಕರಣಗಳ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 C

30830 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ನಿ:5:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಇ. ೕತಾಲ ಮ್, ಸ. , ಇವರ
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 C

30832 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹು.ಅ
:7:2006‐07

ಮಂಜುನಾಥ. ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಮಣಣ್ಮಮ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಬಬ್ಳಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರ ತಾ, 

ಇವರ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗಗ್
4/3/2009 0:00 C

30834 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಿವ್.ದ

.ಸ:ಬಡಿತ್:295:2006‐
07

ಕೆ.ಜಿ.ಚಿದಾನಂದ, ಪರ್.ಶಾ.ಸ., ಡಿ ಎಸ್ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಇವರಿ ದಿವ್.ದ.ಸ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 C



  

ನ್

30836 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಆಂಗಲ್

:ಮಾ.ತೆ:443:2006
‐07

ಕುಮದವ್ತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಕಾರಿಪುರ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅಂಗಲ್ ಮಧಯ್ಮ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 C

30846 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:52:2006‐07

ಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ ಐಯಯ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರ್ೕ ರಾಂಪುರ, ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30847 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹಾಜ

ರಾತಿ:ಮನಾನ್:161:2
006‐07

ಬಂಜಾರಾ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನೂಯ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಹಾಜರಾತಿ / ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30848 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:314:2006‐07

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಲಾಗಿದುದ್,ಇದನುನ್ 
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30849 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅಆ

ಮಂ:ವಗಾರ್ಔಣೆ:21
3:2006‐07

ಎಸ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸ. , ನಗರ, 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] 

ಇವರ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ  
ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30851 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:6:206‐07

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ  

ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿದುದ್, ಆ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಗಳನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

4/4/2009 0:00 C

30853 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2006‐07

ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಮತುತ್ 
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ 

ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30854 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಆ.

ನೇ:246:2006‐07

ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವೇತನ ಬಡವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ 

ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30856 EST2
8[3]ಶಾ ಅ: ದಾ

:ಮನನ್:50:2006‐07

ಗಾಡ್ ರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಸರಹ ಳ್, 
ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂ, ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30857 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ನಿ:6:2006‐07

ವಾನಂದ, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಶಾರದಾ 
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, 
ಬೆಂ, ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30859 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸೇವೆ

 ವಜಾ:226:2006‐
07

ಕೊಲೆ ಕದದ್ಮೆ ಎದುರಿಸುತಿತ್ರುವ
ಡಿ.ಜಯಣಣ್, ಸ. , ಆರ್.ಜಿ.ನಂಜಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಂಪು, ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

4/4/2009 0:00 C



8[3] :
ರ್ ರ್

 

30861 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಉ

ಪಾರ್ಬ:37:2006‐07

ಎಸ್.ಎನ್.ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣರಾವ್, 
ಸ. , ಜಿ.ಪಿಎಸ್ 

ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಉಪ 
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30862 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಅಂತ
ರ ಆಡ ತ 

ವಗರ್:223:2006‐
07

ರಾಜಣಣ್, ದೈ. , ಎ.ಪ.ಎಸ್ ಬಾಲಕರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರ ಅಂತರ ಆಡ ತ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30864 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:17:2006‐07

ಜಿ.ಕೆ.ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಂ.ರಾಮಯಯ್ ಲೇಔಟ್, ಅಟೂಟ್ರು 

ಬಡಾವಣೆ, ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಧಶಲರಯ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30866 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:35:2006‐

07

ಗಿಡಡ್ಪಪ್ ಜೋರಡಿ, ಸ. , ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30869 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

ಬಡಿರ್:160:2006‐07

ಬಿ.ಲ ಮ್ೕಶಪಪ್, ಸ. , ಕೆ.ಬಿ.ಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30871 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಬಡಿತ್:

ಮು. :166:2006‐
07

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಜಾದವ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು
ರೇಣುಕಾಚಾಯರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊಡಡ್ಬಿಬ್ಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಇವರ ಬಡಿತ್ 

ಬಗ ಗೆ್

4/4/2009 0:00 C

30876 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮುಶಾ ಅ ಮು

:ಬಡಿತ್:11:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಮ ರ್ನ್ ಮುರಾಲ್ ಪರ್ಕಾ ನಿ, 
ಸ. , ಯುನೈಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 C

30878 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:3:2006‐07

ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಮು. ,  ಶವ್ಕಲಾ 
ನಿಕೇತನನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30816 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:46:2003‐04

ಮಲಾಲ್ಡಿ ಹ ಳ್ ಅನಾಥ ಸೇವಾಶರ್ಮದ 
ಅಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 B

30817 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಿ.ಪ
.:316:2003‐04

ಕೆ.ಮಹೇಶ್, ಸ. , ಎಸ್. .ಎಸ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಗುಂಟೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನವ್ಯ ಪದೋನನ್ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 B

30811 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಾವೆ
:79:2003‐04

ದಾವೆ ಸಂಕೆಯ್:31595/2003,  ರ್ೕ 
ಎಸ್.ಎ.ಚಂದುರ್, ಸ. , ಕಸೂತ್ರಿ ಬಾ 

ಬಾ ಕಾ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ] ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ.

4/3/2009 0:00 B



30893 EST2 ುರ 4/4/2009 00 C

30813 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:21:2003‐04

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ 
ರ್ೕಕಾಂತ್.ಜಿ.ಹೆಗಗ್ಡೆ, ಇವರ ಆಯೆಕ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30880 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:64:2006‐

07

ಎಂ.ಜಿ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್, ಸ. , ತುಂಗಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30820 EST2
8[10]ಶಾ ಅ:ವ.

ನಿಅ:154:2003‐04

ರ್ೕ ಶಕಿತ್ ಮ ಳಾ ಸಮಾಜ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 
ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ ಅನುದಾನ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/3/2009 0:00 B

30886 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:10:2006‐

07

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎಂ.ತಬಸುಸ್ಮ್, ಸ. , 
ಬೀತನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30888 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:ಅನು:4:2006‐07

ರ್ೕ ಚನನ್ ೕರದೇ ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30891 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:42:2006‐07

ಎನ್.ಅಶವ್ತಯಯ್, ಸ. , ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
4/4/2009 0:00 C

30893 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:25:2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. .ಪಟಟ್ಣಾಶೆಟಿಟ್, ಸ. , 
ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಧ ಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಜಾಪುರಎಸ್.ಎಸ್. ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಪ , 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 0: C

30894 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:27:2006‐07

ಜಗದುಗ್ರು ಗುರುಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಚಿಕಕ್ನಕಲಮ್ರ, ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 

ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30882 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅ:113:2006‐07

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ರಿಗೆರೆ ರ್ೕ ಟಿ. .ಶೇಖರಪಪ್, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30883 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:426:2006‐

07

ಎಂ.ಹೆಚ್.ಕಲಾದಗಿ, ಸ. , ಅಂಜುಮನ್ 
ಇಸಾಲ್ಮಿಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ, ಮು. , 

ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30897 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:32:2006‐07

ಆನಂದ ಸೋ ಯಲ್ ಮತುತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂ, ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

30898 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:36:2006‐07

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು , ಈ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ 

ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C



 

30900 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:23:2006‐07

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ನ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30901 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:39:2006‐07
ಬೆಥನಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30910 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:88:2005‐

06

ಇಕೆಕ್ೕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಡಜಿಗಲೇಮನೆ, 
ಸಾಗರ, ಈ ಆಲೆಯ ಸಂಸಕ್ೃತ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30913 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ನಿ:108:2005‐06

ರ್ೕ ಜಿ.ಸೊಸೈ ನ್, ದೈ. , 
ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಶೆರ್ೕಣಿ 
ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30916 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಪ:85:2005‐06

ಎನ್.ರಘುಕುಮಾ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ 
ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಕರನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ 

ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30933 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.,
ಅ:68:2005‐
06[ಭಾಗ‐2]

ಎಸ್.ಡಿ.ನಾಗರಾಜ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹನುಮಂತಪುರ, ಜಗಳೂರು, ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30934 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ,.
ಅ:67:2005‐06

ಆದಿ ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ, ಯ್ ೃ ಧ್
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 
ನಡೆಯುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30928 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಶಾ.

ಸಂ.ನಿಅ:118:2005
‐06

ಭದಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಲಪಪ್ವೃತತ್, 
ಭದಾರ್ವತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ 

ನಧಿಯಿಂದ ಗಣಕಯಂತರ್ ಖರೀದಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30929 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು
ದಾನ 

ಕೊರತೆ:15:2005‐
06

ಪ.ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ 
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30930 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ

ಮಕ:02:2005‐06

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ದಿ:17/01/2004ರ ಫುವರ್ದ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ ಯಾಗದೇ 
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30924 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇತ

ನ ನಿಗದಿ:49:2005‐
06

ಕೆ.ಎಸ್.ಹಡಗ  ಮಠ, ಮು. , ಕೆ.ಬಿ.ಜಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಿಣೆಣ್ಹ ಳ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, 

ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C



: :63:2005 06

30925 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕಪಸ
:2005‐06

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಕಡಿಮೆ
ಫ ತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ 
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30904 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:30:2006‐07

ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕಲೆಲ್ೕದೇವರಪುರ, 
ಜಗಳೂರು ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, 

ಈಸಂಸೆಥ್ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30918 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
ತೀಪುರ್:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮತಿ‐ಇ‐ಚಾಕೋ, ಸ. , 
ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 
ಸಂಕೆಯ್:35337/2001

4/4/2009 0:00 C

30919 EST2
88 ವೇ.ಬ.ಅ.ನೇ. 
242/2008‐
09..ಇತರೆ/

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿ / 
ಪಂಗಡದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕಾಳಾಪುರ ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನ ಬಡವಾಡೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

30920 EST2
8[3]ಶಾ ಅ: .

ದಾ.ಮನಾನ್:101:20
05‐06

ರಾಜಾಜಿನಗರ ದೊಯ್ೕದಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, 
ವತಿಯಿಂದ ಎ.ಎಸ್.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ 
ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30989 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

:ಬಡಿ:63:2005 06ಬಡಿತ್ ‐

ಎಂ.ಪಿ.ಮಲೆಲ್ೕಶ್ ಸ. , ಜನತಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವಪಟನ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿ ನೀಡುವಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ

ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

30991 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:33:2005‐

06

ರಾಧಾಕೃಷಣ್, ಸ. , 
ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಂಗಾಧರಶೆಟಿಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

30993 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

:ಬಡಿತ್:48:2005‐06

ಬಿ.ದಾನಪಪ್, ಸ. , ವೈಯಾ ಕಾವಲ್, 
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀಕನ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

30994 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:119:2005‐

06

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಉಷಾ, ಸ. , ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಪೈ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 C

30996 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:92:2005‐

06

ರ್ೕ ಪದಾಮ್ಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಂಚೆ, ಇ ಲ್
ಖಾ  ಇರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 C



30999 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:72:2005‐

06

ಬಿ.ಕೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ, ಸ. , ಗಾಂಧಿನಗರ, 
ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಕುಮಾರ 
ಪಾಕ್ ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

31000 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:51:2005‐

06

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ , 
ಸ. , ಆರ್.ಹೆಚ್.  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಗ , 

ಹರಪನಹ ಳ್, ತ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

31002 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:60:2005‐

06

ಕೆ.ಎನ್.ರಾಮಪಪ್, ಸ. , ಹನುಮಾನ್
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಸಾ ವ್ಹ ಳ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

4/4/2009 0:00 C

31003 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬಡಿತ್:93:2005‐06

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಲಂಬಾಣಿ, ಸ. , 
ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

31005 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:146:2005‐

06

ಶರ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ೕಲಮಮ್, ಸ. , 
ಎಂ.ಎಲ್.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

31008 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:140:2005‐

06

ರ್ೕ .ಎಸ್.ಕೋರಿ,  ರ್ೕ ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಬಾಭ್ಳು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 C

31011 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:134:2005‐

06

ಎ.ದೇವದಯಳನ್, ಸ,. , ಸೆಂಟ್ 
ಜೀ ಯಸ್ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌಢಶಾಲೆಜೀ ಯಸ್ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು, ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

31013 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:109:2005‐

06

ರ್ೕ ಬಿ. .ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಸ. , 
ರ್ೕಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ 

ನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/4/2009 0:00 C

31014 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:53:2005‐

06

ಜಿ.ಶೇಖರಪಪ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ಪಲಲ್ವ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯರೇಹ ಳ್, ಹುತೂತ್ರು, 

ಹೊನಾನ್  ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

31016 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :
25:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಯಲಮಮ್, ಡಿ.ದಜೆರ್
ನೌಕರರು,  ರ್ೕಶಾಂತಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪರ್ಕಾಶನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

30953 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:79:2005‐

06

ಕೆ.ಬಿ.ಸದಾ ವಪಪ್, ಸ. ,  ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಕುವನಹ ಳ್, ಸೊರಬ ತಾ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C



06
ರ್

 

30955 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:144:2005‐

06

ಜೆ.ವೈ.ಮಹೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಸ. , 
ಎಸ್. .ಡಿ.ಎಸ್ ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ 
ಬಗ ಗೆ್

4/4/2009 0:00 C

30957 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:31:2005‐6

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎ.ಪುಷಪ್, ಸ. , ಗಾಂಧಿ 
ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30961 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
ಬಡಿತ್:44:2005‐06

.ಜಯರಾಮ, ಪರ್ಭಾರಿ ಮು. , 
ಚನನ್ಕೇಶವ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಸೊಂಡೇಕೊಪಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ,ಇವರಿಗೆ 
ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30977 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:78:2005‐

06

ರ್ೕತಮಿ .ಎಸ್.ಶಾಮಲ, ಸ. , 
ಕುಮಾರಪಾಕ್ ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಪಪ್ 
ಬೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30979 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:117:2005‐

06

ರ್ೕಮತಿ ಜಯ, ಸ. .,  ದಾಯ್ವಧರ್ಕ
ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ 
ಬಗ ಗೆ್

4/4/2009 0:00 C

30981 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:58:2005‐

06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಸತಯ್ವತಿ, ಮು,. , ಇವರ 
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30982 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:91:2005‐

06

ಡಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ , ಸ. , ಇಂಡಿಯನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ಗ್ ತ್ ಗ್

4/4/2009 0:00 C

30984 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:89:2005‐

06

ನಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಗರ, ಇ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ 
ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅದೇ ಶಾಲೆಯ 

ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30986 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:57:2005‐

06

ತಿಮಮ್ನಗೌಡ, ಸ. ,  ದದ್ ೕರೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಡಿ, ಸೊರಬ ತಾ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30987 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

:ಬಡಿತ್:96:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಜಿ.ಪದಮ್ಜ, ಸ. ,  ರ್ೕಮತಿ
ಗಿರಿಯಮಮ್ ಆರ್.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹರಿಹರ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/4/2009 0:00 C

30947 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:ಅನು:5:2005‐06

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಜಯ ಭವ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ 
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30949 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:ಅನು:01:2
005‐06

ಫಾ ಎಡಪ್ಡ್ ರ್ ರಾಡಿರ್ಗಸ್, ಮು. , 
ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
4/4/2009 0:00 C



30943 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:24:2005‐06

. .ರಂಗಶೆಟಿಟ್, ಸ. , ರಾಘವೇಂದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
4/4/2009 0:00 C

30944 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:42:2005‐06

ರ್ೕ ಆರ್.ಮನೋಹರ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿ ಲುಕೊಪಪ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

30936 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:ಅನು:121:2005‐

06

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಘ, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/4/2009 0:00 C

30938 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:84:2005‐06
ಟಿ.ಶಂಕರಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಬಗೆಗ್.
4/4/2009 0:00 C

30940 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:32:2005‐06

ರ್ೕ ಎಸ್. .ಸಾರಂಗಮಠ, ಸ. , 
ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೋಕುಲ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/4/2009 0:00 C

31070 EST2
8571ಖಾ ಅ.ರಿಅ
/92/05‐09

ರಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.17399/2005  ರ್ೕ
ಆರ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ರ್ೕ ಗುರುಕರ್ಪ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗಿರಿಯಾಪುರ,ಕಡೂರು ತಾ 
ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

4/4/2009 0:00 B

31071 EST2

84ಶಾ ಹಾಮ 
239/08‐09.31‐3‐
2009.ದಾ.ಹಾ.ಮ

ನಾನ್/2009

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/10/2009 0:00 C

31061 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:2005‐06

ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹರಪನಹ ಳ್, 
ಗಾರ್ಮೀಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಂದು ದ 

ವಗರ್ದವರ ಕಷ್ಕರ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ 
ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31062 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:40:2005‐06

ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಮಪಪ್, ಮಂಡಗದೆದ್ಮ, 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ೕ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಶಾಲಾ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
4/7/2009 0:00 C

31063 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕಾಪ
ಬ:41:2005‐06

ಎನ್.ಡಿ.ಧನಯ್ಕುಮಾರ್, ಸ. , ಎಂ.ಕೆ.ಇ.ಟಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ 10 

ವಷರ್ ಪದೋನನ್ತಿ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 C

31057 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:16:2005‐06

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಜಗಳೂರು ತಾ, 
ರೇಕ ಲ್ನಹೊಳ  ೆ ರ್ ತಿರುಮಲಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ,  ರ್ೕ ಎಂ. . ಪುಟಟ್ನಗೌಡರ 
ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C



31058 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಶಾ

ಅ:ದೂರು:69:2005
‐06

ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಮು. ,  .ಎನ್.ಪಿ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31054 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಾವೆ
:17:2005‐06

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:4646:2005, 4/7/2009 0:00 C

31055 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:ಅನುದಾ
ನ:2005‐06

ಯಲಹಂದಕ ಉಪನಗರದ ಲ್ ಬಂಜಾರ 
ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 C

31048 EST2
83[ಶಾ ಅ:ಎ. ಂ

ದಿದೂರು:119:2006
‐07

ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಕಲಾ ಗಣಪತಿ ರಾಠೋಡ, 
ಂ. , ಬಣಜಾರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು.
4/7/2009 0:00 C

31049 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಿವ್.ದ
ಸ:86:2006‐07

ಚನನ್ಗಿರಿ ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ, ಜನತಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗ ಗೆ್
4/7/2009 0:00 C

31051 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕೋ.

ಎಜು:19:2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಸೆಂಟ್
ಜೇ ಯಸ್ ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಲೆಯ ಲ್ 
ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳನುನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ 

ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31041 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪೆ.ಅ
ನು:45:2006‐07

ದಾವಣಗೆರೆ ದದ್ ೕರಪಪ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಲ್ 
ಹ ಳ್ಮಹದೇವಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ,
4/7/2009 0:00 C

31043 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನಿ:4:

2006‐07

ವ ಗಗ್ ದ ಲ್ ಸಾಥ್ಪನೆಯಾಗಿರುವ
ಡ ೕ ಸ್ ಆಫ್ ವ ಗಗ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 C

31044 EST2
8[3]ಶಾ ಆ:ಆಢ

ತ.ಅ:183:2006‐07

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ರೇಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್,  ರ್ೕ
ತಿರುಮಲೇಶ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡ ತ 

ನಡೆಸುವ ಬಗ ಗೆ್
4/7/2009 0:00 C

31046 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕಾಕಾ

ರಚನೆ:ದೂರು:120:
2006‐07

ಸೇವಾಲಾಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕರಕುಚಿಚ್, 
ತರೀಕೆರೆ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

4/7/2009 0:00 C

31036 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.ವ

ಗರ್:ಅನು:127:200
6‐07

ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎಸ್ಎಂ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಷ್ಕರ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ

4/7/2009 0:00 C

31038 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:7:2006‐07

ಪಾರ್ ಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಹಣ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31039 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅಸು

ಹು:291:2006‐07
ಇಕೆಕ್ೕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಡಜಿಗಳ ೕೆಮನೆ, 

ಸಾಗರ,
4/7/2009 0:00 C

31019 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ನಿ:08:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಗಮಣಿ, ಸ. , 
ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

31020 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ:
20698/2005

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್:20698/2005ಕೆಕ್
ಕೆ.ಗೋಪಾಲ್, ಸ. ,

4/4/2009 0:00 C



31022 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:35:2005‐06

ಕೆ.ಎಂ.ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ಸ. , ಮಹಾರಾಣಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

4/4/2009 0:00 C

31023 EST2
84ಶಾ  ಇತರೆ 

236/08‐09.31‐3‐
2009.ಇತರೆ/2009

ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪೌರ್.ಶಾಳ  ೆಸೆಂಟ್ 
ಮೇರಿಸ್ ಬೆಂ. ಶಾಲೆಯ ರಿಯ ಕಷ್ಕರ 
ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ೕಕಷ್ಕರ ವೇತನಕೆಕ್ 
ಸಮಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ 
ಡೂ ಡೂ ಜಾಜ್ರ್ , ಕಲೈ ಅರ  ಎನ್ 

ಇವರುಗಳ ಸೇವಾಫುಸತ್ಕಗಳು 2

9/10/2009 0:00 D

31026 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:90:2005‐

06

ರ್ೕ ಪಿ.ತಿರುನಾವುಕಕ್ರಸು, ಸ. , 
ಸೇವಾಶರ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

31028 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:47:2005‐

06

ರ್ೕ ಕೆ.ಮಂಜಪಪ್, ಸ. , ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಪೈ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ,  ವ ಗಗ್, ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

30951 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್.

ಚಾ.ಬಡಿತ್:52:2005‐
6

ಎಸ್.ಎಸ್. ರೇಮಠ, ಸ, , ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್
ಆರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲವಟಿಟ್,  ವ ಗಗ್ 

ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ 
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/4/2009 0:00 C

32138 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:273:2008‐09

ರ್ೕ ಸಾಥ್ನಿಮೆನೇಜಸ್, ಸ. , ಪಿ. .ಎಂ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌಢಶಾಲೆ ಕಟಪಾಡಿಎಸ್. .ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಟಪಾಡಿ, 

ಇ ಲ್ಂದ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ 
ಸಕಷ್ಕರನುನ್ ಪೆಡೂರ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪೆಡೂರ್ರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

32139 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

:ಬಡಿತ್:268:2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ. ದೆದ್ೕಶವ್ರ, ಸ. ,  ರ್ೕ ಆದಶರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

32140 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:269:2008‐

09

ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ಪರ್ಕಾಶ್, ಸ. ,  ರ್ೕ
ಹೆಚ್. ದದ್ಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೀತಿಗೆರೆ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ, ಇವರಿಗೆ 

ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C

32141 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅ:03:2009‐
10

ಸವರ್ಜಞ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉತತ್ರಾಧಿಮಠ ರಸೆತ್, 
ರ್ೕ ರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐

10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

8/8/2009 0:00 A

32155 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ236/08‐
09

ಲೂಯ್ಮಿನರಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಆಂದರ್ಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್
9/10/2009 0:00 A

32158 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ237/08‐
09

ಯ್ನಿಕ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 
ಹೊಸಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/10/2009 0:00 A



1932/09 15

32161 EST2
84ಶಾ  

ಹುಭ160/08‐09

ರ್ೕ ದ್ಆಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ನೋಬನಗರ ತುಮಕೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
9/10/2009 0:00 B

32171 EST2
84ಶಾ   
237/08‐09

ರ್ೕ ಜಯರಾಮಭಟ್ ನಿ ಮು ಇವರ
ಸತ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/10/2009 0:00 D

32172 EST2
84ಶಾ   
238/08‐09

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಗೆಗ್

9/10/2009 0:00 D

32173 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ214/08‐
09

ರ್ೕ ಸಾಯಿಬಾಬ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ 
ರೆ ಡೆನಿಷ್ಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೋರ 

ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/10/2009 0:00 A

32174 EST2
84ಶಾ  ಹಾ ಮ 
231/08‐09

ರ್ೕ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸಾವ್ಮೀಜಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಣುಚೆಂಡೂರು ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 C

32188 EST2

84ಶಾ  
ರಿಅ6198/09.15‐

4‐
2009.ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2009

ಡಬೂಲ್ಯ್ ಪಿ ನಂ. 6198/09 ಆನ್ ದ ಫೈಲ್ 
ಆಪ್ ದ ಹೈ ಕೊಟ್ರ್ ಆಪ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರ್ೕ 

ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಷ್ ರ್ೕ 
ರ್ೕನಿವಾಸ ನಿಲಯ ದದ್ಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ 

ತುಮಕೂರು ಇವರು ರಾಜಯ್ 
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ 

ಬಗೆಗ್ಸ

9/10/2009 0:00 C

32193 EST2

84ಶಾ  
ರಿಅ1932/09 15ರಿಅ . ‐

4‐
2009.ರಿಅಸಂ/200

9

ಡಬೂಲ್ಯ್ಪಿ ನಂ. 1932/09 ಹೈ ಕೊಟ್ರ್ 
ಆಪ್ ಕನಾರ್ಟಕ

9/10/2009 0:00 C

32194 EST2

84ಶಾ  
ರಿಅ659/08.15‐4‐
2009.ರಿಅಸಂ/200

9

ಡಬೂಲ್ಯ್ ಪಿ ನಂ. 559/08 ಹರಿಯಣಣ್ ಇವರು 
ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
9/10/2009 0:00 C

32195 EST2
88.ಹೆ. .ತೆ.ಅನು.

241/2008‐09..ಹೆ 
 ತೆ/

ಸೆಂಟ ಥಾಮಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B

32220 EST2
87 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಶಾ ಅ 2/1006

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ವೇಕ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಬನವಾಸೆ ಬಾಳುಳ್ ಪೇಟೆ. 

ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವೇಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಬನವಾಸೆ ಬಾಳುಳ್ಪೇಟೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. 
ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 A



ಮು

32221 EST2
 89 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ ಶಾ ಪಾರ್. ಅ 
20/2006‐07

ಕುಶಾಲನಗರ ರೋಟರಿ ಕಮೂಯ್ನಿಟಿ ಟರ್ಸ್ಡ್
ಕುಶಾಲನಗರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಕುರಿತು

8/1/2009 0:00 A

32222 EST2
 89 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ ಅ 
7/2005‐06

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ರಾಜಪೇಟೆಯ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 A

32223 EST2
 88 ಶಾ ಅ ಮು 
. ಬಡಿತ್ ಅನು 

94/2008‐09

ರ್ ಕೆ.ಯು. ಪಳಾಗಪಪ್ ರಿಯ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರು ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಡಂಗ 

ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಕೊಡುಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C

32224 EST2
 88 ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು 
87/2008‐09

ರ್ೕಎ.ಜೆ ರ್ೕನಿವಾಸ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ನ ೕದಯ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗ ದೊಡಡ್ಕುಂಚೆ 

ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

4/18/2009 0:00 C

32225 EST2
 87ಶಾ ಅ 

ಮು. .ಬ. ಅನು 
151/2008‐09

ರ್ೕ ಕೇಶವಮೂತಿರ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಬುದದ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/18/2009 0:00 C

32226 EST2
87 ಶಾ ಅ 
ಮು.ಬ.ಅ 

124/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ . ಗಾಯತಿರ್ ಸ.  . 
.ಕೆ.ಎಸ್. ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಬಿ.ಎಂ 

ರಸೆ ಹಾಸನ ಮು ಬಡಿ ಅನು ೕದನೆರಸೆತ್ ಹಾಸನ . . ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ
ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C

32227 EST2
 87 ಶಾ ಅ ಮು 

ಬ.ಅ 123/2008‐
09

ರ್ೕ ಜೆ ಇಂದೂಧರಪಪ್. ಸ. .  ರ್ೕ
ಕರಿ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ರಾಮಗಿರಿ,ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 
ಮು. .ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C

32228 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ಮು.ಬ.ಅ. 

87/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಜಯಮಮ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಬಸವೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಳಲೆ,ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C

32229 EST2
 87 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 107/2008‐
09

ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ಬಾಲಭಾಸಕ್ರ್, ಪರ್.ಶಾ ಸ
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್ 21/2004 

ದಿನಾಂಕ 6‐2‐2006ರ ಆದೇಶವನುನ್ ಜಾರಿ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 D

32230 EST2
 87 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 112/2008‐
09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎ. ಕೇಲೂರ ಇವರನುನ್ ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/18/2009 0:00 D

32231 EST2
 817 ಶಾ ಅ 

ದೂರು 11/2000‐
01

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು 
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎ.,  . .ಎ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 D



32237 EST2 ಮು ಬ ಅ
ರ್

4/18/2009 00 C

32232 EST2
 87 ಶಾ ಅ ಮು 

ಬ ಅ 116/2008‐
09

ರ್ೕ ಡಿ. .ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಸ. . 
ರ್ೕನಿವಾಸನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಳಕಾಲೂಮ್ರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/18/2009 0:00 C

32233 EST2
 897 ಶಾ ಅ 
ಮು ಬ. ಅ 

111/2008‐09

ಸಟ್ರ್ ಚೌರಮಮ್ ಸ.  .ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C

32234 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ಮು.ಬ. ಅ 

139/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸುನೀತ ಎಸ್. ಕೆ 
ಎಸ್.ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೀಲೂರು, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. .ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C

32235 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ಮಾನಯ್ತೆ 

135/2008‐09

ರ್ೕ ಚಿತರ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ೕರಗುಂದ, ಅರ ಕೆರೆ ತಾ. ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
4/18/2009 0:00 C

32236 EST2
 87 ಶಾ ಅ 

ದೂರು 9/2000‐01

ಅಜಿರ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಖೆಯ್ 20/2001  ರ್ೕ 
ಡಿ.ಎಸ್ ಓಂಕಾರ ಮೂತಿರ್ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಬಿದರೆ, ಚಿಕಕ್ನಯಕ್ನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 D

32237 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ಮು ಬ ಅ. . .  
146/2008‐09

ರ್ೕ ಎ.ಬಿ.ಮಾರುತಿಗೌಢ ಸ. . ಕಾವೇರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಣನೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು
ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 0: C

32238 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ವಣೆ 

93/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್.ಹಷರ್ ಸ. . ರ್ೕ
ಬೂದೇಶವ್ರ ಸಂ. ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪರ್.  
ಬಿಡಾದದಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ ಜಿ ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C

32239 EST2
 87 ಶಾ ಅ 

ಮುಖಯ್ ಬ ಅ 
113/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಜಯಣಣ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್
ಜಗದಾಂಬ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರಲಹ ಳ್ 

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಮು. .ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C

32240 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು 
80/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ. ಸ. . ಗೌತಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಮಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ 

ಜಿಲೆಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
4/18/2009 0:00 C

32241 EST2
 88 ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು 
80/2008‐09

ಬೂವನಹ ಲ್ ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ನೌಕರರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C



32276 EST2 /265/2008 ಈ 2009 10 8 9/4/2009 00 A

32242 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು 
92/2008‐09

ರ್ೕ ಯಳನಡು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಅರ ೕಕೆರೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ ಶಾ 
ಗಳ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/18/2009 0:00 C

32265 EST2
81ಸವ್ಇ 

ನಿವರ್ತಿತ್.ಅನು/1/200
9‐10

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್. ರ್ೕದರ್,ಸ. ಪಿ. .ಎಂ ರ್ೕ 
ಸದುಗ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಸರಿಕಟೆಟ್,ಕೊಪಪ್ ತಾ 

ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವರ್ತಿತ್ ಹೊಂದಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2009 0:00 B

32266 EST2
842ಶಾ ನೇಅ/1
39/08‐09

ರ್ೕ ಪಟೇಲ್ ಗುಳಳ್ಪಪ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆವಲಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇ ಲ್ನ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 B

31066 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2005‐06

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಅನುದಾನರ ತ 
ಶಾಲೆಗಳ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ ಸಂಘ 
ಶಾಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31124 EST2
8(5) 

ಶಾ ಅ..ಹೊಶಾಅ
ನು 04/2009‐10

ಶಾಂತಿನಿಕೇತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 
ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಇವರು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 D

32276 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ/265/2008ಶಾಅ ‐

09

ರ್ೕ ಬೆಯ್ರವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿ ದೇಗಲು,ಮಂಡಯ್ ತಾ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009 10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ಶಾಲೆಗೆ ‐ ನೇ ಸಾ ಗೆ ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 0: A

32277 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ.ಅ/8/2009‐10

ದೊರೆಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಕುಲ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಎಸ್ 

ಮುಂಬಾಗ,ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

32286 EST2
83ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
ಡಿತ್ಅ/5/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ರತನ್,ಸ. , ರ್ೕ ನಿಲಾಂಬಿಕಾ 
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಿಗೆರೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

32287 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಅ/1/2009‐10

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಉಪುಪ್ಂದ 
ಬೆಯ್ಂದೂರುವಲಯ,ಉಡಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಅನುದಾನರ ತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A



8[8]
ಳ್

32288 EST2
83ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ/6/2009‐10

ದಾಯ್ಸಾಗರ ಹೊನೂನ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಉ,ಮಲಲ್ಶೆಟಟ್ಹ ಳ್,ಬಾಪೂಜಿ 
ಬಡಾವಣೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

8/8/2009 0:00 A

31113 EST2
81ನಿವೇಪರಿಗಣನೆ
/193/2008‐09

ರ್ೕ ವೆಯ್.ಎಲ್. ವಣಣ್,ದಿವ್ದಸ ದಾದ್ಥರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಮಸಕ್ಲ್,ಮಾಗಡಿ ತಾ 
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿವರ್ತಿತ್ 
ವೇತನಕೆಕ್ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6/30/2009 0:00 D

31114 EST2
87ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾ/174/2008‐09

ಕನಿನ್ಕಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ, 
ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್,ಅರ ಕೆರೆ,ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/7/2009 0:00 A

32526 EST2
8[8] ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭತಿರ್ ಅ 
208/2006‐07

ರ್ೕ.ಭಗವತಿ ಆಂಜನೇಯ ಸಂಯುಕತ್ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], 
ರಂಗೇನಹ ಳ್,  ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 D

32527 EST2
8[8] ಶಾ ಶಾ  

ಖಾಹುಭತಿರ್ ಅ 
87/2006‐07

ರ್ೕ.ಅರುಣೋದಯ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ತೊರೆಕೋಲಮಮ್ನಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹು ಭತಿರ್

2/2/2010 0:00 D

32528 EST2
8[2ಎ] ಶಾ  ನೇ 
ಅನು 3/2004

ರ , ಸ. ,  ರ್ೕ.ಪರಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪತರ್
9/12/2009 0:00 D

32529 EST2
8[8] ವೃ  ನೇ 

ಅನು 146/2007‐
08

ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ,  ಳಕಾಲೂಮ್ರು 
ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು[ತೋಟಗಾರಿಕೆ] ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2010 0:00 D

32530 EST2
8[8] ಶಾ  ಬಡಿತ್ 
507/2006‐07

ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್ 
ರವರಿಗೆ ಅನಂತ ಸೇವಾಶರ್ಮ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00 D



32531 EST2
8[4][5] ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 35/2004‐
05

ಕಿಸಾನ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಡದನಮರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಇದರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಗೆ 
ಸುಳುಳ್ ಸೇವಾನುಭವದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ 

ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/12/2009 0:00 D

32573 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ/251/2008‐

09

ಎಕಸ್ಲೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿ.ಎಂ.ರಸೆತ್,ಅಂಡರಸನೆಪ್ೕಟೆ 
ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/8/2009 0:00 A

32319 EST2
85 ಶಾ ಅ: ವೃ. 
. ವೇತ ಅನು 
22/2008‐09

ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್ ಸುಣಗಾರ, ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಪಾಥರ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ರಿಯೂರು 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನುದಾನಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದನೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/21/2010 0:00 B

32340 EST2
815 

ಶಾ.ಅ.ಸಥ್ಳಾಂತರ/2
/2004‐05

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ 

ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಸಥ್ಳಾಂತಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

32395 EST2
8(5) ಶಾ ಅ 

ಹೊಶಾಅನು 04 
/2009

ಪರ್ ಡೆನಿಸ್ ಸೂಲ್ಕ್ ಜೈ ಭೀಮಾ ನಗರ, 
ಮುನಿ ಪಲ್ ಕಾಲೇಜು ಂಭಾಗಮುನಿ ಪಲ್ ಕಾಲೇಜು ಂಭಾಗ, 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ 
ನಗರದ ಲ್ ಪೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 A

32400 EST2
81ಹೆ. ಭಾಗ/3/0

9‐10

ದಾಯ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಣಕಲ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

6/26/2009 0:00 C

32422 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/17/2009‐10

ಅಳಾವ್ಸ್ ಕನನ್ಡ 
ಮಾದಯ್ಮಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ದಾಯ್ಗಿರಿ,ಮೂಡ
ಲಾದಿರ್,ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/9/2009 0:00 A

32425 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/11/2009‐10

ಲಾರೆಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಐ.ಟಿ.ಐ 
ಕಾಲೋನಿ,ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ 

ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು‐85 ವತಿಯಿಂದ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

7/9/2009 0:00 A



ಳ್

32607 EST2
 89 ಶಾ ಅ ಕಾ 
ಮಿ ವೇ ಬ 

39/2006‐07

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೌಕರರಿಗೆ 
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2009 0:00 B

32623 EST2

88 
ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮನಾನ್.

238/2008‐
09..ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್/

ವಾಸ  ಲಯನ್ಸ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 C

32625 EST2
82ಶಾ ಅ.ಕು.ವೇ
ಬ/20/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಮಂಜುಳ,ವರ್ತಿತ್
ಕಷ್ಕರು,ವಾಸ  ದಾಯ್ನಿಕೇತನ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 
ವೆಯ್ಯಕಿತ್ಕ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

32632 EST2
81ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್/1598/08/5/
2009‐10

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.1598/08  ರ್ೕ ಪುಟಟ್
ರಂಗಯಯ್, ರ್ೕನಿವಾಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

8/27/2009 0:00 B

32645 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ ಅ 
11/2009‐10

ಜವಹರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮದೂದ್ರು ಟೌನ್ 
ನಿಂದ ಇದೇ ಟೌನ್ ನ ಲ್ರುವ ಕಸೂತ್ರಿ ಬಾ 
ಉನನ್ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದೂದ್ರು 
ಟೌನ್ ಈ ಆವರಣಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 A

32647 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಅ 

10/2009‐10

ತ ೕವನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಾತಿ 
ನೀಲಾನಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣತ್
ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10 ನೇ 

ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2009 0:00 A

32648 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಸವ್ಇನಿ ಅ 

09/2009‐10

ಸಟ್ರ್ ೕನಾ ಕಾರ್ಸಾತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಮೆರಿನಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಕೂರ್ರು, 
ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 B

32655 EST2

84ಶಾ  
ಹಪೌರ್ಶಾ1/09‐
10.21=4=2009.
ಹೊಶಾಅನು/2009

ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಎಜು ಸೊ.ಟಿ ದಾಸರಹ ಳ್ 
ಬೆಂ. ಸಂ.ವ.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಶೋಕನಗರ ಬೆಂ. ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಖಾ.ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಡಿಡಿ ರೂ. 10,000=00 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

9/10/2009 0:00 A

32658 EST2
88 

ಶಾ. .ವೇ.ಸಂ.01/2
009‐10..ವೇನಿ/

ರ್ೕ ಜಿ. ಶವ್ನಾಥ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಂಗದಹ ಳ್ 

ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 
ರವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C



82

32677 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ವಗಾರ್ 23/2009

ಅ ಸತ್ ಕ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್
ಸೊಸೈಟಿರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C

32679 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹು 
ಭ ಅ 24/2009

ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/5/2011 0:00 A

32680 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 25/2009

ಬಲರೂಜ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರಝಾನಗರ ಮದುಪಡುಗೋಡಿ ಬಂಟಾವ್ಳ 

ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

32681 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 26/2009

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಣಪತಿಹ ಳ್
ಚುಂಚನಕುಪೆಪ್ ಅಂಚ ತಾವರೆಕೆರೆ 

ಹೋಬ  ಬೆಂ.ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

32682 EST2
 82 ಶಾ ಅ ನೇ 
ಅನು 27/2009

ಭಾರತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಳಾಳ್ಲ
ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ 
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 B

32683 EST2
82 ಶಾ ಅ ನೇ  ಶಾ ಅ ನೇ 

ಅನು 28/2009

ಜೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಬೋಧಕ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ

ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 
ಅನುಮೂದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 B

32699 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ಮಾನಯ್ತೆ 

01/2009‐10

ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡಲು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ 

ಮನನ್ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 C

32701 EST2
87 ಶಾ ಅ ಮಾ 
ಹ 02/2009‐10

ಹೆಚ್ ಎಂ. ಸುಬರ್ಮಣಿ ವಕೀಲರು ಗೌಡ ಳ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೌಡ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿರುವ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 B

32702 EST2
87 ಶಾ ಅ 
ಮಾನಯ್ತೆ 

03/2009‐10

ಎಸ್ .ಮಾನಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಳೆಗದೆದ್ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/6/2009 0:00 C

32704 EST2
 87 ಶಾ ಅ ಮಾ 
ಹ 04/2009‐10

ರ್ೕ ಆರ್ ಬೀಮೇಶ್ ವಕೀಲರು ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ 
ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 B



32705 EST2
 87 ಶಾ ಅ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
05‐2009‐10

ಕಿರಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಲ ಮ್ೕಪುರ ಬಡಾವಣೆ 
ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1/27/2010 0:00 A

32713 EST2
 842 ಶಾ ಅ 

ವೇತನ ಅನುದಾನ 
01/2006‐07

ಅಶೋಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ 
ಮೂಡಲಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

32714 EST2
842 ಶಾ ಅ ಹು 

ಭ ಅ 48/2008‐09
ರೊಜಾರಿ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೋಳರ 

ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
9/24/2011 0:00 A

32715 EST2

84ಶಾ  
ಹೊಪೌರ್ಶಾ12/09‐

10.30‐4‐
2009.ಹೊಶಾಅನು/

2009

ಏಕದಂತ ಎಜು ಸೊ.ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ. 
ಸಂ.ವ.ನ. ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಸನ್ ರೈಸ್ 

ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ ಬೆಂ. 
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಡಿಡಿ ರೂ, ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/10/2009 0:00 A

32716 EST2

84ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ11/09

‐10I.30‐4‐
2009.ಹೊಶಾಅನು/

2009

ದ ಯಾರ್ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವ. ಎಂ 
ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂ. ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ. 10,000=00 ರೂ 

ಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/10/2009 0:00 A

32717 EST2

84ಶಾ ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ10/09‐
10.30‐4‐

2009.ಹೊಶಾಅನು/
2009

ಎಸ್ ಎಲ್  ದಾಯ್ ನಿಕೇತನ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಅಮೃತಹ ಳ್ ಬೆಂ. ಸಂ.ವ.ಎಸ್ ಎಲ್  
ದ್ಐಆನಿಕೇತನ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಮೃತಹ ಳ್ 

ಬೆಂ. ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಖಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/10/2009 0:00 A

32718 EST2

84ಶಾ ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ9/09‐10.30‐

4‐
2009.ಹೊಶಾಅನು/

2009

ಅ ವ್ನ್ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮತಿತ್ೕಕೆರೆ ಬೆಂ. 
ಸಂ.ವ.ನ.ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಅ ವ್ನ್ 
ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮತಿತ್ೕಕೆರೆ ಬೆಂ. 
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಮಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00 ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

9/10/2009 0:00 A

32719 EST2

84ಶಾ  
ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ7/09‐

10I.30‐4‐
2009.ಹೊಶಾಅನು/

2009

ಲ ಮ್ೕ ನರ ಂಹ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟಿ 
ನಗರ ಬೆಂ. ಸಂ.ವ.ನ. ಉದೆದ್ೕ ರುವ 

ಸೂಪ್ತಿರ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ 
ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್ ಬೆಂ. ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾ.ಪೌರ್>ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00 
ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

9/10/2009 0:00 A



32720 EST2

84ಶಾರ್  
ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ6/09‐

10.30‐4‐
2009.ಹೊಶಾಅನು/

2009

ಕೆ ಎ ಎ ಎಜು.ಸೊ.  ದಾಯ್ರಣಯ್ ಬೆಂ. 
ಸಂ.ವ.ಶಬರಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 

ರಾಘವೇಂದರ್ ಕಾಲೋನಿ ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ 
ಬೆಂ. ಇ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾ.ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್>ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00 

ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

7/27/2009 0:00 C

32721 EST2

84ಶಾ ಅ8/09‐
10.30‐4‐

2009.ಹೊಶಾಅನು/
2009

ಎಸ್ ಎ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾಲ ಮ್ೕಪುರಂ 
ಬೆಂ. ಸಂ.ವ.ರಿವರ್ ಡೇಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ 

ದ್ಐಆರಣಯ್ಪುರ ಬೆಂ. ಹೊಸ 
ಖಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ, 10,000=00 

ರೂಗಳು ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

9/10/2009 0:00 A

32722 EST2

84ಶಾ ಅ5/09‐
10.30‐4‐

2009.ಹೊಶಾಅನು/
2009

ಗಣೇಶ್ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್ ರೂಪಾಕಷ್ಪುರ
ಕೊಡಿಗೆಹ ಳ್ ಬೆಂ. ಸಂ.ವ.ನ. 

ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಎಸ್ ಜಿ ನಾಯ್ಷನಲ್ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರೂಪಾಕಷ್ಪುರ ಕೊಡಿಗೆಹ ಳ್ 
ಬೆಂ. ಇ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಡಿಡಿ ರೂ. 10,000=00 ರೂ ಗಳು 
ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

7/27/2009 0:00 C

32726 EST2
862 ಶಾ ಅ ಹು 

ಭ ಅ 8/2007‐08

ರ್ೕ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಸಂಸಕ್ರ್ತ / ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್.
12/10/2009 0:00 B

32749 EST2
84 ಶಾ ಅ ಮು 
 201/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್ ಷಡಕಷ್ರಿ ಸಾವ್ಮಿ ಸ. . 
ಪಟೇಲ್ ಬಿ.ಜಿ.ರಂಗೇಗೌಡ ಸಾಮ್ರಕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಡಿಗೊಂಡನಹ ಳ್ 

ತಿಪಟೂರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 C

32760 EST2
84 ಶಾ ಅ ವೇ 

ನಿ 169/2008‐09

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್ ಮಹದೇವಣಣ್ ಗೂರ್ಫ್ `ಡಿ` 
ನೌಕರರು ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂ 
ಎನ್. ಕೋಟೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ 1987 ರ 
ಪರಿಷಕ್ರ್ತ ವೇತನ ನಿಗದಿಯಲಾಲ್ಗಿರುವ 
ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 E

32762 EST2
84 ಶಾ ಅ ವೇ 

ವಯ್ 180/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ.  ಡಿ. 
. ಎನ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 

ಕಾಲೇಜು ವ ಗಗ್ ಇವರ ◌್ಏತನ 
ತಾರತಮಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 D

32764 EST2
 83 ಶಾ ಅ ವೇ 

ನಿ 225/2007‐08

ರ್ೕ .ನಾಗೇಶ್ ತೆಲುಗು ಪಂಡಿತ್
ಅರ್.ಬಿ.ಎ. ಎನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮುಖಯ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಂಗಾದರ ಚೆಟಿಟ್ ರಸೆತ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 E



ಬಿ ಮು

32769 EST2
 84 ಶಾ ಅ ಸವ್ 

ಇ ನಿ 170/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಅಮುದಪ ಲ್ . ಟಿ. ಕಾರ್ಫಟ್
ಕಷ್ಕರು ಕಮಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಗಂಗಾನಗರ ಬೆಂ.32 ಇವರ ಸವ್.ಇ. ನಿ. 

ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 B

32773 EST2
 84 ಶಾ ಅ ಹು 

ಭ ಅ 202/2008‐
09

ಕನನ್ಡ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊನನ್ವ ಳ್ 
ತಿಪಟೂರು ತಾ ಈ ಸಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕನನ್ಡ 
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕರ ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 B

32774 EST2
 84 ಸಾ ಅ ಸವ್ 

ಇ ನಿ 209/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಫಿಹಮೀದಾ ಬೇಗಂ ಸ.  . 
ಮದರಸಾ ಇ ಇಸಾಲ್ಮಿ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಂ. ರವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ 
ಬಗ ಗೆ್.

5/2/2009 0:00 B

32778 EST2
 84 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 132/2008‐
09

ಎ.ಇ.ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಮರ್ತೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/2/2009 0:00 C

32782 EST2
 84 ಸಾ ಅ 
ವಗಾರ್ವಣೆ 

216/2008‐09

ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ಗೋಡೆಕೆರೆ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ ಹ ಳ್ ತಾ ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡಿಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 C

32785 EST2
 84 ಶಾ ಅ 
ಮಾನಯ್ತೆ 

168/2008‐09

ಆಮರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸೆತ್
ತುಮಕೂರು ತಾ ಈಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ಬಗೆಗ್.
5/2/2009 0:00 C

32787 EST2
 84 ಶಾ ಅ ಮು. 
 ಭ 220/2008‐

09

ದಿಗಿವ್ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಲಹಂಕ
ಉಪನಗರ ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ೕಮತಿ ಬಿ ಕೆ ಗಾಯಿತಿ ದೇ ರವರ ಮುರ್ೕಮತಿ .ಕೆ ಗಾಯಿತಿರ್ ದೇ ರವರ
ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 C

32788 EST2
 84 ಶಾ ಅ ಸವ್ 

ಇ.ನಿ 281/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. . ಮಲ ಹಾಗೂ ರ್ೕಮತಿ 
ಶೋಭಮಣಿ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 B

32792 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಹಸಾತ್ಂತರ 

281/2008‐09

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಸಕೆರೆ 
ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಗೌತಮ 

ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಕೋಡಿ ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/2/2009 0:00 A

32812 EST2
82 ಶಾ ಅ ನೇ 

ಅ 29/2009‐10

ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುತಾತ್ನಲೂಲ್ರು 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/8/2009 0:00 B

33455 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ರಿ.ಅ.
11/2009‐10

ರಿ ಅ ಸಂ 11892‐11894/2009 ರಮೇಶ, 
ಪಿ.ಆರ್.  ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

11/19/2009 0:00 B



ಆ ಮಂ

33456 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಸಥ್

ಳಾಂತರ 12/09‐10

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾನಗಲ್ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಕೆಂಚಾಪುರ 
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/8/2009 0:00 A

33458 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.,ಸಥ್

ಳಾಂತರ 13/2009‐
10

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಮೇದೂರು, ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ‐ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 
ಹೊನಾನ್  ತಾ: ದೇವನಾಯಕನಹ ಳ್ 
ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/8/2009 0:00 A

33460 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/10/2009‐10

ಾನವಾ ನಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬೆಳವಂಗಲ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್
ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2009 0:00 A

33464 EST2

88 
ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ

ನು.20/2009‐
10..ಬಡಿತ್/2009

ರ್ೕ ಎಸ್ ಆರ್ ಚನನ್ ೕರಣಣ್ ಸ. . 
ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಾಣದಹುಣಸೆ 

ರಾ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

7/18/2009 0:00 C

33467 EST2

84ಶಾ  
ಮು ಬ213/09‐

10.20‐2‐
2009.ಬಡಿತ್/2009

ಎಸ್ ರ್ೕಧರ ರಾವ್ ಸ. . ಇವರಿಗೆ
ಆ ಮಂ ಯವರು ಇವರಿಗೆ. . ಯವರು ಇವರಿಗೆ

ಆ.ಮಂಡ ಯವರು ಮು  ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನಿಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

9/11/2009 0:00 C

33468 EST2

84ಶಾ  
ಹೊಪೌರ್ಶಾ21/09‐

10.6‐5‐
2009.ಹೊಶಾಅನು/

2009

ಎಂ ಎಂ ಎಜು ಟರ್ಸ್ಟ್ ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ. 
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಡಿಡಿ ರೂ, 
10,000=00 ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/11/2009 0:00 A

33477 EST2
84ಶಾ ವೇಅಒ30
/09‐10.18‐5‐

2009.ವೇಅ/2009

ನಾಯಕ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್
ಕುಣಿಗಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ

7/27/2009 0:00 C

33418 EST2
84ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ26/09‐0

ಹನುಮಾನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡ್ಉವ ಬಗೆಗ್ಸ

9/11/2009 0:00 A

33419 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ 27/09‐
10

ಡಾಲ್ ಫಿನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ತರಬನಹ ಳ್ ಹೆಸರಘಟಟ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 
ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A



33420 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ 28/09‐
10

ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 
ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

33423 EST2

88 
ಶಾ. .ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ

ನು.07/2009‐
10..ಹೊಶಾಅನು/2

009

ರ್ೕ ಎಂ.ಕೆ.ಅಶವ್ಥ್ ಕುಮಾರ್ ಸ. .  ರ್ೕ
ಮಂಜುನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಹೊಸರಾಮನಹ ಳ್ ಹುಣಸೂರು ತಾ: 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2009 0:00 C

33432 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ29/09
‐10

ಸಹಾಯ್ದಿರ್ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ರಾಜೇಂಳದರ್ನಗರ ವ ಗಗ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

33435 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ33/09‐
10

ಶವ್ತೀಥರ್ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಮಮ್ರಡಿ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ ಇ ಲ್ ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

33442 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ
ನು/9/2009‐10

ನೋದ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾಶೆಟಟ್ಹ ಳ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/28/2009 0:00 D

33444 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/12/2009‐10

ಕರ್ಷಣ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ತರೀಕೆರೆ ಇವರು 
ಗಾ ಹ ಳ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಲ್ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ಲ್ ರ್ ನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2009 0:00 A

33312 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮಾ 
ಹಕುಕ್ 40/2009

ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ್ ರೆಡಿಡ್ ನಮ 1304 9ನೇ 
ಕಾರ್ಸ್ 1ನೇ ವೇಸ್ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ಬೆಂ ‐78 

ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/9/2009 0:00 D

33343 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ.07/2009‐
10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಭಾಗಯ್ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಹಳ ೕೆಬೀಡು, ಬೇಲೂರು 
ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/7/2009 0:00 A

33344 EST2

8[7]ಶಾ ಅ.ಸಥ್
ಳಾಂತರ 

ಹಸಾತ್ಂತರ/08/09‐
10

ಕಾ ಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೈರಾಪುರ, 
ಆಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಸಾತ್ಂತರ ಮತುತ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

7/7/2009 0:00 A

33360 EST2

85 ಶಾ ಅ 
ಖಾಹುಭಅ 
11/2009‐

10.257.ಖಾಹುಭನು
/2009

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಜಿ. ಕೆರೆ. ಳಕಾಲೂಮ್ರು 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/10/2010 0:00 B



88
ಯ್

33363 EST2

8(5)ಶಾ ಅ : ವೇ 
ಅನು 12/2009‐

10.258.ವೇಅ/200
9

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೇವರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/21/2010 0:00 A

33377 EST2

88 
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.15/2009‐

10..ಹೊಶಾಅನು/2
009

ರ್ರಂಗ ಎಜುಯ್ಕೇ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ 
ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಡವನಹ ಳ್ 
ಮಧುಗಿರಿ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಬಡವನಹಳಳ್ 
ಇ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

33378 EST2

88 
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.14/2009‐

10..ಹೊಶಾಅನು/2
009

ಟಲ್ ರೋಸಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬರಗೂರು ರಾ ತಾ: 
ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

33379 EST2

88 
ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂ.ಅನು.12

/2009‐
10..ಸಥ್ಳಾಂ/2009

ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅರ ೕಕೆರೆ
ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೋ ನಕೆರೆ 
ಚಂದಾರ್ಯನ ದುಗರ್ ಹೋಬ  ಕೊರಟಗೆರೆ 

ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A

33239 EST2

88 
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.05/2009‐

10.ಹೊ.ಶಾ.ಅನು.
ಹೊಶಾಅನು/2009

ಮಿಥಿಲಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಮಿಲೆರ್ ಕೆ.ಆರ್. ಥ್
ನಗರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ ಮಿಥಿಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಮಿಲೆರ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2009 0:00 A

33244 EST2
84 ಶಾ ಅ ಮು 

 ಬ 
146/2008/09

ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ. ಜವರಯಯ್ ಸ.  .ಜೆ.ಬಿ. ಕಾವಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

5/11/2009 0:00 C

33245 EST2
84 ಶಾ  ಹು ಭ 
ಅ /2008‐09

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ರ್ತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ 

ಸ ೕರ್ತತ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/11/2009 0:00 B

33246 EST2
 84 ಶಾ ಅ 
/2008‐09

ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಅಜಿರ್
ಸಮಿತಿ ಬಗೆಗ್.

5/11/2009 0:00 C

33247 EST2
87 ಶಾ ಅ 
ಮೇಲಮ್ನ  
31/2007

ರ್ೕ ಎಂ ಂಗಯಯ್ ವೃ . ಎಸ್. .ಪಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಡವಾಸೆ ಕುಣಿಗಲ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ 
ಮತುತ್ ಇತರರು.

5/11/2009 0:00 A



33248 EST2
81 ಅ ಗ1/2007‐

08

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳನುನ್ 
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗಳ 
ಗಮನಕೆಕ್ ತರುವ ಸಂಬಂದಿತ ಕಡತ.

5/11/2009 0:00 D

33249 EST2
 84 ಶಾ  

ಇತರೆ/2007‐08
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಪತರ್ಗಳನುನ್

ಇಂಗಿಲ್ೕಷನ್ ಲ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/11/2009 0:00 D

33250 EST2
 84 ಶಾ  ಮಾ 

ಹ 100/2008‐09

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಕೇಂದರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ 

ಮಾ ತ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/11/2009 0:00 D

33251 EST2
84 ಶಾ  ಮು  

ಬ 105/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ದಳವಾಯಿ
ಸ. .ಬಸವೇಶವ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ. ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

5/11/2009 0:00 C

33252 EST2
84 ಶಾ  ಹು ಭ 

ಅ 173/2008‐09

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿ ರಿಗೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ತುಂಗಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹನಸವಾಡಿ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಹುದೆದ್ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/11/2009 0:00 B

33253 EST2
84 ಶಾ  ಬಾ ವೇ 
172/2008‐09

ರ್ೕ .ಕೆ. ರ್ೕಧರ ಸ. .ದೇ ೕಯ ದಾಯ್ 
ಶಾಲಾ ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ ಕಾ ವ ಗಗ್ 
ಇವರ ಸೇವಾಜೇಷಠ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ಠ್ ಗ್
ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/11/2009 0:00 D

33254 EST2
84 ಶಾ  ಮು  

ಬ 178/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮಂಜಪಪ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಮು. . 
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ನೋಮಿನಕೊಪಪ್ ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ 
ಮು . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/11/2009 0:00 C

33255 EST2
84 ಶಾ  ದಾ ಹಾ 

ಮ 111/2008‐09

ಕುಮಾರಪಾಕರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಗಪಪ್
ಬೀದಿ ಉತತ್ರವಲಯ‐2 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

5/11/2009 0:00 C

33256 EST2
84 ಶಾ  ಮು  

ಬ 210/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿರಾಜಪಪ್ ಸ. . ಉಮಾ ಮಹೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾವ  ಸೊರಬ ತಾ 

ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
5/11/2009 0:00 C

32514 EST2

88 
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.240/2008‐
09..ಹೊಶಾಅನು/

ರ್ೕ ಾನಭಾರತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಮಾ ನಹ ಳ್ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ  
ವತಿಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಲ್ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A



ರ್ ನ್

32710 EST2
81.ಶಾ. .ವಗರ್.ಅ
ನು.46/2008‐09

ಗಣಪತಿನಾರಾಯಣಭಟ್,ಸಂಸಕ್ರ್ತ 
ಕಷ್ಕರು,ಪಟಾಟ್ಭಿರಾಮ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಮನಾಥಪುರ ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

12/9/2009 0:00 C

32815 EST2

88 
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.212/2008‐
09..ಹೊಶಾಅನು/

ದೀನಬಂಧು ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2009‐10 ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ದೀನಬಂಧು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅರಣಯ್ ನಸರ್ರಿ ಂಬಾಗ 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2009 0:00 A

32816 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.226/20
08‐09

ಶಕುಂತಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಬಿ.ಆರ್.  

ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ವಸಂತಪುರ.ಪರ್ಶಾಂತನಗರ.ಬೆಂ‐

78.2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ.

7/9/2009 0:00 A

33264 EST2
82 ಶಾ ಅ ನೇ 
ಅನು 32/2009

ಉದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 B

33265 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 33/2009

ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೂಡುಲ್ 
ಗಾರ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಬೆಂ‐76 ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

33266 EST2
82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 34/2009

ಪಂಚ ೕಲ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ ಬೆಂ‐98 ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

33267 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 35/2009

ದೀಷಾ ಹೈ ಶಾಲೆ ನಂ.49/2  ಶವ್ಮಾನವ 
ೇತರ್ಸಲಕವಾರ ಅಂಚೆ ಹುಲುಲ್ಕಸವನಹ ಳ್ 
ಹಣಣಿ ಹೋಬ  ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 D

33268 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ಅನುಕಂಪ ನೇ 
36/2009

ಕು. ಕೆ ಎನ್ ನ ನ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 B

33270 EST2
82 ಶಾ ಅ ಹು ಭ 
ಅ 38/2009

ಕೆನರಾ ಹೆಮಮ್ಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 B



ಬ್ ನ್

33273 EST2
8ವೇತನ 

ಸಮ/7/2009‐10

ಆರ್. .ಪೌರ್ಢಶಾಎ,ಹಾರೋಬೆಲೆ,ಕನಕಪು
ರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ 

ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
9/29/2009 0:00 C

33274 EST2
82 ಶಾ ಅ ಹು ಭ 
ಅ 690/2008‐09

ಮದನಿ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ ಅಳ ೕೆಕಳ ಉಳಾಳ್ಲ ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 B

33277 EST2
81ಶಾ.ಹೆ.ಬ.ಅನು
/8/2009‐10

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಲುಂಬಿನಿ 
ಗಾಡರ್ನ್,ಕುಣಿಗಲ್ ರಸೆತ್,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ 
ಈ ಶಾಲೆಯಯನುನ್ ಬಿ.ಪಿ.ಇಂಡಿಯನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6/25/2009 0:00 A

32844 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ/7/2009‐10

ಚೇತನ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚೀತಾಯ್,ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

32846 EST2
8(5) ಶಾ ಅ : 
ವೇ ಅನು 

05/2009‐10

ಪತಿತ್ ಆದಿನಾರಯಣಯಯ್ ರಾಮಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಂಗಾನಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರನುನ್

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2010 0:00 A

32847 EST2
87 ಶಾ ಅ 
ಫ ತಾಂಶ 
01/2005‐06

ಮಾಚ್ರ್‐2005ರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.
ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಶೇಕಡ 10 ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ 

ಫ ತಾಂಶ ಪಡೆದರು ಖಾಸತಿ 
ಅನುದಾನಿತ/ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 

ರುದದ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 C

32848 EST2
84 ಸಾ ಅ ಇತರೆ 
ಸಮಿತಿ 12/2002‐

03

ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಉನನ್ತಮಟಟ್ದ 
ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು.

5/4/2009 0:00 C

32850 EST2
 87 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 2/2006‐07

ಖಾಸಗಿ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 
ಒಂದು ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

ಇದದ್ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ 
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 C

32851 EST2
 847 ಶಾ ಅ 
ಸಮಿತಿ 

ಸಭೆ01/200203

ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅನುದಾನ
ಸಂ ತೆಯ ಸಮಗರ್, ಪುನರ್ ಪರಿ ೕಲನಾ 

ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳು
5/4/2009 0:00 C

32852 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ಸುತೊತ್ೕಲೆ 
01/2005‐06

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ 
ಕುರಿತು.

5/4/2009 0:00 C



ರ್ ಕಷ್

32853 EST2
 84 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 5/2002‐03
ಟುಯ್ಟೋರಿಯಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ 

ಕುರಿತು ನಿಯಮ.
5/4/2009 0:00 C

32854 EST2

85 ಶಾ ಅ ಎಸ್ 
ಎಸ್ ಎಲ್  
ಫ ತಾಂಶ 

135ಎ/2005‐06

ಮಾಚ್ರ್‐2005ರ ಎಸ್.,ಎಸ್.ಎಲ್  
ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ೕ 10 ಕಿಕ್ಂತ ಫ ತಾಂಶ 
ಕಡಿಮೆ ಬರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 C

32855 EST2
 84 7 ಶಾ ಅ ನಿ. 

ಅನು 54/2001‐02
ಫೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನ 

ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು.
5/4/2009 0:00 C

32856 EST2
 847 ಶಾ ಅ ಅ. 

ಹೆ.ವೇ ಬ 
01/2002‐03

ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ನಾಯಿತಿ ಬಗೆಗ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡತಿ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ 

ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 
ನೌಕರರಿಗೂ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 C

32857 EST2
84 ಶಾ ಅ ಇತರೆ 
ವೈದಕೀಯ ವೆಚದ್ 
15/2002‐03

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ರಕಷ್ಣ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 C

32859 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ಮೇಲಮ್ನ  
01/2005‐06

ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ನ ಅಪೀಲುಗಳ ಬಗೆಗ್
ಧಾರವಾಡ ವಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ 

ಪರ್ಕರಣಗಳ ಬಗೆಗ್.
5/4/2009 0:00 B

32860 EST2
 87 ಶಾ ಅ 

ಮೀಲಮ್ನ  ಇತರೆ 
1/2004‐05

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮೇಲಮ್ನ ಗಳ ಕುರಿತು. 

ನಧೇರ್ಶಕರುಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ
5/4/2009 0:00 B

32862 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ಮೇಲಮ್ನ  
59/2004‐05

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಕಳು ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಗಳ ವರ.

5/4/2009 0:00 B

32863 EST2
 87 ಶಾ ಅ ನಾಯ್. 
ಪರ್ 01/2004‐05

ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳು ಧಾರವಾಡ
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ 

ಬಗೆಗ್.
5/4/2009 0:00 B

32865 EST2
 87 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 5/2004‐05

ಧಾರವಾಡ ಅಪರ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
5/4/2009 0:00 B

32866 EST2
 87 ಶಾ ಅ ಹು 
ಭ 35/2003‐04

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕುಂದಗೊಳ ದಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ದಿವ್ ದ. ಸ. 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
5/4/2009 0:00 B

32867 EST2
 87 ಶಾ ಅ ಅ 
ಧಾರವಾಡ 
01/2005‐06

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಾಗದ ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 B

32868 EST2
 87 ಶಾ ಅ ವ. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
01/2003‐04

ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಡತಗಳನುನ್ 
ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 B



32870 EST2
 87 ಶಾ ಅ 
ಅನುದಾನ 
04/2004‐05

ಪ.ಜಾ. ಪ.ಪಂ. ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅನುದಾನವನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಧಾರವಾಡ, 

ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಧಾರವಾಡ ಅವರ 
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ.

5/4/2009 0:00 B

32871 EST2
 87 ಶಾ ಅ ನೇ 

ಅನು 16/2004‐05

ಮಾಡೆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರಡ್ರ್
ನವಲಗುಂದ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 B

32874 EST2
87 ಶಾ ಅ ಬಡಿತ್ 
10/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್. .ಗ ೕಮಠ ಮತುತ್
ಎಲ್.ಡಬೂಲ್ ಮಾಟೂರ,  ಕಷ್ಕರು  

ಎಸ್.ಪಾಟೀಲು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗದಗ,ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್ 1 ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ 

ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 B

32876 EST2
 87 ಶಾ ಅ 

ನೇಮಕ ಇತರೆ 
02/2003‐04

ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಬಬ್ ಳ್ ದಾರವಾಡ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 B

32877 EST2
87 ಶಾ ಅ 

ನೇಮಕ ಇತರೆ 
5/2004‐05

ಜನತಾ ಕಷ್ಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ರಿ
ಹಾನಗಲ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 B

32902 EST2
 82 ಶಾ ಅ ರಿ. 

ಅ 64/2008‐09

ಉಷಾ ಕೆ. ಗುರುರಾಜ್ w/o 
ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಸ.   ಹೈದಾರ್ಬಾದ್ 
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಬಾಲಕರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಐಯರ್ವಾಡಿ ಗುಲಬಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ರುದಇವರ ರುದದ್.

5/4/2009 0:00 A

32904 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ವೇತನಾನುದಾನ 
77/2007‐08

ದದ್ರಾಮೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವಸಂತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೀದರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಬಬ್ಂದಿಯ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/4/2009 0:00 E

32909 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಅಂ. 

ಜಿ ವಗರ್ 58/2008‐
09

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಉಜಜ್ಯಿನಿ ಸಸ್ಮರ್
ಂಹಾಸಹನ ಾನ ಗುರು ದಾಯ್ಪೀಠ 

ಉಜಜ್ಯಿನಿ ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ತಾ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತೆ ನೌಕರರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 C

32923 EST2
87 ಶಾ ಅ 

ಬೋಧಕೇತರ 
01/2003‐04

ದಿನಾಂಕ: 1‐6‐1992 ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ 

ಅನು ೕದನೆಯಾಗಿದುದ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

5/4/2009 0:00 B

32924 EST2
 84 ಶಾ ಅ 

ಬೋದಕೇತರ 
6/2001‐02

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಬೋದಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
5/4/2009 0:00 B



32925 EST2
 87 ಶಾ ಅ ಜಿ. 

ಪಂ 01/2001‐02

ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ ಅನುಮತಿ 
ಪಡೆದು ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
5/4/2009 0:00 B

32956 EST2
 83 ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾ 

ಅ/262/2008‐09

ಕುವೆಂಪು ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ವೆಯ್.ಅಗರ್ಹಾರ 

, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

11/4/2010 0:00 D

33011 EST2
CPI..ಯಾವುದಾದ
ರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2009

ರ್ೕ ಕೆ.ರಾಮಣಣ್ ಸ. . ನೇತರ್ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಜಜ್ನಡು ಪಾವಗಡ ತಾ: 

ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2009 0:00 C

33063 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ/2/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಯಳಮಮ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಟಮಕ,ಕೋಲಾರ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
8ನೇತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/21/2009 0:00 A

33074 EST2
83ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
ಡಿತ್ೕ/14/2009‐10ತ್

ರ್ೕ ಎಂ.ಮಾದಪಪ್,ಸ. , ರ್ೕ ಪಿ. ಮತುತ್ ಬಿ. 
ಬಸವನಗೌಡರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೂದಿಹಾಳ,ಹರಿಹರ ತಾ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ ಪಂಗಡದ
ಶಾಲೆಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

33076 EST2
ಸಂಖೆಯ್. 83ಶಾ ಅ.
ಮು ಬಡಿತ್ಅ/13/20

09‐10

ರ್ೕ ಎಲ್.ಕೆ.ಠಾಕಾರ್ನಾಯಕ್,ಸ. , ರ್ೕ
ಆಂಜನೇಯ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಯರಗುಟಿ,ದಾವಣಗೆರೆಎಸ್. /
ಎಸ್.ಟಿ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

33081 EST2

88 
ಶಾ. .ದೂರು.10/2

009‐
10..ಸಾದೂರು/

ರ್ೕ ಸೆಲವ್ರಾಜ್.ಎಸ್. ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ. 
ಮಾಟರ್ ಳ್ ಅಂಚೆ, ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾ: 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ 
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

33083 EST2
88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.

ತೆ.ಅನು.04/2009‐
10..ಹೊಶಾಅನು/

ಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಲ ಮ್ೕಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A
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33089 EST2
 82 ಶಾ ಅ ವೃ 

 ಬಡಿತ್

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ನಾಗಮಣಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ದಿ 
ಕಮುಯ್ನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸ.  ಗೆರ್ೕಡ್ 2 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/16/2011 0:00 C

33090 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ19/09‐
10

ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಘೆನ್ೕಶವ್ರ ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್
9/10/2009 0:00 A

33091 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ20/09‐
10

ಶಾಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪೆಯ್ಪ್ ಲೆಯ್ನ್ ರಸೆತ್ 
ಇನ್ ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
9/10/2009 0:00 A

33092 EST2
 84 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 74/2006‐
07

ಸೈಂಟ್ ಅನೆನ್ನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ರಸೆತ್ ಅಲಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇ ಲ್ನ ಕಸ್ಕರಿಗೆ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
5/7/2009 0:00 D

33095 EST2
 842 ಇತರೆ 

48/2006‐07

ಗುರುರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೈರಸಂದರ್
ಜಯನಗರ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.
5/7/2009 0:00 D

33096 EST2
 842 ಶಾ ಅ 
ಸಥ್ಳಾಂತರ 
19/2008‐09

ಸತಯ್ಭಾಮ ಗೋಪಾಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ವವೇಕನಗರ ಬೆಂ. ಇದನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/7/2009 0:00 A

33098 EST2
84ಶಾ ಅ ಇತರೆ 
/2007 08‐

ರ್ೕ ಟಿ. .ರಾಮದಾಸಯಯ್ ಎಂಎ ಬಿ.ಇಡಿ. 
ಕಷ್ಕರು ಇತಿಹಾಸ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡಿ ರ್ೕ 
ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇಟಟ್ಮಡು 

ಕತಗಾಪ ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂಡ ಬೆಂಕತರ್ಗಾಪಪ್ ಬನಶಂಕರಿ ನೇ ಹಂಡ ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ನಿವರ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 D

33100 EST2
 862 5120 ಕ ನಿ 
75/2005‐06

ರ್ೕ ಎ. ಬಾಬುಯಾನೆ ಮನಚ್ ಪೇದೆ ಹಾಗೂ
ಕಾವಲು ಸುಬರ್ಮಣೆಯ್ೕಶವ್ರ ಪ.ಪೂ. ಕಾ. 
ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ 

ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 C

33101 EST2
 842 ಶಾ  

ಇತರೆ /2007‐08
ರ್ೕ ಕೆಂಚಪಪ್ ಕುಂಬಳಗೂಡು ಇವರ

ಮನ ಬಗೆಗ್.
5/7/2009 0:00 D

33117 EST2
 84 ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 3/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಧಿಸುವ ಬೋದನಾ ಶುಲಕ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ 

ಶುಲಕ್ ಇತರೆ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ವೆಬ್ ಸೆಟ್ ಗೆ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D

33120 EST2
82_ ಶಾ ಅ 
ಹೆ.  ತೆ 

163/2008‐09

ರಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾನಗರ ಮಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 A

33124 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಶಾ 

ಮು ಅ 105/2008‐
09

ರ್ೕ ರಾಘವೇಶವ್ರ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕುಂಇಮಲೈ ದಜೆರ್ ಪುತೂತ್ರು ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 

ವಷರ್ದಿಂದ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 A



161/2008 09

33125 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮಾ 
ನ ೕ 151/2008‐

09

ಗುರುಕುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆವಲಹ ಳ್
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/7/2009 0:00 C

33130 EST2
88 ಶಾ  ಮು  
ಬಡಿತ್ ಅನು 

156/2008‐09

ರ್ೕ ವೈ ಕೃಷೊಣ್ೕಜಿರಾವ್ ಸಹ.  ಕಷ್ಕರು 
ದೊಯ್ೕದಯ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಟಿ 
ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00 C

33131 EST2
ಸ88 ದಾ ಹಾ ಕೊ 
ಮನಾನ್ 157/2008‐

09

ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೊಣಚಿಕೊಪಪ್ಲು 
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 C

33132 EST2
ಸ88 ದಾ ಹಾ ಕೊ 
ಮನಾನ್ 158/2008‐

09

ಪಿ.ಆರ್. ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಟಿ ನರ ೕಪುರ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ 

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

33134 EST2
88 ಏಕ ಗವಾ ೕ 
160/2008‐09

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಏಕ 
ಗವಾ ೕ ಕಡತ.

8/27/2009 0:00 A

33135 EST2
88 ಏಕ ಗವಾ ೕ 
161/2008 09‐

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಏಕ ಗವಾ ೕ 

ಪದತಿಯ ಕಡತಗಳನುಪದದ್ತಿಯ ಲ್ ಕಡತಗಳನುನ್
ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 A

33136 EST2
 88 ಶಾ ಶೈ ಪರ್ 

ಅನು 162/2008‐
09

ಟಿಎಸ್. ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು 
ಹೊರ ರಾಜಯ್ಕೆಕ್ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00 C

33137 EST2
88ಶಾ  ಮು  

ಬಡಿತ್ 163/2008‐09

ರ್ೕ ಪಿ. ನಂಧೀಶ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಜೆ. 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸುತೂತ್ರು 
ನಂಜನಗೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿರ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 C

33140 EST2
 88 ದಾ ಹಾ ಕೊ 

ಮನಾನ್ 168/2008‐
09

ರ್ೕ ಜೀವನಿಧಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ 
ರಾ ತಾ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ 

ನ ೕಕರಿ ರುವುದಕೆಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯನುನ್ 
ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 C

33141 EST2
 88 ದಾ ಹಾ ಕೊ 

ಮನಾನ್ 169/2008‐
09

ಅನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೂಟಗ ಳ್ 
ಮೈಸೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C



33142 EST2
 88 ದಾ ಹಾ ಕೊ 

ಮನಾನ್ 170/2008‐
09

ರ್ೕ ಬೈರವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು 
ಉತತ್ರವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆಯ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 

ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 C

33143 EST2
 88 ದಾ ಹಾ ಕೊ 

ಮನಾನ್ 171/2008‐
09

ಶಾಲ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕುಂದನಹ ಳ್
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 C

33144 EST2
 88 ಶಾ ನೋಂ 
172/2008‐09

ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಗಲೆರ್
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಠ್ಕರಣ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 A

33145 EST2
 88 ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ 

ತೆ ಅನು 
174.2008‐09

ಬಿ ಎಸ್ ಮಾದಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ಕೆ. ಆರ್ ನಗರ ಟೌನ್ ನ ಲ್ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00 A

33146 EST2
 88 ದಾ ಹಾ ಕೊ 

ಮನಾನ್ 175/2008‐
09

ರ್ೕ ಬಸವನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಿರಿಯಾ 
ಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸಲು ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 C

33147 EST2
 88 ಶಾ  ವೇ 

ಸಮಾ 177/2008‐
09

ರ್ೕಯುತ ಪುಟಟ್ಗಂಗಯಯ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಕೇಂದಿರ್ಯ ಸಂಯುಕತ್ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಳಾಲ 

ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿ  

ಸಮಾನಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 C

33148 EST2
 88 ಶಾ  ವೇ 

ಸಮಾ 178/2008‐
09

ರ್ೕ ವೈ ಜಿ ಪುಟಿಟ್ೕಗೌಡ ಸ. ರ್ೕ
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಟೆಟ್ೕಕೆರೆ 

ಹುಣಸೂರು ತಾ ಇವರ ವೇತವನುನ್ ರ್ೕ 
ಎಂ ವಣಣ್ ಸ. . ಎಸ್. ಕೆ.ಇ. 

ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ವಾನ ಮಂಡಯ್ 
ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮಾನಂತರಗೊ ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/18/2009 0:00 C



ಯ್ ಳ್ ಯ್

33149 EST2
 88 ಶಾ  ಇತರೆ 
184/2008‐09

ರ್ ಸಣಣ್ ಸಾವ್ಮಿ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಯಯ್ ಜಿ 
ಜನತಾ ಬಡಾವಣೆ ಸರಗೂರು ಹೆಚ್ ಡಿ. 
ಕೋಟೆ ತಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 

ಸೆಕೆರ್ಡ್ ಹಾಚ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಗನಹ ಳ್ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ ಇ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 

ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ 

ಇವರನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2009 0:00 A

33155 EST2
 88 ದಾ ಹಾ ಕೊ 

ಮನಾನ್ 187/2008‐
09

ಕಬೀರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ರಾಜೀವನೂರು ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸಲು ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

33158 EST2

 88 ಶಾ  ಬಡಿತ್ 
ಹಾಗೂ  ಹೊ 

ವಗಾರ್ 191/2008‐
09

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿ ನಿರಿಗೆರೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆಬಡಿತ್ ನೀಡಲು 
ಪೂವಾರ್ನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಹಾಗೂ 

ಷಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00 C

33160 EST2
 88 ದಾ ಹಾ ಕೊ 

ಮನಾನ್ 192/2008‐
09

ಭರತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಳ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸಲು 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 C

33162 EST2
 88 ಶಾ  ಮು  
ಬಡಿತ್ ಅನು 

201/2008‐09

ರ್ೕ ರಾಮ ಂಗೇಗೌಡ ಸ. .ರಾಷಪರ್ಗತಿ 
ಪಾರ್ಥರ್ನೆ ಕಿಲಾಲರ್ಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ ತಾ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಿಸ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00 C

33165 EST2
88 ವೃ  ನೇ 

ಅನು 206/2008‐
09

ರ್ೕ ಎನ್.ಎ ಲ ೕಕಾಂತರಾಜು ವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರು ರ್ ಶಾಂತಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ 

ಶೈಕಷ್ಣೀಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00 A



ರ್

33166 EST2
 81 ಶಾ  ಅ. 

ಹೊ . ಪೌರ್ ಶಾ 
ಅನು 31/2008‐09

ಲ ಮ್ದೇ  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
,ಹರವೆ,ಹುಣಸೂರು ತಾ ವತಿಯಿಂದ 2008‐

09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಕನನ್ಡ 
ಮಾದಯ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/18/2009 0:00 A

33168 EST2
84 ಶಾ  ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 2/2009‐
10

ಟಲ್ ಲ್ೕಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ನಂ.201 ಮಹಾಲ ಮ್ೕ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂ 86 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/10/2009 0:00 A

33169 EST2
 84 ಶಾ  ರಿ.ಅ 
4343/2009‐10

ಎಂ.ಎಫ್ ಎ. ನಂ.4343/2008 ರ ಬಗೆಗ್. 
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್ ಹರಿದಾಸ್.

9/11/2009 0:00 C

33170 EST2
 84 ಶಾ  ನಿವೇ 
ಅ 17/2009‐10

ರ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಜಗನಾನ್ಥ್ ದಾಸ್ 
ಡಿ. .ಜಿ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ 
ಆಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಅಹರ್ತಾ 

ದಾಯಿಕ ಶೇಷ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 D

33171 EST2
88 ಶಾ  ಮು  

ಬಡಿತ್ 204/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಗೌಹರ್ ಜಹಾನ್ ಸ. . ಅಲ್ 
ಅಮೀನ್ ಮ ಲ್ಕ್ ರೆಹಾನ್ ಉದುರ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾ ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2009 0:00 C

33172 EST2
 88 ಶಾ  ವೇ 
ಸಮಾಂ 

205/2008‐09

ರ್ೕ ನಿ. ಧಮರ್ಪಪ್ ಸ.   ಬಾಪೂಜಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾವಗಡ ಟೌನ್ ರವರ

ವೇತನ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/18/2009 0:00 C

33173 EST2
88 ಇ ಎ ಟಿ 

ದಾವೆ 207/2008‐
09

ರ್ೕ ಬಿ ಎಂ ವನಂಜಪಪ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಇವರು ಪರ್ಧಾನ ಜಿಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ 
ಮೈಸೂರು ಈ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಇ ಎ 
ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 08/2008 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ 

ದಾವೆಯನುನ್ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 A

33175 EST2
 88 ವೃತಿತ್  ನೇ 

ಅನು ೕದನೆ 210 
/2008‐09

ರ್ೕ ವೈ ಎಂ. ಯತಿರಾಜು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ರೇಷೆ  ಕೃ  ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಸನಿವಾ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರಿಯೂರು ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2011 0:00 B

33195 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ ಶಾ ಅ 

260/2008‐09

ನಳಂದ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಲ್
ಪೇಟೆ,ಪಾಲಸಂದರ್ ಲೇಔಟ್, ಕೋಲಾರ ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2009 0:00 A



33196 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ 
263/2008‐09

ಪೆರ್ೕಮ ಸೇವಾ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪೆರ್ೕಮ ಸೇವಾ ನಗರ [ಯಂಡರ್ಕಾಯಪುರ], 
ನರಸಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐

10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2009 0:00 A

33197 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ 
248/2008‐09

ಜೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾರತ್ ನಗರ, 
ಡಿ.ಕೆ.ಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ಕೆಜಿಎಫ್ [ಆಲದ ಮರ] 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2009 0:00 A

33206 EST2
84ಶಾ ಅ 

ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ17/09
‐10

ನಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಖಾಸಗಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮತಿತ್ೕಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹಸ ಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2010 0:00 A

33214 EST2
8[2] ಶಾ  

ಖಾಹು ಭತಿರ್ ಅ 
96/2006‐07

ರ್ೕ.ಸವ್ಣರ್ಗೌರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಡಾಳು, 
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/9/2009 0:00 B

33215 EST2
8[8] ಶಾ  ಖಾ 
ಹು ಭತಿರ್ ಅ 
96/2006‐07

ರ್ೕ.ಸಾತನಗೆರೆ ಬಸಮಮ್ ಬಸಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಳಕಟೆಟ್, ಅರ ೕಕೆರೆ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/9/2009 0:00 B

33216 EST2
8[8] ಶಾ  

ಖಾಹುಭತಿರ್ ಅ 
96/2006‐07

ರ್ೕ. ವನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಬಿಬ್ೕಡು, ಉಲಹಂಕ, ಬೇಲೂರು 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2009 0:00 B

33217 EST2
8[8] ಶಾ  ಖಾ 

ಹು ಭ 96/2006‐07

ರ್ೕ.ಶಾಂತಮಲಲ್ದೇ ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಾಗೇನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/9/2009 0:00 B

33218 EST2
8[8] ಶಾ ಅ ಖಾ 
ಹು ಭತಿರ್ ಅ 
96/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಎ. . ವ ಂಗಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಗುಗ್ಂದ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

5/9/2009 0:00 B

33219 EST2
8[8] ಶಾ  ಖಾ 

ಹುಭ 96/2006‐07

ರ್ೕ.ಮರಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಸಾಮ್ರಕ
ನಾಗಸಮುದರ್,  ಖರಣಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/9/2009 0:00 B



33220 EST2
8[8] ಶಾ ಅ ಖಾ 

ಹು ಭ 37/2006‐07

ರ್ೕ. ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಣಕಟೆಟ್, ಅರ ೕಕೆರೆ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

5/9/2009 0:00 B

33223 EST2
83ಶಾ .ವಗರ್/15
/2009‐10

ದಿ: ಸಟ್ಸರ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ 
ಸೊ ಯ್ಟಿ ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆಟ್ಟ್ 
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳಉಡುಪಿ ಮತುತ್ 

ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಯ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ 
ಸಹಾಯಕ ಪರಸಪ್ರ ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್ 
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

33224 EST2
83ಶಾ ಅ 

ವಗರ್/16/2009‐10

ದಿ:ಅ ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸಯ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧೀನದ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

33225 EST2
83ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ/17/2009‐10

ಬೇತಮಂಗಲ ಟರ್ಸಟ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೇತಮಂಗಲ,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 A

33226 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ/8/2009‐10

ೕಟಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಂಗನಪಲೆಯ್ದದದದದದದ 

ಕಾಕರ್ಳ ಉಡಪಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಆರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 A

33227 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೋ

ಪೌರ್ಶಾ.ಅ/19/200
9‐10

ಆಲ್ ಇಖಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜಾಊಲ್ 

ಮುಸಾತ್ಪನಗರ,ದಾವಣಗೆರೆಉತತ್ರ 
ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/2/2010 0:00 A

33228 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೋ

ಪೌರ್ಶಾಅ/20/2009
‐10

ರ್ೕ ಮಹದೇವ ಕೇಸರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅತಿತ್ಗೆರೆ,ದಾವಣಗೆರೆದ ಣ 
ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A



ರ್

33229 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅ/21/2009‐

10

ಆರ್. .ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಜ ಂಗಪಪ್ 
ಬಡಾವಣೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

33230 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ/22/2009‐10

ಕೆ ಸಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಣಿಪಾಲಬರ್ಹಮ್ವರ 

ವಲಯ,ಉಡಪಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/4/2010 0:00 D

33231 EST2
83ಶಾ ಅ.ಉಪ

ಪಾರ್.ಹುಸವ್ಬಡಿತ್/23/
2009‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್,ಸ. ,ನೆಹರು
ಕೆನಡಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 

ಕಾಲೇಜು,ಬೆಯ್ರಕೂರು,ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ 
ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 C

31142 EST2
83ಶಾ ಅಖಾಹುಭ
/266/2008‐09

ಎಸ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹು ವಾನ 
ಮಂಡಯ್ ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

11/3/2010 0:00 B

31147 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ/261/2008‐

09

ಜಿ.ಐ.ಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಾದರ್ ಸಾಬ್ 
ಲೇಒಔಟ್,ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಲ್
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/8/2009 0:00 A

31149 EST2
82ಶಾ ಅ.ಮು ಬ
ಡಿತ್/229/2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಮಕರ್ಷಣ್ಪಪ್,ಸ.  ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆಯ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2009 0:00 C

31157 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:6:2005‐06

ಇಕೆಕ್ೕರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಶಾರದಾಪುರ, 
ಸಾಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ತಿರಸಕ್ೃತವಾದ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮರುಪತಿರ್ಕಾ ಪರ್ಕಟಣೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31158 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ನಿ:01:2005‐06

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಮಣಿ, ಸ. , ಗಾಂಧಿ
ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ 

ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ
4/6/2009 0:00 D

31159 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಕುಂ
ದು 

ಕೊರತೆ:ದೂರು:200
5‐06

ಎ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಇವರು ಶಾಲೆಯ ರುದದ್ 
ದೂರು ಸ ಲ್ ದದ್ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D



 

8[3] :ಸ
ರ್ ಪ್

31160 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಿವ್ದ
ಸ:176:2006‐07

ಡಿ.ವೈ.ಜಗದೀಶ್ , ದಿವ್.ದ.ಸ, ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31161 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.
ಬಿ:2006‐07

ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 6 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ 
ಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ 

ಬಬ್ಂದಿಯ ಸಂಬಳ ಕುರಿತು
4/6/2009 0:00 D

31162 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಬ.

ದೂರು:194:2006‐
07

ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಸಂತೆಬೆನೂನ್ರು, 
ಚೆನನ್ಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
4/6/2009 0:00 D

31163 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಆಂಗಲ್
 

ಅನುಮತಿ:65:2006
‐07

ಮಿತಾರ್ಲಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಿ.ಕಾ ಂಗ ರಾವ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಭಾಗ 
ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/6/2009 0:00 D

31164 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅಆ

ನೇ:486:2006‐07

ರ್ೕ ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ , ದೇವಾಂಗ ಸಂಘ 
ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 

ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರ,ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದ 
ಮೇಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್/

4/6/2009 0:00 D

31165 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ

ಮಕ:ಅನು:24:200
6‐07

ಆದಿಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ನಲುಕ್ಂಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31166 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಶಾ ಅ ವ್ 

ಇನಿ:168:2006‐07

ರ್ೕ ಪಿ.ವಾಗೀಶಪಪ್, ಸ. ,  ಜಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂತೆಬೆನೂನ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31167 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವನಿ:
9:2006‐07

ಸೆನ್ೕಹಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ 

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
4/6/2009 0:00 D

31168 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಶಾ
ಲಾ 

ಸಂಕೇತ:18:2006‐
07

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆಯದ
ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯದ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ರುದಧ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31169 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅಹು
ಬ:142:2006‐07

ದಾದ್ಥರ್ ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಖಾ  
ಇರುವ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

4/6/2009 0:00 D

31170 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2006‐07

ಈಶವ್ರನಾಯಕ್, ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿ.ಬೀವನಹ ಳ್, ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ 

ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
4/6/2009 0:00 D

31171 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅ:2005‐06[ಭಾಗ‐
2]

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ದಿ:17/01/2004ಕೆಕ್ ಪೂವರ್ದ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿ ಅನು ದನೆ ಆಗದೆ ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿಯ ಕೊರ್ೕಡೀಕೃತ ವರದಿ 

ಬಗಗ್

4/6/2009 0:00 D



  
 

 

31172 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪರ್ವಾ
ಸ:126:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಾಕರ್ರಾ , ಲೈಬರ್ರಿಯನ್, 
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾರ್ಂಡ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರ ಅಮೇರಿಕಾ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗ್

4/6/2009 0:00 D

31173 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:132:200
5‐06

ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಕಕ್ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾ  

ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹಳ ೕೆ ಕಟಟ್ಡದಿಂದ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31174 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

:2005‐06

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರೇತರ 

ಸಮಾರಂಭಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
4/6/2009 0:00 D

31175 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:3:2005‐06

ರಾಜಮಹಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ 

ಮ ಕತವ್ ಕುರಿತು.
4/6/2009 0:00 D

31176 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:74:2005‐

06

ರ್ೕಮತಿ .ಕೆ.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್,  .ಸ. , ಥಕಕ್ರ್ 
ಭಾಷಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
4/6/2009 0:00 D

31177 EST2
83ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ/264/2008‐
09

ನೂಯ್ ಆಕಸ್ಫಡರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗೊ ಂದ 
ಪೆಯ್ನವರ ಬೀದಿ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

4/6/2009 0:00 D

31178 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ,

ಮು,ಬಡಿತ್:15:2005‐
06

ಸಟ್ರ್ ಮೇರಿ, ಮು. , ನಿಮರ್ಲ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಣೂಣ್ರು ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ಯಾಗ ದುದ್, 

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ವಷರ್ದ 
ಅಂತಯ್ದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31179 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:142:2005‐06

ನೀಲಗಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಯಳಗೇರಿ ಹಾಗೂ ತೊಗ ರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

4/6/2009 0:00 D

31181 EST2

8[3]ಶಾ ಅವೇತ
ನ 

ಪರಿಷಕ್ೃರಣೆ:115:20
05‐06

ಜಿ.ಎಂ. ವದೇವಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು, ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ನಿಲುಗುಂದ ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D



 

31182 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:42:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂತಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ 
ಶೆಟಿಟ್, ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರು 
ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದುರುದೆದ್ೕಶದಿಂದ ಶಾಲಾ 

ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್ ಬದ  
ಒಳಸಂಚಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ 

ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31183 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:37:2005‐06

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಕಂದನ ಕೋ ಗಾರ್ಮದ
ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪರ್ಥಮ ಮನನ್ಣೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/6/2009 0:00 D

31184 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ
ಡಿತ್:03:2005‐06

.ಎನ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ರ್ೕಮತಿ 
ದದ್ಮಮ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಲಲ್ಗಟೆಟ್, 

ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
4/6/2009 0:00 D

31185 EST2
832ಶಾ ಅಸಹ 
ಕಷ್ಣಅನು/139/20

08‐09

ಚೆಯ್ತರ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಿರುಗಾವಲು,ಮಳವ ಳ್ ತಾ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಣಾ ಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ 
ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31186 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ

ಮಕ:03:2005‐06

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ದಿ:17.01.2006ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ 

ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವ 
ಅನು ೕದನೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಬಬ್ಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31187 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:111:2005‐06

ಗಾರ್ಮೀಣ ಜನಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್, ಅನವಟಿಟ್, 
ಸೊರಬ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ 

ಪರ್ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ.

4/6/2009 0:00 D

31188 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್

:ಅನು:86:2005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಸಟ್ರ್ ಪಿ ಲಾಲ್ ಡಿ ಲಾಲ್, ಸ. , 
ಗುಲಾಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯಮಹಲ್ 
ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 
ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ಮಂಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೋರಿ.

4/6/2009 0:00 D

31189 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಗೆರ್ೕ

ಡ್‐1:116:2005‐
06

ಕೆ.ಶೇಷಾದಿರ್, ಕನನ್ಡ ಪಂಡಿತ್, 
ಶೇಷಾದರ್ಪುರಂ, ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31190 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:05:2004‐05

ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ವೇತನ 
ಬಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

4/6/2009 0:00 D



    

05

31191 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ.ನಿ:
5:2004‐05

ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಾನ ಆನಂದಂ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31192 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದೂ
ರು:6:2004‐05

ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ.ಗುರು ಇವರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದ ಲ್ ಸು ಗೆ ಕುರಿತು.

4/6/2009 0:00 D

31193 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:7:2004‐05

ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ನಾಯಕ್, ಸ. ,  ರ್ೕ
ಲ ಮ್ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

4/6/2009 0:00 D

31194 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ.ವ.

ಕೇಂದರ್:1:2004‐05

ವ್ಮ್ ಸೋಣಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್
ಇನ್ ಟೂಯ್ಟ್ ಅಫ್ ಮಾಯ್ನ್ ಕೈಂಡ್ ಇವರ 
ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ 
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31195 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:21:2004‐05

ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾ, 
ಇದರಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31196 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಸ

ತಿ ನಿಲಯ:6:2004‐
05

ಪಾಲಾ ರ್ೕ ಮ ಳಾ ಸವ್ ಸಹಾಯ ಸೇವಾ
ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಷ್ಣದ ಲ್ 

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 
ಪಾರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದ ಸಕಾರ್ರದಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ

ಅನುದಾನ ಕುರಿತು.

4/6/2009 0:00 D

31197 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:3:2004‐
05

ಮಾಂಟಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರಿವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/6/2009 0:00 D

31198 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ. :

ಅನು:02:2004‐05

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್, 
ಇ ಲ್ 8, 9 10ನೆ ತರಗತಿಗಳ ಲ್ ತಲಾ 

ಒಂದೊಂದು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31199 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:4:2004‐05

ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಮತುತ್ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಗ ಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 

ಸಕಾರ್ರವು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ರವಾನಿ ರುವ 
ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D

31200 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾಣ16:2004‐05

ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದ ಲ್ ಬಂಜಾರ
ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಮದ ನಡೆಯುವ ಕನನ್ಡ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/6/2009 0:00 D



8[3] : :
ನ್

  
  

31201 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಕ.ಸಥ್

ಳಾಂತರ:215:200
3‐04

ಮದರ್ ಮೇರಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾ  
ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಹಳ ೕೆ ಕಟಟ್ಡದಿಂದ 

ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ವಗಾರ್ಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗ ಗೆ್

4/6/2009 0:00 D

31202 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:119:2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್, ಸ. , ಬಾಪು
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ] ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 D

31203 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

:ಬಡಿತ್:133:2007‐08

ಜಗದುಗ್ರು ಜಯ ಭವ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. . 

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31204 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:40:2007‐

08

ಕೆ.ಎಂ.ಗಣಪತಿ, ಸ. , ಮಲೆನಾಡು
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತವನಂದಿ, ಸಾಗರ ತಾ, 

ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 C

31205 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:24:2007‐

08

ಎಸ್.ಎನ್.ಲೋಕಣಣ್, ಸ. , ಲ ಮ್
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಉಜಜ್ಪಪ್, ವಡೇರಹ ಳ್,ಜಗಳೂರು ತಾ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31206 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬ:80:2007‐08

ಕೆ.ಜಿ.ಶಂತರಾಜಪಪ್, ಸ. ,  ರ್
ಗ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾರೇಕಲುಲ್, 
ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 C

31207 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಬಡಿ:ಶಾ ಅ ಬಡಿತ್
59:2007‐08

.ಎಂ.ಮಠದ, ಸ. , ಚನನ್ ೕರ
ದೇ ಕೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ತೊಗ ರ್, 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
4/7/2009 0:00 C

31208 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:65:2007‐
08

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,  ವ ಗಗ್, 
ಆಶರ್ಯದ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00 C

31209 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:58:2007‐
08

ಎನ್.ಟಿ.ಜಗನಾನ್ಥ, ಸ. , ಜನತಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾರಾದೂರು, ಇವರ 
ಅಂತರಾಡ ತ ಮಂಡ  ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

4/7/2009 0:00 C

31210 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:60:2007‐
08

ದಿ ಕನಾರ್ಟಕ ಜೋಸೆಫ್ .ಎ.ನೋ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಸಂಸೆಘ್ಯ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ 
ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾರ್ಂಟ್ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31211 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:77:2007‐
07

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ಬಸವೇಶರ್ವರ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,  ವ ಗಗ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2 
ಅನುಆನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ನೌಕರರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗಗ್

4/7/2009 0:00 C



 
31216 EST2 :63:2007 ನ 4/7/2009 00 C

31212 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 
11227/2006

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 11227/2006 ರ ಲ್ 
ಮಾನಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ 
ದಿ: 17‐06‐2008 ರ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ 

ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. 
[ ರ್ೕ.ಜಿ. .ಶರಣಪಪ್, ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ಪದಮ್ ರ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನ ಲೇಹಾಳ್, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್

11/3/2010 0:00 B

31213 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:54:2007‐
08

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಬೋ
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್, ಶಾಲೆಗಳ 

ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 C

31214 EST2
83ಶಾ ಅ 
ಗೊರ್ಪ್ ಡಿ 

ಅನು222/08‐09

ರ್ೕ.ವಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ, 

ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸತತವಾಗಿ 
ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ 

ರ್ೕ.ಎ.ಕೆ.ಆಂಜನಮೂತಿರ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

31215 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಅಗೈಹಾ 

233/2008‐09

ರ್ೕ.ಬಿ.ಇ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ನ ೕದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನೆನ್ೕನಹ ಳ್ 
ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್

11/4/2010 0:00 D

31216 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:63:2007ಗಾರ್ವಣೆ ‐
08

ಆಚಡ್ ರ್ ಬೋಡ್ ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಮಿಲಲ್ರಸ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳುರು, ಇವರ 

ಆಶಯದ ನ ಅನುದಾನಿತಆಶರ್ಯದ ಲ್ ಅನುದಾನಿತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಆಂತರಿಕ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 0: C

31218 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಡಿ.ದ.

ವಗರ್:27:2007‐08

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರ
ಅಂತರಾಡ ತ ಮಂಡ  ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
4/7/2009 0:00 C

31220 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:86:2007‐
08

ಎಸ್.ಎಸ್.ಲಮಾಣಿ, ಸ. , ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ 
ಸಂಸೆಘ್, ನೇರಲೆಗ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ 

ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 C

31222 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಜಿಲಾಲ್
 

ವಗಾರ್ವಣೆ:90:200
7‐08

ರ್ೕ ಕಿರೀಟಪಪ್, ಸ. , ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಲುಬೆಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

7/24/2009 0:00 C

31224 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:18:2007‐
08

ಸಟ್ರ್ ೕನಾ ಡಿಸೋಜ, ಸೆಟ್ಲಾಲ್
ಮೇರೀಸ್, ವೈಯಾ  ಕಾವಲ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್ ಅನುಮತಿ

4/7/2009 0:00 C



31225 EST2
8[3] ಶಾ  

ಜನತಾ ದಶರ್ನ 
31/2007‐08

ನಗರ ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕೇಸ್ ಸಂಖೆಯ್ ಇಎಟಿ 
27/2003 ದಿ: 11‐11‐2005 ಆದೇಶದಂತೆ 
ಪಿ.ಎಂ.ಅನನ್ಪೂಣರ್ ರವರನುನ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್ 

ನೇಮಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

31227 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:66:2007‐
08

ಜೂಯ್ ಯರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸ. , ಸಂತ
ಅಲೋ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 C

31229 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:99:2007‐

08

ರ್ೕಮತಿ ಲೋಮಿನಾಥ್ ನ್,  ರ್ೕ ಗಾಂಧಿ
ದಾಯ್ಲಯ,  ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 C

31231 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಅ ಸ ತ 
ಅ 195/2008‐09

ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಿ: 01‐06‐1992ರ 
ಪೂವರ್ದ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ 

ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ 
ಅನು ೕದನೆಯಾಗಿರುವ ಡಿ ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

31233 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:83:2007‐
08

ಚೆನನ್ ೕರ ದೇ ಕೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಸ. , ,  ರ್ೕಮತಿ .ಎಂ.ಮಠದ, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 C

31236 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:72:2007‐
08

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಂ. ವರುದರ್ಯಯ್, ಸ. , ಸದಾರ್ರ್ 
ವಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌಢಶಾಲೆವಲಲ್ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಯಡವಾಣಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

4/7/2009 0:00 C

31238 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:125:2007
‐08

ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಾನಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕ್ನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31240 EST2
8[3][2] ಶಾ ಅ 
ವಾ ವೇ ಬ 

157/2008‐09

ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಕುವೆಂಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂತಿಬೆಟುಟ್, 

ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ಎರಡು ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ 

ಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C

31244 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಹಸಾತ್ಂತ/ಸಥ್ಳಾಂತ/
82/2008‐09

ಮಾಂಟೆಸರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿರುವಾಡಿ ಲೇಔಟ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ ದಾಯ್ಮಂದಿರ 
ಎಂ  ಬಿ ಬಾಲ್ಕ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ಗೆ 

ಹಸಾತ್ಂತರ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ 
ಕುರಿತು.

8/8/2009 0:00 A



 

31246 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ರಾಜಿ ಅನು 

227/2008‐09

ರ್ೕ.ಡಿ. .ಬಾಹುಬ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು
[ಪಿ ಎಂ],  ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಐಗೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು 

ರಾಜಿನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 B

31247 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಪು.ನಿ:41:2007‐08

ಎಸ್.ಪಿ.ಪದಮ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಸ. , ಡಿ ಎಸ್ 
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,  ವ ಗಗ್, ಇವರ 

ಪುನರ್ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 C

31248 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ:24:2002‐
03

ದಿವಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ತಾಷಕ್ಂಡನಗರ, ಸುಣಣ್ದ ಹ ಳ್ ಅಂಚೆ, 
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ 

ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

4/7/2009 0:00 A

31249 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:7:2002‐03

ಗ ಶಾಂತ ೕರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಣವ್ಕುಪೆಪ್, ಗ ಮಠ, ಜಗಳೂರು ತಾ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 A

31250 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:10:2002‐
03

ಅಮರ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್, ಜಗಳೂರು, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಮನ  ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 A

31251 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:11:2003‐
04

ಮುಜಾಹದ್ ಮಿಲಲ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಹರಿಹರ ತಾ, ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಮನ .

4/7/2009 0:00 A

31253 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಅನು ನೇ ಪಿಂ 
220/2008‐09

ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅನುದಾನಿತ 
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಅವರ 

ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ 
ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

31254 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:30:2003‐
04

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, 
2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

4/7/2009 0:00 A

31257 EST2

8[3] ಶಾ ಅ 
ಅನು ರ ಸೇ ಸೇಪರ್ 

ಜೇ ಗೆರ್ೕ 1 
221/2008‐09

ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 
ಸೇವಾ ಜೇಷಠ್ತೆ ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ಹುದೆದ್ ಹಾಗೂ 
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ್ ಪಡೆಯಲು 

ಅನುದಾನ ರ ತ ಅವಧಿಯ ಸೇವೆಯನುನ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ

8/29/2011 0:00 C

31258 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅ:110:2002‐03

ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಮಾಣಿ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಇ ಲ್ನ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
4/7/2009 0:00 B



 

ರ್ ಚ್ ವ್

 

31260 EST2

8[3] ಶಾ ಅ ಅ 
ರ ಶಾಲೆ 

ಎಸ್. .ಎಸ್.ಟಿ  
ಮಿ ಕ 260/2007‐

08

ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ 
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪಂಗಡಗ ಗೆ 
ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಕಾಶ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

31261 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನೇ.
ಅ:21:2002‐03

ರ್ೕ ಶಾಂತಪಪ್ ಫಕೀರಪಪ್ ಮೂಲಂಗಿ, ಸ. , 
ಯು.ಎಸ್.ನಾಯಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ 

ತಾ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 B

31262 EST2
8[3] ಶಾ ಅ  

ಕಾ ವೇ 48/2005‐
06

ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಯೆದ್ 1983ರಡಿಯ ಲ್ 
ನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದದ್ರಿಂದ 

ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
11/3/2010 0:00 A

31263 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:136:2005‐06

ಆರ್.ಜಿ.ಅಯಯ್ರ್ ನಿವಾ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
9ನೆ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್,  ರ್ೕರಾಂಪುರಂ, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 05‐06ನೇ 
ಸ ನಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 D

31265 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಸ 
ಕಾ ಮೇಲಮ್ನ  

38[164]/2007‐08

ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಫೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 
38/2007  ರ್ೕಡಿ.ಬಿ.ಮಹಾಬಲೇಶ್, ಸ. , 
ನಳಂದ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ ಶಾ ] 

ತಾಳಗುಪಪ್,  ವ ಗಗ್ ಕುರಿತಂತೆ 
ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

31266 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:ಅನು:3:2004‐05

ರ್ೕ ಓಂಕಾರ ಹುಚಚ್ ನಾಗ ಂಗಸಾವ್ಮಿ
ಗಾರ್ಮೀಣ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.

4/7/2009 0:00 C

31269 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಸುತೊತ್ೕಲೆ 3/2004‐
05

ಕಷ್ಣ ಕಾಯೆದ್ 1983ಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕುರಿತು 11/3/2010 0:00 A

31270 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:133:2005‐

06

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ರಗಂಬಿ
ಮುದೆರ್ಗೌಡಮಲಲ್ಮಮ್ ಮುರಿಗೆಪಪ್ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 C

31274 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:71:2005‐
06

ಅಸರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ,  ವ ಗಗ್, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಾನೋದಯ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಯನೂರು,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 D

31284 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:316:2007‐
08

ಸೆಂಟ್ ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಲೇಔಟ್, ಕಾವಲ್ 

ಬೈರಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 08‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 D



31286 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಸಂ 
ನಿಧಿ ಡಾರ್ ಅನು 
200/2008‐09

ಎಸ್  ಎಂ ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೋಮನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ 

ನಿಧಿಯ ಲ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹಣ 
ಡಾರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 D

31287 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:121:2008‐
09

ಕಾಮರ್ಲ್ ಗಾಡ್ರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರನಗರ, ನಂದಿನ ಲೇಔಟ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 08‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

4/7/2009 0:00 D

31291 EST2

8[3] ಶಾ ಅ 
ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಣ 
02/2006‐07

ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ, 
ಭಾರತಿ ನಗರ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
9/4/2009 0:00 C

31294 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಮಾ ನ 201/2008‐
09

ಮಾಂಡವಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
9/4/2009 0:00 C

31295 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಹೆ 

ಬದ 203/2008‐09

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಂ. ಂಗಪಪ್, ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೇಮಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ, 

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಈ ಹೆಸರನುನ್ ಸಾಹುಕಾರ 
ಎಸ್.ಕೆ.ಚಿಕಕ್ಣಣ್ಗೌಡ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 A

31296 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಮಾ ನ ೕ 

202/2008‐09

ಮಾನಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಸಗರಹ ಳ್, 
ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

31298 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಮಾ ನ ೕ 

216/2008‐09

ರ್ೕ. ದಧ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಸೂತ್ರು, 
ಮದೂದ್ರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾತಿ 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

31299 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಮಾ ನ 224/2008‐
09

ರ್ೕ.ಕೆ.ಜೋಗೀಗೌಡ, ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

31301 EST2
8[3][2] ಶಾ ಅ 

ಮಾ ನ 159/2008‐
09

ಶಾಂತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ 

ಬಗೆಗ್
9/4/2009 0:00 C



 

31313 EST2 ಹ ಅ
ಕ್

8/29/2011 00 C

31302 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್.ಶಾ 203/2008

ರ್ೕ ಗಜಾನನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈಶವ್ರರಮಂಗಲ ಪುತುತ್ರು 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 A

31303 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಎಲ್  ಕೂಯ್ 
991/2007‐08

ಎಂ.ಎಲ್. ಪುಟಟ್ಣಣ್ ರವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 991[732]ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11/4/2010 0:00 D

31305 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಅ 

ಆ ನೇ 166/2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ತಿರುಮಲ ಕೋಂ
ಲೇಟ್ ಜಿ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ 

ನೌಕರರು, ಸೈಂಟ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಬಗ ಗೆ್

8/29/2011 0:00 B

31307 EST2
82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 204/2008

ಹೋ  ಪಾಯ್ಮಿ  ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಜೆಪ್ 
ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐
10ನೇ ಸ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

31310 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆ.ಬ

ದಲಾವಣೆ:86:2008
‐09

ಕಾವೇರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಹೆಸರನುನ್ ಕಾವೇರಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ 
ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದು 

ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್

7/28/2009 0:00 A

31313 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಮಾ ಹ ಅಮಾ   
30/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 0: C

31315 EST2
8[3]ಶಾ ಅಹೆ.ಬ:
41:2008‐09

ೕನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಮೂಮ್ ಮ ೕದಿ
ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು 

ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 A

31317 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಅನು ಆ ನೇ 
135/2008‐09

ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

[ ದಾಧ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 3ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 
ದಾಯ್ನಗರ, ಮಂಡಯ್ 

[ ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ೕಹನ್ , ದೈ. , ಇವರ 
ನಿಧನದಿಂದ ಇವರ ಪತಿನ್ಗೆ]

8/29/2011 0:00 B

31320 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ತ 
ಸ  ವೇ ಮಂ 
178/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ.ಕೆಂಚವವ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು 
[ತರಬೇತಿ ರ ತ] ಕೆ.ಎನ್. .ಎಸ್ 

ಉತಸ್ವಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಚಚ್ಂಗಿದುಗರ್, 
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 
ರವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ 

ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

31323 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾತಿ:ಪಂ.ವೇ.ಅ:23
5:2007‐08

ರ್ೕ ಮಣಣ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಮುದಿಗೆರೆ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/7/2009 0:00 A



ೖ

31326 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಮ.ಬಾ ಭ. 
207/2008

ಆಚಾಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೋಮನಹ ಳ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕಷ್ಣ ಜೆಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲ 

ಬ್ಬ್ಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆದರದ ಲ್ ಮನೆ 
ಬಾಡಿಗೆ ಭತಯ್ ನಗರ ಪರಹಾರ ಬತಯ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 D

31327 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇತ
ನ:226:2007‐08

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯರಗುಂಟೆ, 
ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/7/2009 0:00 A

31329 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅ:182:2007‐08

ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ ನಗರ, 
ದಾವಣಗರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/7/2009 0:00 A

31331 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 208/2008

ನದರ್ ತೆರೆಸಾ ಪಬೆಳ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 9ನೇ 
ಮೈನ್ ಬಿ.ಬಿ. ಜಪಾಸಯ್ ರಸೆತ್ 

ರ್ೕರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

31334 EST2
82 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್. ಶಾ 

209/2008‐09

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹೊಮಮ್ದೇವನಹ ಳ್ ಗೊಟಿಟ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಬೆಂ. 

83 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

31335 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಖಾ 

ಹು ಭ ಅ 
267/2008‐09

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
ವರ್ [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ಉಡುಪಿ 
ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಗೆರ್ೕಢ್‐1 ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 B

31337 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾತಿ:ಪ.ಪಂ:ವೇ.ಅ:
230:2007‐08

ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನೋಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

4/7/2009 0:00 A

31338 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 270/2008‐

09

ರ್ೕ.ಕೆ. .ಮಹಾದೇವಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮೇದಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ [ಎಸ್  ಎಸ್ ಟಿ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ] ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C



8[6] : ಪ :ಪ :

31340 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
210.2008‐09

ಖ ರಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇಡಾಯ್ ಪ ಚ್ಮ 
ಅಂಚೆ ಸುರತಕ್ಲ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಜಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

31341 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪ.ಪಂ:ವೇ.ಅ:3
07:2007‐08

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆಲೂರುಪಟಿಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/7/2009 0:00 A

31342 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 211/2008

ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪುತೂತ್ರು. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

31345 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾತಿ:ಪ.ಪಂ:ವೇ.ಅ:
308:2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ದೇ ೕರಮಮ್ ಕುರುವತತ್ಪಪ್
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಣಜಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 A

31346 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಹುಭ. ಅ 
213/2008

ರ್ೕ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕೆಂಚೇನಹ ಳ್ ಬೆಂ‐ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2011 0:00 A

31347 EST2
8[6]ಶಾ ಅ:ಅನುಶಾ ಅ ಅನು

ದಾನ:171:2003‐
04

ಬಣಜಾರ ಪ ಜಾತಿ:ಪ ಪಂ:ಪೌಢಶಾಲೆಬಣಜಾರ .ಜಾತಿ .ಪಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇದನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 A

31349 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 214/2008

ಕೂಡುಲ್ ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೂಡುಲ್
ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

31350 EST2
8[6][3]ಶಾ ಅ:ಅ

ನುದಾನ:173:2003
‐04

ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಜಿ.ಬೇ ನಹ ಳ್,ಹರಿಹರ ತಾ, ದಾವಣಗದರೆ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 A

31354 EST2
 892 ಶಾ ಅ 
ಹೊ ಶಾ ಪಾರ್ 
215/2008

ಎಸ್. ಎನ್.  ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಡಾ. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ನಗರ 

ವೈಟ್ ಫಿಲಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00 A



31355 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅನುದಾನ:312:20
06‐07

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿಕಕ್ಶಕುನ, ಸೊರಬಾ ತಾ,  ವ ಗಗ್ 

ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 A

31360 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಹೆಚುವ್

. :ಅ:61:2008‐09

ಎಸ್. .ಎಸ್ ಅನುದಾನ ರ ತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೌಡೇಶವ್ರಿನಗರ, ಲಗೆಗ್ರೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/7/2009 0:00 A

31364 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 220/2008

ಬಾರ್ ಮ್ ಶೈಕಷ್ಣೀಕ ಮತುತ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ 
ಸಂಸೆಥ್ ದೇಶಪಾಂಡಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ಆನೇಕಲ್ 
ತಾ ಬೆಂಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2009‐10ನೇ 

ಸ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2009 0:00 A

31365 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕ 
238/2008‐09

ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾರತಿ ನಗರ, ಮದೂದ್ರು 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

31367 EST2
 82 ಶಾ ಅಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 221/2008

ಬಿ. .ಆರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಚಿಕಕ್ ಬೇಗೂರು 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

5/4/2009 0:00 A

31368 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಹೆ 
 ಅ 177/2008‐

09

ಗಾರ್ಮ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

31370 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 222/2008

ಭೀಮಚಂದರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸಟ್ 9ರಿ 
ಜಯನಗರ ಬೆಂ‐82 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2009‐10ನೇ ಸ ನ ಲ್ ಆಂಗಳ್ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

31371 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 10 
15 20 ವಷರ್ಗಳ 

ಬಡಿತ್ 223/2008‐09

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ ಹುದೆದ್ಗಳು 
ಅನು ೕದನೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 
ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 
ವೇತನ ಸೇವಾ ರಿತನ ಹಾಗೂ 10, 15 

20 ವಷರ್ಗಳ ಮುಂಬಡಿತ್ಗಳನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D



8[3] :ಸ
ರ್

31373 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 223/2008

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಸರೋಜ ನಂ 16 ಎಂ.ಎನ್. 
ಕೃಷಣ್ರಾವ್ ರಸೆತ್ ಮೆ ೕರಂಡಮ್ ಆಫ್ 

ಆಸೋ ಯೇಷನ್ ಬೆಂ4 ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬ ಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 A

31374 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ತ 

 ಮಾ 
187/2008‐09

ರ್ೕ.ದುಗಾರ್ಂಭಿಕ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ 8, 
9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಲ್ ತಲಾ 
ಎರಡು ಭಾಗಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C

31375 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಹಸಾತ್ಂ/ಸಥ್ಳಾಂ 1 
120/2008‐09

ರ್ೕ.ಮಾಲತೇಶ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ [ರಿ], 
ಬಾಳಂಬೀಡ,  ರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸಥ್ಯಡಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ರ್ೕ.ರೇಣುಕಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಡೂರ ವಡಿಡ್ಗೇರ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ.ಕೃಷಣ್ ಲ ಮ್ನಾರಾಯಣ 
ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಗೊಲಲ್ರಹ ಳ್ [ರಿ], 
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಕುರಿತು.

8/29/2011 0:00 C

31376 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸಶಾ ಅ .

ಕಷ್ಣ:ಅನು:79:2008
‐09

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಮ ಳಾ ಸೇವಾ
ಸಮಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಣ [ಕೋ‐ಎಜುಕೇಷನ್] 

ತರಗತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/7/2009 0:00 A

31377 EST2

8[3] ಶಾ ಅ [ಸ 
 ರ] ರಾಜಿನಾಮೆ 

ಅನು 216/2008‐
09

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಸಹ ಕಷ್ಕಷ್ಕರುಗಳು ನೀಡಿರುವ 

ರಾಜಿನಾಮೆಗಳನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/4/2009 0:00 B

31378 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 224/2008

ರ್ೕ ಅಣಣ್ ಮಮ್ದೇ  ಸೇವಾಭಕತ್ ಮಂಡ  
ಕರೀಸಂದರ್ ಬೆಂ‐70 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

31380 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 225/2008

ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟೆ ರಿ 
ಹೊಸಪಾಳಯ್ ಹೊಸೂರು ರಸೆತ್ ಬೆಂ‐68 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2009‐10ನೇಸಾ ನ ಲ್ 
ಆಂಗಳ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A



ೕ ಪಿ ಸ

31381 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಸವ್ಇನಿ ಅ 

234/2008‐09

ರ್ೕ.ಹೆಚ್. .ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕಮತಿ. ದಧ್ಮಮ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಪಲಾಲ್ಗಟಿಟ್, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 
ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 B

31383 EST2

8[3][2] ಶಾ ಅ 
ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ 
ಶೈಅ ಮಂ 

176/2008‐09

ರ್ೕ.ಲ ಮ್ ಜನಾಧರ್ನ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದೈ ಕ 

ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ. ಕುಂಜನಮ್ 
ರವರನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 2008‐

09 [31‐03‐2009] ಸೇವೆಯ ಲ್ 
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C

31385 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಹಸಾತ್ಂ/ಸಥ್ಳಾಂ ಅ 
254/2008‐09

ಇಂದಿರಾಜಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆಜಿಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರ 

ಹಸಾತ್ಂತರಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 B

31388 EST2
83[3] ಶಾ ಅ 

ಹಸಾತ್ಂ/ಸಥ್ಳಾಂ 
101/2007‐08

ರ್ೕ.ಪಂಚಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ.ರಾಜೀವ್ 
ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಭಾರತಾಂಬೆ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
[ರಿ], ಆನೆಕೊಂಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C

31389 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ ಮಾಪಾರ್ಡು 
87/2008‐09

ೕ ಪಿ ಗಂಗಾಧರನಾಯ ಸರ್ . .ಗಂಗಾಧರನಾಯಕ್,  . , 
ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ, 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಂತರ್ ಆಢ ತ 
ಮಂಡ  ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C

31390 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 265/2007‐
08

ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಮತುತ್ 
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ 

ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್ [ಕಾಯರ್ದ ರ್, 

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ನಾಯಕರ ಸಂಘ 
[ರಿ], ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್

9/4/2009 0:00 D

31393 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ 219/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ.ರತನ್ಮಮ್ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ದಧ್ಯಯ್ 
ಇವರ ವೇತನದ ಲ್ ಹಣ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ 
ರೆಡಿಡ್ ಸಹಕಾರ ಬಾಯ್ಂಕ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಶಾಖೆಗೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 D

31394 EST2
82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 227/2008

ಕಿಡಸ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 1ನೇ ಕಾರ್ಸ್ 
ಟಿ ರಸೆತ್ ಮಾರತ್ ಹ ಳ್ ಬೆಂ‐37 ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A



ರ್

31395 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಜ 

ಕೋ 183/2008‐
09

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ 
ರ ತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆ 

ಬಗೆಗ್ [ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶ]
11/4/2010 0:00 D

31397 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಸವ್. 

ಇ. ನಿ 230/2008

.ಸಲಸಾನ ಜೋಸ್ ಸ. . ಎಮ. ಜಿ. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೊಂದೇಲ್ 

ಮಂಗಳೂರುನಗರ ಇವರ ಸೌ ಇಚಾಛ್ 
ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 B

31409 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಹೆ 
 61/2007‐08

ಜಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂತೆಬೆನೂನ್ರು, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಗ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 A

31412 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಅನು ನೇಮಕ 
1/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್. .ಜೊಯ್ೕತಿ ಡಿ ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು, ಉಜಿನಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/21/2009 0:00 B

31419 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಅ 

ಆ ನೇ 
23[ಎ]/2005‐06

ಇ.ಎಂ.ಕುಮಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ 
ರಾಗಿ ರ್ೕ.ಲ ಮ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಘಟಟ್, ಚನನ್ಗಿರಿ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

11/3/2010 0:00 C

31424 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿ ಅನು 
214/2008‐09

ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಮು. ,  ರ್ೕ.ಮಾರುತಿಪ್ ವ್
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊಕೆಕ್ 

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
9/4/2009 0:00 C

31426 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ವೃ 
 ಸ. .‐2 ಬಡಿತ್ ಅ 
237/2008‐09

ರ್ೕ. ದಧ್ನಂಜಯಯ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ವಾ ನಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಲಹ ಳ್,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ಗೆರ್ೕಡ್‐2[ಕನನ್ಡ] ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

31429 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ಶಾ 

ಪಾರ್ 249/2007‐08
2008‐09ಕೆಕ್ ಸಂ ೕಜನೆ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನೀಡಲು ಮನ
11/3/2010 0:00 C

31430 EST2
8[3] ಶಾ ಅ ವೇ 
ನಿ 9/2004‐05

ರ್ೕ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್
ಸಹಾಯಕರು, ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೇಲೂರು ಹೊನಾನ್  ತಾಲೂಲ್ಕು 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ 

ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C



31434 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಮೇಲಮ್ನ  
03/2008‐09

ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಸ. , ರಂಗನಾಥ 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಆಲೂರು ಹಟಿಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಇಲಾಖೆ 
ಇತರರ ರುದಧ್ ಮಾನಯ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು 
[ಪೌರ್ ] ರವರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

31435 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಮೇಲಮ್ನ  
16/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ.ಶಕುಂತಲ,  ನೋಬನಗರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ 
ಇತರರ ಮೇಲೆ ಮಾನಯ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  
ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

31438 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ಅಆನೇ 193/2003‐
04

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 
ರ್ೕ.ಬಿ.ಟಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ

8/29/2011 0:00 B

31441 EST2
83ಶಾ ಅ ವೇ 

ಅನು271/08‐09

ರ್ೕ ಯಜಮಾನ ಬೆಳೂಳ್ಡಿ 
ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್ ಗೌರಮಮ್ ಪೌರ್ ಶಾ 

ನೋಬನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಈಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಹಾಯೂನುದಾನಕೋಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

31442 EST2
83ಶಾ ಅ ಮಾ 

ನ 217/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಅರ ಂದ ತಾಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌರ್ ಶಾ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09 

ಸಾ ನಿಂದದ ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

31443 EST2
83ಶಾ ಅ 

ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ 
85/2008‐09

ಪರ್ ೕಗಾಲಯ ನಿಧಿಯಿಂದ 
ಸಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಹಣದ ಲ್2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ರಿಪೆಳ್ೕಕಿಠ್ಂಗ್ ಟೆ ಸೊಕ್ೕಪನುನ್ 
ಪರ್ ೕಗಲಯದ ಉಪಕರಣವನುನ್ 

ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

31445 EST2
83ಶಾ ಅ ಮು  

ಬಡಿತ್ ಅ198/2008‐
09

ರ್ ಮ.ಮಾಯಪಪ್ ಸ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ ಶಾ
ಭಾರತಿನಗರ ಮದುದ್ರು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ರವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

31493 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮಾ.
ಹ.190/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಈಶವ್ರ, ವಕೀಲರು, 
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 

2005 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 D

31497 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಆಶಾ

ಸವ.173/2008‐09

ಕಕೋಟು ಪರಂಬು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವ ಕೊಳುಳ್ವ 
ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 D

31500 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮುಬ
.184/2008‐09

ಗೀತಾ ಎಂ ಎಸ್ ಂಟೋ, ಸ , ಸೈಂಟ್ 
ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ
4/17/2009 0:00 C



31524 EST2 4/8/2009 00 B

31518 EST2
81ಶಾ ಅಮೇಲಮ್

ನ /16/2004‐05

ರ್ೕ ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರಚಾರಿ ತಂದೇ
ದಿ:ಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ,ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ಪೌರ್ಢಶಾ

ಲೆ,ಬಾಯ್ಡನೂರು ಪಾವಗಡ ಇವರು 
ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 B

31520 EST2
81ಅನು3ಅದೂರು
 ಇತರೆ/1/97‐98

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಕೇಶವ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್
ಬೆಯ್ಲಾಂಜನೆಯ ಸಾವ್ಮಿ 

ಪರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಯ್ರಗೋಂಡನಹ ಳ್ 
ನೆಲಮಂಗಳ ತಾ ಇವ ರಮೇ ನ ದೂರಿನ 

ಚಾರಣೆ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 C

31521 EST2
819ಅನು1ದೂರು/
ಇತರೆ/02/97‐98

ರ್ೕ
ಹೆಚ್.ಲ ಮ್ೕಪತಿ,ಮು. ,ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 C

31522 EST2
81ಅನು1 

ರಿಅಸಂ/46333/ದಾ
ವೆ/04/2003‐04

ರ್ೕ ಕೆ. .ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್,ನಿವರ್ತತ್ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರು,ಶಾರದಾ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ದುದ್ 
ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

4/8/2009 0:00 B

31523 EST2
81ಅನು1ದಾವೆ/2/

2004‐05

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.16679/2004  ರ್ೕ
ಚನನ್ಕೇಶವ ಸಾವ್ಮಿ ಸಂಗ 

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರ 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ರುದದ್

4/8/2009 0:00 B

31524 EST2
81ಅನು3ನೇಮಕ 
ಅನು/44/94‐95

ರ್ೕ ತಿಮಮ್ರಾಯಪಪ್,ಸ.  
ಕಂಠಿತಿಮಮ್ರಾಯಸಾವ್ಮಿಮ್ ವ್

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಟಿ.ಬೆಗೂರು ನೆಲಮಂಗಲ 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 0: B

31525 EST2
81ಅನು3 ರಿಟ್ 
ಅಜಿರ್/2/97‐98

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.30265/98ಎಸ್ ರ್ೕ
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರಲು,ಸಹ 
ಕಷ್ಕರು,ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ 
ಮೇ ನ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 B

31526 EST2
81ಅನು1ದೂರು/0

1/03‐04

ರ್ೕ ಚಾಮರಾಜು ಪರ್ಭಾರಿ
ಮು. , ಶೆವ್ಶವ್ರಯಯ್ನ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕರ್ಷಣ್ಯಯ್ನದೊಡಿಡ್,ಕನಕಪುರ 
ತಾ ಇವರನುನ್ 

ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ಟಿಟ್ರುವುದನುನ್ 
ತೆರವುಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 C

31527 EST2
81ಅನು1ದೂರು/0
1/2001‐02

ರ್ೕ ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ದೇವನಹ ಳ್ 
ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ರುದದ್ ದೂರಿನ 

ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 C

31530 EST2
81ಅನು1ವೇತನ 
ಇತರೆ/39/2000‐

01

ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್,ಸ. ,ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಬಾ ಕಾ ಕನಕಪುರ ಇವರ 

ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರ ಕುರಿತು
4/8/2009 0:00 C



ಯ್

31532 EST2
81ಜೆಡಿ3ಅನು ೕ
ದನೆ/24/95‐96

ರ್ೕ 
ಶರಣಚನನ್ಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ,ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಲಾಳಘಟಟ್
,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 B

31534 EST2

81ಅನು3ಬಿ4495/
ನೇಮಕ 

ಅನು/09/98‐
9918/02

ರ್ೕ ಅಶವ್ತತ್ನಾರಾಯಣ,ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು,ಮಹಾತಮ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

4/8/2009 0:00 B

31535 EST2
81ಅನು1.ದಾವೆ/4
5372/08/03‐04

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್.45372/03  ರ್ೕ
ನಮಹದೇವಯಯ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕನಕಪುರ 
ರುದದ್ ಸರಕಾರ ಮತುತ್ ಇತರರು

4/8/2009 0:00 B

31537 EST2
81ಅನು1ದಾವೆ/5/

2004‐05

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 36234/04  ರ್ೕ
ಕರ್ಷಣ್ಪಪ್,ಸ. , ರ್ೕನಿವಾಸ ಸಾಮ್ರಕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನೆಲಮಂಗಲ ರುದದ್ ರಾಜುಯ್ 
ಸಕಾರ್ರ

4/8/2009 0:00 B

31539 EST2
81ಅನು3ಬಿನೇಮ

ಕ/5425.ನೇ.66/94
‐95

ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ ಂಗಯಯ್,ಪರ್ಭಾರಿ ಮು ರ್ೕ
ಶರಣಚನನ್ಪಪ್ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ 

ಸಂಸಥ್,ಲಾಳಘಟಟ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ದಿನಾಂಕ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 B

31540 EST2
81ಅನು1.ದಾವೆ/0
3/2002‐03

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್.21736/02 
ಎಂ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್,ಜಗದುಗ್ರು 
ರೂರಲ್ ಹೆಯ್ಸೊಕ್ೕಲ್ ಕುಲವನಹ ಳ್ 

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ್

4/8/2009 0:00 B

31541 EST2
81ಅನು1ಬಡಿತ್/03/

2003‐04

ರ್ೕ ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
4/8/2009 0:00 C

31543 EST2
81ಅನು1ಶಾ ಅ 
ಬಡಿತ್/04/01‐02

ರ್ೕ ಅಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬನಿನ್ಕುಪೆಪ್,ರಾಮನಗರ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

/ಜೇಷಟ್ತೆ ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 C

31544 EST2
81ಅನು1ಇತರೆ/1
6/2001‐02

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್.40294/02 ರ ಕುರಿತು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಇವರ ರುದದ್ 

ಇತರರು
4/8/2009 0:00 B

31546 EST2
81ಅನು1ಬಡಿತ್ನಿವರ್
ತಿತ್04/04‐05

ರ್ೕ ಟಿ.ಆರ್.ಪಾಂಡುರಂಗಯಯ್,ಪರ್ಭಾರಿ 
ಮು>  ಮರಳವಾಡಿ ದಾಯ್ 

ಸಂಸೆಥ್,ಕನಕಪುರ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/8/2009 0:00 B

31547 EST2
81ಅನು1ಮೇಲಮ್ನ
/05/2003‐04

ಎ.ಜಯರಾಮ್,ಸ. ,ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ 
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖಯ್.31/2003ಕುರಿತು

4/8/2009 0:00 B
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31548 EST2
81ಅನು1ಅನು3ಬಿ

ಅ.ಸಂ/238/98‐99

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್.35304/03 
ವೆಯ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ,ಸ.  ಮಹಾತಮ್ 
ಹೆಯ್ಸೊಕ್ೕಲ್ ಜಯಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ 

ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

4/8/2009 0:00 B

31549 EST2
81ಅನು1ರಿಅ/36/

2000‐01
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್.24636/24638 
ಪಿ. . ವಶಂಕರಯಯ್ ಮತಿತ್ತರು

4/8/2009 0:00 B

31557 EST2
81ಅನು3ಬಿದೂರು

 ಇತರೆ/24/2000‐
01

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಷಾರಿ ಸ.  ವಗಂಗ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಗಂಗ ಇವರ ಹುಟಿಟ್ದ 
ದಿನಾಂಕ ವಯ್ತಾಯ್ಸವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 C

31561 EST2
81ಆ4ಸೇವೆ 
ಖಾಯಂ 

ಬಗ ಗೆ್/07/08‐09

ರ್ೕಮತಿ ರಫೀಉನಿನ್ಸಾ,ಸ. ಅಲ್
ಅಮೀನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರ 

ಮನ ಕುರಿತು
4/8/2009 0:00 C

31575 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :12:2006‐
07

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಕೆಯ್:12/2006 [ ರ್ೕ
ಜಯ ಭಾವ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ರವರ ಮು. . ಬಗೆಗ್]
4/8/2009 0:00 B

31576 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್:125:2008‐09

ಹರಪನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಹರಪನಹ ಳ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 C

31577 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:79:2007‐
08

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹರಪನಹ ಳ್, 
ಬೆಣೆಣ್ಹ ಳ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ 

ಪರಸರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/8/2009 0:00 C

31578 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :18:2008‐
09

ಮೇಲಮ್ನ :06/2008 [ಜಿ.ರಾಘವೇಂದರ್ 
ಬಾಯ್ರಿ]

4/8/2009 0:00 B

31579 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :7:2007‐08

ಹೆಚ್.ಬಿ.ರಮೇಶ್ , ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಿಡಿಹ ಳ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 B

31581 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ವ.ನಿ:
01:2004‐05

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗ ಗೆ ಕೇಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 

ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 C

31582 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಹ

ಸಾತ್ಂತರ:37:2006‐
07

ಶವ್ಚೇತನ ಕಾಸ ಕೇಂದರ್ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 

ಭೀರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಅಬೂಬ್ರದೊಡಿಡ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 

ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 A



  

 

ೕ

31583 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ
:8:2003‐04

ರ್ೕ ಗಂಗನರ ಂಹಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಜನತಾ ರೂರಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 
ಲ ಮ್ೕಪುರ, ರಾಮನಗರ ತಾ, ಇವರ 

ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 C

31584 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ನೇ.

ಅನು:10:2004‐05

ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 
ಬೆಂಗಳೂರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್.

4/8/2009 0:00 B

31585 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ವ.ನಿ:
01:2005‐06

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ನಡೆಸುವ ಬಾಲಕಿಯರ 
ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ  ತಿನಿಖಾ 

ವರದಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
4/8/2009 0:00 C

31586 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ಕ.ನಿ:
01:2004‐05

ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ
ತೋಂಟದಾಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಖಾನಿಮಠ, 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ 

ಬಗ ಗೆ್

4/8/2009 0:00 C

31587 EST2
8[7]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಅ:ನೇ:57:2006‐07

ಸಂಗಮ ದಾಯ್ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಂಗಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಕಲ್ ಬಾಳು, ಕನಕಪುರ ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

4/8/2009 0:00 D

31588 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:ಅ:196:200

8‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಪುರವಗರ್ಮಠ,  ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಯು.ಹೆಚ್. .ಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಲುವಾಗಲು, ಹರಪನಹ ಳ್ ತ, ಇವರಿಗೆ 

ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 C

31589 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾತಿ:ಪ.ವ:ಮು. .
ಬಡಿತ್:172:2008‐09

ಪದ ೕ ಸಂಸೆ ನಲೂರು ಚನಗಿರಿ ತಾಪದಮ್ ರ್ ಸಂಸೆಥ್, ನಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 C

31590 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಎಸ್.
/ಎಸ್.ಟಿ:ಮು. .ಬ
ಡಿತ್:149:2008‐09

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆಲೂರುಹಟಿಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/8/2009 0:00 C

31591 EST2
8[2][3]ಶಾ ಅ:

ಮಾ.ನ ೕ:67:200
8‐09

ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
4/8/2009 0:00 C

31592 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:231:2008‐

09

ರ್ೕ ರಾಜೇಗೌಡ, ಸ. ,  ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್ ಪಾಂಡವಪುರ 
ತಾ, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 C

31593 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾ:ಪಂ.:ಮು. .ಬಡಿತ್
:171:2008‐09

ರ್ೕ ಆರ್.ಎಸ್.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್, ಸ. , 
ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೊಂಡದಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಇವರ 
ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 C



31594 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:128:2008‐09

ರ್ೕ ಚನನ್ಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ, 
ನೀರೇಕಲಮ್ಠ ಹೊನಾನ್  ತಾ, ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ 

ಬೋಧಕೇರತ ನೌರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 C

31595 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:104:2008‐09

ಆದಿ ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ, 
ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 

ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 C

31596 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:197:2008‐

09

ಸಟ್ರ್ ಮರಿಯಾ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಿಸೋಜ, 
ಸ. , ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಜೆಕಾರು, 
ಕಾಕರ್ಳ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 C

31597 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನಯ್ತೆ:ಮನಾನ್:146:2
008‐09

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ನಗರ, 
ಮಂಡಯ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 C

31598 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ.
ನ:18:2008‐09

ಎನ್. ಶವ್ಭಾರತಿ, ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಲಗದರನಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8, 9, 10ನೇ 
ತರಗತಿಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 C

31599 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮ.

.ಬಡಿತ್:141:2008‐09

ಎನ್.ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ಸ. ,  ರ್ೕ
ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೋಳಹುಣಸೆ, 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿ ಮು.  ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 C

31600 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:[ಎಸ್

. /ಎಸ್ .ಟಿ]ಮು. :
ಬಡಿತ್:168:2008‐09

ಪ.ಜಾತಿ/ವಗರ್ದ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ದಿ:01.06.87 ರಿಂದ 

ದಿ:31.07.92ರೊಳಗಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ರಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/8/2009 0:00 C

31601 EST2
8[4]ಖಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:05:2004‐05

ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ, 
ಮಾಲೂರು ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 

ಪ.ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 A

31602 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಅನು

ದಾನ:06:2004‐05

ಗೋಕುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಟರ್ಹ ಳ್, 
ಕೋಲಾರ ತಾ, ಎಸ್.ಟಿ/ಎಸ್ .ಟಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 A

31603 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ
ಚಾಚ್ 

ನಿ:ಅ:136:22008‐
09

ರ್ೕಮತಿ ಸುಫಲಾ, ಸ. , ನಿಮರ್ಲ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಉಡುಪಿ ಇವರ 
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 B

31604 EST2
8[2][3]ಶಾ ಅ:

ಮೇಲಮ್ನ :117:20
07‐08

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:45/2007 [ ರ್ೕ 
ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರ್. .ಕೆ]

4/8/2009 0:00 B



31675 EST2 ನ 172/2008
ಳ್

4/17/2009 00 C

31605 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :62:2008‐
09

ಆರ್.ನಂಜೇಗೌಡ, ತಂದೆ ರಾಮಪಪ್, 
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಪೂಜಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್
4/8/2009 0:00 B

31606 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ

ಚಾಚ್ 
ನಿ:ಅ:194:2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್ಮಮ್, ಸ. ,  ರ್ೕ
ಮರುಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಆನಗೋಡು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ 
ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/8/2009 0:00 B

31622 EST2
871ಶಾ ಅಅನು

ನೇ/126/2006‐07

ರ್ೕ ಕಿರಣ್ ಬಿನ್ ದಿ:ವೆಂಕಟಾಚಲ ಡಿ ದಜೆ 
ನೌಕರರು ಆನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ 
ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಕೊರಿರುವ ಕುರಿತು

4/9/2009 0:00 D

31623 EST2
871ಶಾ ಅ 

ಬಡಿತ್/141/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ 
ಬಿ.ಪಿ. ಜಯಲ ಮ್,ಸ. , ನಿವ ರ್ಟಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

4/9/2009 0:00 D

31674 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮಾ

ನಯ್ತೆ 170/2008‐
09

ರ್ೕ ಉದಯ ರ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾಯ್ನಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು, ಹಾಸನ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
4/17/2009 0:00 C

31675 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮಾ

ನ ತೆ 172/2008ಯ್ತೆ ‐
09

ವೇಕ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನವಾಸೆ 
ಬಾಳುಳ್ಪೇಟೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಹಾಸನ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ 

ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/17/2009 0:00 0: C

31676 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮುಬ
ಅ152/2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್, ಸ ,  ರ್ೕ 
ಸದುಗ್ರು ವಾನಂದ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು 
ಸುಣಕಲಲ್ ಬಿದರಿ ರಾಣೆ ಬೆನೂನ್ರು ಹಾವೇರಿ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/17/2009 0:00 C

31677 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮಾ

ನಯ್ತೆ 181/2008‐
09

ನಳಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌಡಗೆರೆ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

4/17/2009 0:00 C

31678 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ವಗರ್

 ಅನು 166/2008‐
09

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ  

ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/17/2009 0:00 C

31679 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮುಬ
ಅ.156/2008‐09

ಸಟ್ರ್ ಐ ಲಲ್ ಎನ್ ಡಿಮೆಲೊಲ್, 
ಲೊ ಲಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಡೇನಹ ಳ್ 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/17/2009 0:00 C

31680 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮುಬ
ಅ 192/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ದಿವ್ೕಪ, ಸ , ಕೆ ಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಟಟ್ಂದಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಮು  ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
4/17/2009 0:00 C



31682 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

:ಬಡಿತ್:54:2008‐09

ದಿ:01.06.1987 ರಿಂದ ದಿ:31.07.92ರ 
ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ 

ಪರಿ ಷಠ್ ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಇಲಾ 
ಅನು ೕದನೆಗೊಂಡ ರಿಯ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31683 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:97:2008‐09

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಗುರುಬಸವೇಶವ್ರ 
ದಾಯ್ಪೀಠ, ಬೆ ಟ್ನ ಕಲಮ್ಠ ವ ಗಗ್, 
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಅನುದಾನತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 

ಬಬ್ಂದಿಯವರ ಪರಿಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31684 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:94:2008‐09

ಚನನ್ ೕರದೇ ೕಕೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಂಸೆಥ್ ತೋಗ ರ್ ಇವರ 

ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯವರ 

ಪರಿಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31685 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಉಪ 

ಪಾರ್ಂ:ಬಡಿತ್:59:200
8‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಲ್.ವಾಣಿ, ಸ. , ಕಸೂತ್ರ 
ಬಾ ಬಾ ಕಾ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,  ವ ಗಗ್, 
ಇವರಿಗೆ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

4/10/2009 0:00 C

31686 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:52:2008‐09

ರ್ೕಜಿ.ಎನ್.ರಾಜಪಪ್, ಸ. ,  ರ್ೕ 
ಗುರು ದ್ಏಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿದರಕೆರೆ, 
ಜಗಳೂರು ತಾ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31687 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:53:2008‐09

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಉತತ್ಂಗಿ, ಹಡಗ  ತಾ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31688 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:91:2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಪಂಚಾಕಷ್ರಪಪ್, ಸ. ,  ರ್ೕ 
ಜ.ಜ. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು, 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31689 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪರ್.

ಮು. :ಮುಂ:90:20
08‐09

ರ್ೕಮತಿ ನಯ ಸುವಣರ್, ಸ. , 
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 

ಮು. .ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C



 

 

 
  

 

31690 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಅ:ಬಡಿತ್:34:2008‐

09

ದಿ:01.06.87 ರಿಂದ ದಿ:31.07.92ರ
ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ಪ.ಜಾತಿ / ಪ.ಪಂಗಡದ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31691 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:13:2008‐

09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಮಮ್ ಳ್, ಸ. , 
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಕಾರಿಪುರ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು, .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31692 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:71:2008‐

09

. ಂತಿಯಾ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸಾ, ಸ. , 
ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಚರಕನಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31693 EST2
8[3]ಶಾ ಅಅಮು
ಬಡಿತ್:60:2008‐09

ನಿಸಾಸ್ರ್ ಅಹಮದ್ , ಸ. , ಇವರಗೆ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆರೆಬಿಳಚಿ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತ, ಇವರಿ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31694 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:ಅ:191:200

8‐09

.ಬೈರಪಪ್, ಸ. , ಸಬರಮತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೂಗಟೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31695 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

ಬಡಿತ್:174:2008‐09

.ಎಂ.ಚಂದಮಮ್, ಸ. , ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಮು.  

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31696 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

:ಬಡಿತ್:179:2008‐09

ಎಂ.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಸ. , ತುಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹನಸವಾಡಿ,  ವ ಗಗ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ 

ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31697 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:145:2008‐09

ಹೆಚ್.ಪಿ. ದೆದ್ೕಶ್, ಸ. , ಮಹಾತಾಮ್ಗಾಂಧಿ 
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಡಿಯನೂರು, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31698 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

ಬಡಿತ್:175:2008‐09

ಎಂ.ಕೆ.ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ, ಸ. ,  ರ್ೕ
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು 

ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ] ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31699 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:ವಗರ್:77:20

08‐09

.ಕಾಲ್ರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮು.  , ಸೆಂಟ್ 
ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿರಯ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್, 
ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31700 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು
ಬಡಿತ್:98:2008‐09

ಕೆ. ವಮೂತಿರ್, ಸ. , ನೇತಾಜಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್, ಇವರಿಗೆ ಮು.  

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31701 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:09:2008‐

09

ೕಲಾ ನಾಯಕ, ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆಳದ, ಸಾಗರ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C



ೕ ರ

 

31702 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:122:2008‐

09

01.06.1987 ರಿಂದ
ದಿ:31.07.1992ರೊಳಗಿನ ಪ.ಜಾತಿ / 
ಪ.ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರುಗಳ 
ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31703 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:33:2008‐

09

ದಿ:01.06.87 ರಿಂದ ದಿ:31.07.92ರ
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ದ 

ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

31704 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಎಸ್.
/ಎಸ್.ಟಿ:ಮು. .ಬ
ಡಿತ್:95:2008‐09

ದಿ:01.06.87 ರಿಂದ ದಿ:31.07.92ರ
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ದ 

ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಮು. . 
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

31705 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಿವ್.ದ

.ಸ:ಬಡಿತ್:103:2008‐
09

ಎನ್.ಹುಚಚ್ರಾಯಪಪ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ., ನಗರ, 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಗರ, ಹೊಸನಗರ ತಾ, 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 C

31706 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ

ನ:115:2008‐09

ಭಾರತ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಮಾರಪಾಕ್ರ್ , ವೆಸ್ಟ್ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31707 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:51:2008‐09

ೕ ಜಯಣ ದೆ ೕಕಂಠೇಶ ರರ್ .ಜಯಣಣ್, ದೈ. ,  ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಧೀನಬಂದುನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
4/10/2009 0:00 C

31708 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:110:2008‐

09

ಜಯಲ ಮ್, ಸ. , ಸ ೕರ್ದಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31709 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:286:2007‐

08

ಜಿ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. , ಮಣಣ್ಮಮ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಬಬ್ಳಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, 

ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31710 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:16:2008‐

09

ರ್ೕ ಬಿ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಗೌಡ, ಸ. , 
ಒಕಕ್ ಗರ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕಗಂಧದ 

ಕಾವಲು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 
ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31711 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:15:2008‐

09

ರ್ೕಮತಿ ಬೀಬಿ ಜಾನ್, ಸ. , ಆಲ್ 
ಮಹಮದ್ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಹಳ ೕೆನಗರ, 
ಭದಾರ್ವತಿ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31712 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:37:2008‐

09

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾ ಜಯ ಕುಮಾರ್, ಸ. , 
ರ್ೕವಾಣಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 
ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C



 

ಚ್ ಸ್ ರ್ ಯ್

31713 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:14:2008‐

09

ಟಿ.ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಸ. , 
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ವೇರೆಂಟ್ಸ್ 

ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 5ನೇ 
ಬಾಲ್ಕ್ , ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31714 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ

ಚಾಚ್.ನಿ:240:2007‐
08

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಗೀತಾ, ಸ. , ಎಂ.ಎಲ್.ಎ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 B

31715 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ

ಚಾಛ್:ನಿ:ಅ:2512007
‐08

ಜಿ.ಸುದಶರ್ನ್, ಮು. , ಸೆಂಟ್ 
ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಂಕರನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 B

31716 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಪ.ನಿ:238:2007‐08

ಬಿ. . ಂಗನಗೌಡ, ಚಿ. , ಜಗದುಗ್ರು ರ್ೕ 
ಜಯದೇವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ  ಪಾಳಯ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 B

31717 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ

ಚಾಚ್ 
ನಿ:ಅ:220:2007‐08

.ಸುಬರ್ಹಮ್ಚಾರ್, ದವ್.ದ.ಸ, 
ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪ ಚ್ಮ ಕಾಡ್ ರ್ ರಸೆತ್, 

ಮಹಾಲ ಮ್ೕ ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 B

31718 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ 

ಇಚಾಚ್ 
ನಿ:ಅ:192:2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮಲತಾ.ಎಂ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಸೆಂಟ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೂಯ್ಟೌನ್, 
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31719 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ವೇತ
ನ 

ಪರಿಷಕ್ರಣೆ:221:20
07‐08

ಕೆ.ಪರ್ಭು ಂಗ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು, ಇವರಗೆ 
ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31720 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಬಾಕಿ.
ವೇ.ನಿ:146:2007‐

08

ಜಿ.ಬಿ.ಬಸವನಗೌಡರ, ಸ. , ಮುನಿಸ್ಪಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾವೇರಿ, ಇವರ ವೇತನ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
4/10/2009 0:00 B

31721 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಸಮಾನಾಂತರ:56:
2008‐09

ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಓಂಕಾರ ಮೂತಿರ್, ಸ. , 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು, ಇವರ 

ವೇತನವನುನ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಗೊ ಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 B

31722 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಸಮಾ:55:2008‐
09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಚಂದರ್ಯಯ್, ಸ. , ಚನನ್ಕೇಶವ
ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊಂಡೇಕೊಪಪ್, 

ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವೇತನ 
ಸಮಾನಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 B



 

ರ್ ಪ್

 

31723 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಪರಿಷಲ್ರಣೆ:84:2008
‐09

ಹೆಚ್. .ನಾಗರಾಜ, ಚಿ. ,  ದಾದ್ಥರ್
ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ  ಪಾಳಯ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 B

31724 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ವೇತ
ನ 

ಸಮಾನಾಂತರ:100
:2008‐09

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಸೇವಾ 
ಜೇಷಠ್ತೆಯ ಲ್ ರಿಯ ್ಕಷಕರ 

ವೇತನವು ಕಿರಿಯ ಕಷ್ಕರ ವತನಕಿಕ್ಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್ ವೇತನ 

ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 B

31725 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ

ಚಾಚ್ 
ನಿ:ಅ:87:2008‐09

ಎಲ್ ಡಿನ್ ಬರ್ ನಾಡ್ರ್, ತಮಿಳು ಪಂಡಿತ್, 
ಎ.ಜಿ. .  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ 

ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ 
ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 B

31726 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ನಿಗದಿ:151:2007‐
08

ಜನಮುಸಟ್ರ ಬಾಲಕಿರಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆನ್ ಸನ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲಾ 
ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯವರ 

ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 B

31727 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೇ.

ಪು.ನಿ:281:2006‐
07

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಹಡಗ ಮಠ, ನಿವೃತತ್
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ ಹ ಳ್, ಬೆಣೆಣ್ಹ ಳ್, 

ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, ಇವರ ವೇತನ ಪುನರ್ 
ನಿಗದಿ ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 B

31728 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:163:2007‐08

ಆನಂದ ಸಮಾಜಿಕ ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬಂಡಪಪ್ ಕಾಲೋನಿ, 

ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉ.ಜಿಲೆಲ್, 
ಡಾ|| ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೊಸಕಬಾಬ್ಳು, ಕನಕಪುರ ತಾ, 
ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗಳ 

ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31729 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:211:2007‐

08

ರ್ೕ ತಗಿಗ್ನ ಮಠ ಆಟ್ಸ್ರ್ ಅಂಡ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹರಪನಹ ಳ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31730 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:190:2007‐

08

ಎಸ್.ಕುಮಾರಪಪ್, ಸ. , ನೇತಾಜಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ನೋಬನಗರ,  ವ ಗಗ್ 

ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31731 EST2
8[3]ಶಾಶಅ:ವ

ಗಾರ್:162:2007‐08

ರ್ೕ ಚನನ್ಪಪ್ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಫೀಠ, 
ರೇಕಲಮ್ಠ, ಹೊನಾನ್  ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 C



 

ಮಠ ಕುಣಿಗಲ್

31732 EST2

8[3]ಶಾ ಅಸವ್
ಯಂ 

ನಿವೃತಿತ್:193:2007‐
08

ಮರಿಯ ಡಿವ್ನ್ ಡಿಸೋಜಾ, 
ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು ಸ ತ ಗುಮಾಸೆತ್, ಸೆಟ್ಲಾಲ್ 
ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 B

31733 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
ಬಡಿತ್:204:2007‐

08

.ಇ.ಸರೋಜಮಮ್, ಸ. ,  ದಾದ್ಥರ್ 
ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

31734 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:184:2007‐08

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಹುದದ್ಗೆ ರ್ೕಮತಿ 
ಎಸ್. ಜಯಮಾಲ, ಸ. ,, ಆಚಾಯರ್ 

ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31735 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ನಿ
ಅ:122:2007‐08

ಎಂ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್ , ಮು. , 
ನಗರಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಗರ, ಹೊಸನಗರ 

ತಾ,  ವ ಗಗ್, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31736 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:147:2007‐08

ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ಹೆಚ್.ಜಿ.ಚಿಕೆಕ್ೕಗೌಡ, ಸ. ,  ರ್ೕ 
ಉರಿಗದದ್ಗೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌಢಶಾಲೆ ಬೆಟಹ ಮಠ ಕುಣಿಗಲ್ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್ , 
ತಾ, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31737 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:200:2007‐

08

ಎಸ್.ಎಂ.ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್, ಸ. , ನಗರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಗರ, ಹೊಸನಗರ ತಾ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
4/10/2009 0:00 C

31738 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:199:2007‐

08

ಸಟ್ರ್ ಪೆರ್ ಲಾಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಸ. , 
ಪದ ೕಧರ ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ  ಪಾಕ್ರ್ , ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

31739 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:194:2007‐

08

ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ, ಸ. , ಎಸ್. .ಎಸ್.ಬಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗರಕಟೆಟ್, ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ತಾ, 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

31740 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:175:2007‐

08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗರತನ್, ಗೆರ್ೕಡ್‐1, 
ಕಷ್ಕರು, ಬಸವೇಶವ್ರ 

ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಘ] ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಉಪ 

ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C



31746 EST2 ಮ ಭ:114:200 ತಿ 4/10/2009 00 C

31741 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:232:2007‐

08

ರ್ೕಮತಿ ವಾರಿಜ, ಸ. , ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಫೈ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಆ, ನಾಗರ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/10/2009 0:00 C

31742 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:322:2007‐

08

ರ್ೕ ಎ. .ಪಾಟೀಲ್, ಸ. , ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ.  
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31743 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಅ

ಮಾನತುತ್:391:200
6‐07

ರ್ೕ ಡಿ.ರಮೇಶ್ , ಸ. ,  ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,  ರ್ೕ ದುಗಾರ್ಬಿಕೇ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮೇಗಳಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರನುನ್ ನಾಕಾರಣ 

ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31744 EST2
8[3]ಶಾ ಅ: ಭಾ

ಗ:ಮ.ಹಂ:40:2008
‐09

ಖುವೈತುಲಾಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೋರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ರಸೆತ್, ಬೆನ್ ಸನ್ ಟೌನ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಭಾಗಗಳನುನ್ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 C

31745 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು

: ಂ.ಬಡಿತ್:123:200
7‐08

ಎ.ಎಂ.ಟಿ.ಕೊಟರ್ಯಯ್, ಮು. , ಮಹೇಶವ್ರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡತಿ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಮು.  ಹುದೆದ್ ಂಬಡಿತ್ 
ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 C

31746 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ನಿ.ನ.

ಮ ನೇ ಭ:114:200.ನೇ.
8‐09

ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿಯ 

ನಿವ ತಿ ನಂತರ ಮರು ನೇಮಕದ ಅವದಿಗೆನಿವೃ ತ್ ನಂತರ ಮರು ನೇಮಕದ ಅವದಿಗೆ
ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗಳನುನ್ 

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 0: C

31747 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಭಾ

ಷಾ:ಅನು:117:200
7‐08

ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಪರ್ಥಮ ಭಾಷೆ ಕನನ್ಡದ 
ಬದಲು ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆ ಬೋಧನೆ ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

31748 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಭ.

ಮಾ.ಅ:105:2008‐
09

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸುಬಬ್ಯಯ್ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಪರ್ಥಮ 
ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 C

31749 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ವಗರ್
:ಅ:236:2007‐08

ಸಾಕಪಪ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಶಾರದಾ 
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 C

31750 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:63:2008‐

09

ಆಚರ್ಡೆ ೕ ಸ್ ಬೋಡ್ ರ್ ಆಫ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಟ್ೕಸ್ , ಬಿರ್ಗೇಡ್ 
ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C



  

  

 

31751 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.

ಬಡಿತ್:560:2007‐08
ನೋದ ಹೆಗೆಡ್, ಸ. , ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31752 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪೌರ್

ಶಾ:ಸ. .ಬಡಿತ್:248:
2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜರೀನಾ ಜೋಸರ್, ಸ.ಶ, 
ಅಂಜುಮಾನ್ ಇಸಾಲ್ಮಿ ಮದರಸ ಅನ್ 
ನಿಸಾವ್ನ್,  ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ಕಾಕ್ಸ್ ಬನ್ ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರನುನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31753 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಿವ್ದ.

ಸ:ಬಡಿತ್:209:2007‐
08

ಕೆ.ಪಿ.ಉಪೇಂದರ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ., ಸಹಾಯ್ದಿರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್, ಇವರಿಗೆ ದವ್.ದ.ಸ 

ಹುದ ದೆ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31754 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಿವ್ದ

ಸ:ಬಡಿತ್:131:2007‐
08

ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್ ಅಜೀಜ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ 
ನೌಕರು ಕುವೈತುಲಾಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಇವರಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31755 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಿವ್.ದ

.ಸ:ಬಡಿತ್:270:2007‐
08

ಎ.ಕೆ.ಗುಡಡ್ಪಪ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ.,  ರ್
ದದ್ ೕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಿ, 

ಸೊರಬ ತಾ, ಇವರಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31756 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮ

ಬಡಿತ್:239:2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ತುಳ ಮಣಿ, ಸ. , ಸೇವಾಶರ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
4/10/2009 0:00 C

31757 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವೃ. .
ವಗರ್:176:2007‐

08

ಅನಾಥ ಸೇವಾಶರ್ಮ ಶವ್ಸಥ್ ಸಮಿತಿ, 
ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ, ಇವರ 

ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31758 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ದಿವ್.ದ

.ಸ:ಬಡಿತ್:210:2007‐
08

ಕೆ.ಹೆಚ್. ಜೇಂದರ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ., ಬಸವೇಶವ್ರ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್.ಶಾ. ]  ವ ಗಗ್, 
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

4/10/2009 0:00 C

31759 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:205:2007‐

08

ಕೆ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಸ. , ಎನ್.ಕೆ.ಎಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟ್ ವೃತತ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
4/10/2009 0:00 C

31760 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:242:2007‐

08

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಾಯಿತಿರ್, ಸ. , 
ಬಾಪೂಜಿ ನಿವಾ ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬಾಪೂಜಿ,  ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಲಯ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31761 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:326:2007‐

08

ಬಿ.ಚಂದರ್ಪಪ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ಜಿ. .ಡಿ.ಎಸ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆಎ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
4/10/2009 0:00 C



31768 EST2 : :114:200
ಕಷ್

4/10/2009 00 B

 

31762 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸವ್ಇ

ಚಾಚ್:ನಿವೃ:ಅ:212:2
007‐08

ಎ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದರ್, ಸ. . ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್.ಶಾ. ]  ವ ಗಗ್, 

ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/10/2009 0:00 C

31763 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ವ

ಗಾರ್ವಣೆ:208:2007
‐08

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ,  ವ ಗಗ್
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ವೃತಿತ್ 

ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
4/10/2009 0:00 C

31764 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
:ಬಡಿತ್:269:2007‐

08

ಅನಂತಪದಮ್ನಾಭ, ಸ. , ಎಸ್. .ಎಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ, 
ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 C

31765 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬ:243:2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾದೇ , ಸ. , ಬಾಪು
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇವರ ಮು. .ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 C

31766 EST2
8[2.ಎ]ಶಾ ಖಾ:
ಹುದೆದ್:14:2002

ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತರ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ನಾಗಮಂಗಲ ತ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 

ಶಾಲೆಗಳ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

4/10/2009 0:00 B

31767 EST2
8[2][7]ಶಾ ಅ:

ಮೇಲಮ್ನ :6:2005
‐06

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:06/2005, 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,  ರ್ೕ ಮದಕರಿ 

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,  ರುದಧ್ ಎಸ್.ಟಿ. ನಂಜೇಗೌಡ 
ಮತುತ್ ಇತರರು.

4/10/2009 0:00 B

31768 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮಾ
ತಿ:ಹನಿ:114:200ತಿ ಹನಿ

7‐08

ಶಾಂತಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ 
ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ಕಷ್ಕರ ಸೇವ

ಪುಸತ್ಕಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸದರಿ ಕಷ್ಕರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 0: B

31769 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ

[ಜ.ದಿ:ತಿ]106:2008
‐09

ಜೊಯ್ೕತಿ ಮಾಥರ್, ಸ. , ಮಥೋಡಿಸ್ಟ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಧಮರ್ರಾಜಕೋಯಿಲೆ ರಸೆತ್, 

ವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಲ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ 

ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

4/10/2009 0:00 B

31770 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಸ.ಅ.
ಬಿ:189:2007‐08

ಆನಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, 
ಯಶವಂತಪುರ, ಬಂಡೆಪಪ್ ಕಾಲೋನಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭಯ್ ಕ ಪ್ಸಲು ರೂ. 25.00 ಲಕಷ್ಗಳ 
ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 D

31771 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪರ್.

ಮು. .ಮುಂ:228:2
007‐08

ಬಿ.ರಂಗಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಪರ್.ಮು. , 
ಒಕಕ್ ಗರ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕಗಂಧದ 
ಕಾವಲು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್ ಪರ್ಭಾರಿ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

4/10/2009 0:00 D



  

2008 09

31772 EST2

8[3]ಶಾ :ವಸತಿ 
ಶಾಲಾ 

ತಪಾಸಣೆ:138:200
6‐07

ಮೈತೆರ್ೕಯ ಮ ಳಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 

ಬಗೆಗ್
4/10/2009 0:00 D

31773 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪ.

ಜಾತಿ:ಪರ್:222:2007
‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಮೇರಿ ಎ ಜಿಬತ್, ಮು. , 
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರು ಸುಳುಳ್ ಜಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡಿ 
ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 D

31774 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಪಿಂಚ

ಣಿ:ಮರುನಿಗದಿ:128:
2007‐08

.ಹೆಚ್.ಲಕಷ್ಮ್ಣಾಚಾರ್, ಸ. .[ನಿವೃತಿತ್], 
ಮೈ ಇನಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್, ಟಿ. .ಹೆಚ್ ಕಾಲೇಜು, 
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ 

ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್

4/10/2009 0:00 D

31777 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ.

ಸಂ:15366/2008:
2008‐09

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ 
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:15366/2008,  ರ್ೕ 

ಟಿ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಪಪ್ ರ್ೕ 
ಜಿ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಸ. , ನೇತಾಜಿ 
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ಬೋಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ 

ಇತರರ ರುದದ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

31780 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ರಿ.ಅ.

ಸಂ:16114/2008:
2008 09‐

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
ಸಂಖೆಯ್:16114/2008,  ರ್ೕಮತಿ 

ಪರ್ಮೀಳಾ ಪತಿ ಸಾವ್ಮಿ ಗೌಡ, ಮಂಡಯ್, 
ಇವರು ಇಲಾಖೆ ಮತು ಇತರರ ರುದಇವರು ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್

ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

31781 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಉ.

ನಾಯ್:ತೀಪುರ್:5029/
2008:2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ರೇಣುಕಾ ಪತಿ ದಿ|| 
ಪಿ.ರಮೇಶ ಇವರ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 

ಸಂಖೆಯ್:5029/2008ರ ತೀಪಿರ್ನನವ್ಯ 
ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

31782 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಜಿಲಾಲ್
 ಸೆಷನ್ 

ನಾಯ್:ಡಿ ಜಿಇಎಟ:5
6/2008:2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಹೆಚ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ದೈ. , 
ಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಲುಗ್ದರೆ, 

ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಾಲ್ ಸೆಷೆನ್ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಇಎಟಿ ಯ ಲ್ ಇಲಾಖೆ 
ಮತುತ್ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 

ಸಂಕೆಯ್:56/2008ರ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

31784 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :22:2008

ರ್ೕಮತಿ ಕೋಕಿಲವೇಣಿ, ಸ. ,  ರ್ಮತಿ 
ಅರ ಂದ ತಾಯರ್, ಗಲ್ಸ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, 
ಅಂಡ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಕೋಲಾರ,

4/10/2009 0:00 B



31785 EST2
8[3]ಶಾ ಅ:ಮೇ

ಲಮ್ನ :34:2007‐
08

ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ಜಗದೀಶ್, ಸ. , ಭಾರತೀಯ
ಸಂಸಕ್ೃತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ , 

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳುರು, ಮತುತ್ 
ಇತರರ ರುದಧ್.

4/10/2009 0:00 B

31833 EST2
8[8][5] ಶಾ ಅ 

ಖಾ ಹು ಭತಿರ್ ಅನು 
99/2007‐08

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಣೇಕೆರೆ, 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

31834 EST2
8[2ಎ][8][5] 

ಶಾ  ಅಫೀಲ್ 
1/2004

ಡಿ.ಬಿ.ಕುಮಾರ್, ಬರ್ಹಾಮ್ಪುರ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 
ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 3/2004‐05 

ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್
4/11/2009 0:00 A

31835 EST2
8[6][2][5] ವೇ 

ಬಾ ಪಾ 16/2005‐
06

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ದಾಸಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ನಾಯಕ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು, ಮಳವ ಲ್, ಹೊಸದುಗರ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಾಕಿ 
ವೇತನ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಸೇರಿ ಕೊಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 A

31836 EST2
8[8][5] ಖಾಹುಭ 

ಅನು 93/2008‐09

ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಘಟಟ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

31837 EST2
8[8][5] ಶಾ  
ವೇ ಅನು 

141/2006‐07

ರ್ೕ.ಬಿ.ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು 
ದಾಯ್ಭಾರತಿ ಾನ ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 A

31838 EST2
8[5] ಶಾ  ಅ 

ಅನು 2 ಮೇಲಮ್ನ  
26/03/2003‐04

ರ್ೕ.ಚಿಕಿಕ್ೕರಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮುರು ಧರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಡದಕೆರೆ, ಹೊಸದುಗರ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಸ ಲ್ ರು ಮೇಲಮ್ನ  

ಸಂಖೆಯ್: 26/2003‐04

4/11/2009 0:00 B

31839 EST2
8[5] ಶಾ ಅ 

ಅನು 2 ಮೇಲಮ್ನ  
2202/2003‐04

ರ್ೕ.ಟಿ.ರುದರ್ಪಪ್, ದೈ. . , ಗಿರೀಶ್ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ ಶಾ]  ರಿಯೂರು, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾನಯ್ 
ಆಯುಕತ್ರ ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  

ಸಂಖೆಯ್: 22/2002

4/11/2009 0:00 B

31840 EST2
8[8] ಶಾ  
ಮೇಲಮ್ನ  

121/2007‐08

ರ್ೕ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ತಂದೆ
ಎಂ.ಹನುಮಯಯ್, ಮದಕರಿಪುರ, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ 
ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮರು ಪರಿ ೕಲನಾ 

ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 B



ಅನು ೕದಿಸುವ

31841 EST2
8[4][5] ಶಾ ಅ 

ನೇ ಅ /2007‐08

ರ್ೕ.ಜಿ.ಜಿ.ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಗೌಡಗೆರೆ ಗಾರ್ಮ
ಮತುತ್ ಅಂಚೆ, ಮಂಚೇನಹ ಳ್, 

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಅನುಕಂಫದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕತ್ ಉದೊಯ್ೕಗ 

ದೊರಕಿ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 C

31842 EST2
8[7][5] ಶಾ ಅ 

ಮುಬಅ 
110/2008‐09

ಡಿ.ಟಿ.ಮಹೇಂದರ್ಪಪ್, ಸ. , 
ರ್ೕ. ಾನಗಂಗೊತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಾ ನಕಟೆಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಮು. ಬ ಅನು ಬಗ ಗೆ್

4/11/2009 0:00 C

31843 EST2
8[7][5] ಶಾ ಅ 

ಮುಬಅ 96/2008‐
09

ರ್ೕ.ತರಳುಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ],  ರಿಗೆರೆ , ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 C

31844 EST2
8[7][5] ಮುಬಅ 
109/2008‐09

ಜಿ.ಆರ್.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ.ಪಟೇಲ್ ಪಾಪನಾಯಕ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನನಿನ್ಪಾಳಯ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಮು  ಬ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 C

31845 EST2
8[7] ಶಾ ಅ ಉ 
ಪಾರ್ ಬ ಅ 

97/2008‐09

ರ್ೕ.ಎಂ.ಆರ್.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್, 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗಿರೀಶ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದ  

ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,  ರಿಯೂರು, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಉಪ 

ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಬಗೆಗ್

4/13/2009 0:00 A

31846 EST2
8[7][5] ಶಾ ಅ 
ಮು ಬ ಅ 

105/2008‐09

ಎ.ಇ.ಓಂಕಾರಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಸಮಗರ್ ಕಷ್ಣ 

ವಸತಿಯುತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 
ರವರಿಗೆ ಮು. .ಬ ಅ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 C

31847 EST2
8[8]ಶಾ  ಮು  

ಬಡಿತ್ ಅನು 
48/2008‐09

ಎಂ. .ಉಮೇಶಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಯಲಕಕ್ಪಪ್ನಹಟಿಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬ ಅನು ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 C

31848 EST2
8[7][5] ಶಾ ಅ 

ವ ನಿ ಅ 99/2008‐
09

ರ್ೕ.ಹೊಳೆಹುಚೆಚ್ೕಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ 
ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 
ಗುಳ ೕೆದಗುಡಡ್ ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್ 

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 D

31849 EST2
8[5] ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು 
56/2008‐09

ರ್ೕ.ವಾಣಿ ಲಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 
ಪುರ,  ರಿಯೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಮಂಡ ಯ ಲ್ನ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 

ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 C



31850 EST2
8[8][5] ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು 
81/2008‐09

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ದಾಯ್ಪೀಠ, 
ರ್ೕ.ಮುರುಘಾಮಠ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ 

ಸಂಸೆತ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ನೌಕರರನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 C

31851 EST2
8[8][5] ಶಾ  
ಮು  ಬಡಿತ್ 
86/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್. ಜಯಕುಮಾರಿ,  ಂದಿ 
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ. ದಧ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎ. .ಕೊಟಿಟ್ಗೆ,  ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 C

31852 EST2
8[8][7][5] ಶಾ  
ವಗರ್ ಅನು 
88/2008‐09

ರ್ೕ.ಉಪ ೕರ ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
[ರಿ],  ದಾಯ್ನಗರ, ಮಧುರೆ, ಹೊಸದುಗರ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ 
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 C

31853 EST2
8[7][5] ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು 
89/2008‐09

ಬಾ ಗೊಂದು ಗುರಿ ಬಾಳುವುದಕೊಕ್ಂದು 
ದಾರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ],  ರ್ೕ.ರಾಂಪುರ, 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಪಾರ್ಡು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/11/2009 0:00 C

31856 EST2
82ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 233/2008

ಬಿ. .ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ ವತಿಯಿಂದ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರ್ೕ ಚೈತನಯ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿದರಕುಪೆಪ್ ಅತಿತ್ಬೆಲೆ 

ಆನೇಕಲ್ ತಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

31857 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ಶಾ ಅ ಹೊ ಪೌರ್ 
ಶಾ 234/2008

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ಕೇರಫ್ ರ್ೕ 
ಆನಂತನಗರ 14ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ 21 

ಅಡಡ್ರಸೆತ್ ಕಮಮ್ಸಂದರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಳ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

31858 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹುಭ 
ಅ 235/2008

ಕೆಂಗೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಸವನಗುಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2011 0:00 A

31860 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
237/2008

ರ್ೕ ವಾಯ್ಸ ಮಹ ರ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಕಿಲಾವ್ಡಿ 
ಮು ಕ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D



ರ್
2009 10

31863 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
3/2009‐10

ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಮಿತಿ ಕನನ್ಡ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂ‐
11 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

31864 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 4/2009‐10

ಜೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ 

ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/7/2009 0:00 C

31865 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 05/2009

ಸೆಂಟ್ ಪೀಟಸರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊರೆಸಾನಿ 
ಪಾಳಯ್ ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ಬೆಂ‐76 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 A

31866 EST2
82 ಶಾ ಅ ಮ. 
ಭತೆಯ್ 06/2009

ಚಂಪಕಧಾಮ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 
ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತೆಯ್ ಮತುತ್ ಮನೆಬಾಡಿಗೆ 

ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D

31868 EST2
82ಶಾ ಅ ಮ 

ಭತೆಯ್ 08 /2009‐10

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾ ೕಹ ಳ್ ಬೆಂ‐ಈ ಶಾಲಾ 

ಬಬ್ಂಧಿಗೆ ಮನೆಬಾಡಿಗೆ ಭತೆಯ್ ಮತುತ್ 
ನಗರ ಪರಿಹಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 D

31869 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 9/2009‐
10

ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಜಯಡಕ್ ಕರೋಪಾಡಿ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ. ಈ 
ಶಾಲೆಯನು 2009 10ನೇ ಸಾ ಗೆಶಾಲೆಯನುನ್ ‐ ನೇ ಸಾ ಗೆ

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 A

31870 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 10/2009

ಉದಯ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಹಳ ೕೆ ಮಂಗಮಮ್ನ
ಪಾಳಯ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂ‐68 ಈ ಸಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/4/2009 0:00 A

31871 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ಶಾ 12/2009

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮರಿಯಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್ ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ 
ಬೆಂ‐23 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D

31873 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 13/.2009

ಆಯಿಶಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಯ
ಕುಂಜ ಪುತೂತ್ರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

5/7/2009 0:00 A

31874 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 14/2009

ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ 
ಮಂಗಳೂರು ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C



ಈ

31876 EST2
 82 ಶಾ ಅ ವೇ 
ನಿ 16/2009

ರ್ೕ ಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಸ.  ದಾಯ್ಬೋದಿನಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾ ತ ಸುಳಯ್ ತಾ. ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
12/9/2009 0:00 C

31877 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ 
259/2008‐09

ಬಿ ಎನ್ ಮಾಯ್ಗೊನ್ೕ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಬಟಸ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/8/2009 0:00 A

41737 EST2
8(4)/ಮೇಪಾರ್/25
8/2006‐07

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 

1072‐257/06ರ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B

41740 EST2
8(4)/ದೂರು/40/
2007‐08

ಬಿ. . ಸುಧಾ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು,  ದಾಯ್ರಣಯ್ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಕುರುಬರ ಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ 

ತಾ: ಇವರ ದೂರು ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 D

41742 EST2
8(4)/ದೂರು/1/2

007‐08

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತಾತಗುಣಿ, ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಡಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 D

41744 EST2
8(4)/ದೂರು/4/2

007‐08

ರ್ೕ .ಡಿ ಪಾಪೇಗೌಡ,  ಾನಮಂದಿರ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಜೆಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂ ಇವರ 

ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.
2/17/2010 0:00 D

41746 EST2
8(4)/ವಗರ್/54/2

006‐07

ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಗಾರ್ಂ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಮಾಪರ್ನಹ ಈ ಶಾಲೆಯನುಚಿಕಕ್ಮಾಪರ್ನಹ ಳ್,  ಶಾಲೆಯನುನ್

ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ 
ವಗಾರ್ಯಿ ರುವುದನುನ್ ಮೂಲ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಮರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

41748 EST2
8(4)/ವಗರ್/167/

2008‐09

ಆನಂದ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್
ಎಜುಕೇ ನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಯಶವಂತಪುರ, 

ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರುಗಳ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 D

41780 EST2

85ಶಾ ಅ : 
ಖಾಹುಭಅನು 
102/2009‐10.‐
.ಖಾಹುಅನು/2010

ರ್ೕ ಗಂಗಮಮ್ ಭೀ ೕಜಪಪ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಬೆಲಗೂರು, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00 B

41785 EST2
8(4)/ವೇಬ/29/2

007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ವ ಕೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸೇರಿದ 
ದಿನಾಂಕ ಪರಿಗಣಿ  10,15 ಮತುತ್ 20 

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C



41786 EST2
8(4)/ವೇಬ/116/

2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುಪಪ್ಲತಾ, ಸ , 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 

ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

41787 EST2
8(4)/ವೇಬ/186/

2008‐09

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ, ಸ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ಮಲೇನಾಡು ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.  ರೆಜಂಬೂರು, 

ಕಾರಿಪುರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

41788 EST2
8(4)/ವಗರ್/217/

2008‐09

ರ್ೕ ರೇಣುಕಾಂಬ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ವಡಡ್ರಹಟಿಟ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ.  ಹಾಗೂ ದಿವ್.ದ.ಸ ಗಳ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

2/17/2010 0:00 C

41789 EST2
8(4)/ಇ /2/200

8‐09

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್
ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕೋಡಂಗಿ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: 

ಇ ಲ್ನ ದೈ.  ಕಿರ್ೕಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ 
ನಡೆಸದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

2/17/2010 0:00 D

41790 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/3/
2008‐09

ರ್ೕ ರ್ೕಮಂತ ಕಾರಂತ್ , ಕೆಪಿಎಸ್ ಕೆ
ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ತಾ: 
ಇವರ ಸೇವಾವಧಿ ರಜೆ ಮತುತ್ ಪಿಂಚಣಿ 

ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 D

41791 EST2
8(4)/ವೇನಿ/166/

2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್. ದೈ. . ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಬೆಟಟ್ದಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಇವರ 
ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರ ವೇತನಕೆಕ್ 

ಸಮನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

41797 EST2
8(4)/ನೇಮಕ/4/
2005‐06

ದಿ:17‐01‐04ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಆಗಿರುವ ನೇಮಕಾತಿಗಳ 

ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B

41798 EST2
8(4)/ನೇಅನು/40
/2005‐06

ಕೆ.ಎನ್. ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್.ಶಾ. 
ರಂಗನಹ ಳ್ ಗೇಟ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B

41799 EST2
8(4)/ನೇಅನು/21
5/2006‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದ ಲ್ ಬಿ.
ಜಯ ರ್ೕ, ದಿವ್ದಸ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ 
ಇವರ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

2/17/2010 0:00 B

41800 EST2
8(4)/ನೇಅನು/41
/2008‐09

ದಾಯ್ನಿಧಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೊಂಡಜಿ
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ 

ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 B

41803 EST2
8(4)/ವಗರ್/85/2

009‐10

ರ್ೕ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕ ಹ ಳ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C



09 10
ರ್

41804 EST2
8(4)/ವಗರ್/6/20

09‐10

ರ್ೕ ಗೌತಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: 
ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಬಗ ಗೆ್.

2/17/2010 0:00 C

41805 EST2
8(4)/ವಗರ್/67/2

009‐10

ರ್ೕ ಚನನ್ ೕರ ದೈ. .  ಕಷ್ಣ ಕೇಂದರ್ 
ಪೌರ್.ಶಾ ಸಂಸೆಥ್,  ಕಾರಿಪುರ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ 
ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

41806 EST2
8(4)/ವಗರ್/99/2

009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎನ್. ಸುಲೋಚನ,ಸ , ಕನನ್ಡ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಎ.ಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 

ಟಾಸಕ್ರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

41807 EST2
8(4)/ವೇಬ/4/20

09‐10

ರ್ೕ .ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಸ
ಚಾಮುಂಡರ್ಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ,  ೕತಕಲುಲ್ 

ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 C

41808 EST2
8(4)/ವೇಬ/3/20

09‐10

ರ್ೕ ಬಿ.ಹೆಚ್.  ೕಗಾನಂದ ಸ , ಡಾ: 
ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್.ಶಾ, ಇವರ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

41809 EST2
8(4)/ವಗರ್/2/20

09‐10
ರ್ೕ ರಾಮು, ಮು. . ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. 2/17/2010 0:00 C

41810 EST2
8(4)/ವೇಬ/7/20

09 10‐

ರ್ೕ ಬಿ.ಈಶವ್ರಪಪ್, ಮು.  ಚನನ್ಮಾಜಿ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಹಲಗೆರೆ ಮಂಡಿ, ಹೊಸನಗರ

ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 C

41811 EST2
8(4)/ವೇಬ/30/2

008‐09

ರ್ೕ ಪಿ.ಜಿ.ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಚನನ್ ೕರ 
ದೇ ಕೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕಾರಿಪುರ ಇವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

41691 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/160/2009‐10

ರ್ೕ.ಕರಿಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಯ್ಗಲೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

41693 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/161/2009‐10

ಗೆರ್ಗರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಡ ಬೈಂದೂರು
ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ [ ಬಿಜಡ್]ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

41704 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
162/2009‐10

ರ್ೕ.ರ ಶಂಕರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/2/2010 0:00 A



/153/2009 10
ನ್

41705 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/1/2

005‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಜಯಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ, ಸ , 
ಮಿತಾರ್ಲಯ ಬಾಲಕೀಯರ ಪೌರ್.ಶಾ, 

ಮಿಶನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇವರ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ 
ಮತುತ್ ಇತರರು ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 

5007/04 ರ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 B

41707 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/39/

2005‐06

ರ್ೕ ಜಯದೇವಪಪ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಮು. , 
ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.  ವ ಗಗ್ ಇವರ 

ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 174/05ರ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B

41709 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/06/
2004‐05

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್:19219/38 
ಸ ಲ್ ರು ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B

41711 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/155/2009‐10

ಸೈಂಟ್ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಕೆಲ್ೕ ಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉದಾಯ್ವರ, ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

41712 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/10/

2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಗೊಲ್ೕರಿಯಾ ಡೆ ಡ್, ದೈ. .  ರ್ೕ
ಶಾಂಬ  ಬಾಲಕೀಯರ ಪೌರ್.ಶಾ, ಬೆಂ 
ಇವರ ರಿಟ್ ಅಜರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5334/04ರ 

ಬಗ ಗೆ್.

2/17/2010 0:00 B

41713 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/153/2009 10‐

ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅತೂತ್ರು, 
ಕಾಕರ್ಳ ವಲಯ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ದ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

41715 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/26/

2003‐04

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 50834/03 ಜಿ.ಆರ್. 
ಆದಿನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ನಿವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 

ಮೈಇನ್ ಸೂಟ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. 
ಕೋದಂಡರಾಮಪುರ, ಬೆಂ

2/17/2010 0:00 B

41717 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/241
/2007‐08

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ಸಲಾದ ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್. ದಾವೆ. ಸಂಖೆಯ್: 

241/07ರ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 B

41718 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/182
14/2006‐07

ಎಂ.ಇ. ಜಾನಕಿ, ದೈ. ,  .ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕಿಲಾಲ್ರಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ, ಇವರ ಡಿ. .ಆರ್.ಜಿ. 

ಬಗೆಗ್ ನಂ: 18214/04ರ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B

41720 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/02/

2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ರಂಜಿತ ಕನಕರಾಜ್, ಇವರ 
ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ 

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 24654/05ರ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B



41722 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/03/

2006‐07

ರ್ೕ ಪಿ. ದದ್ಪಪ್, ಸ ,  ರ್ೕ ಪಂಚಮುಖಿ
ಗಣಪತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 
1120/06

2/17/2010 0:00 B

41724 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/26/

2003‐04

ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:22017/02 ಜಿ.ಆರ್. 
ಆದಿನಾರಾಯಣರಾವ್, ನಿವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 

ಮೈನ್ ಇನ್ ಸೂಟ್ಟ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಕೋದಂಡರಾಮಪುರ, ಇವರ ಂದಿನ 

ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 B

41726 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/211
86‐89/2003‐04

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್: 21186‐89/04 
ಆರ್.ಎನ್. ಶಾಂತಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ದೈ.  

ತುಮಕೂರು
2/17/2010 0:00 B

41728 EST2
8(4)/ಶಾ.ನೊಂ/1
20/2006‐07

ದೀನದಾನ ಕೇಶವ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ 

ನೊಂದಣಿಯನುನ್ ರದುದ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B

41729 EST2
8(4)/ಮೇಪಾರ್/19
/2005‐06

ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 19/05  ರ್ೕ ಎಸ್. 
ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ 

ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B

41730 EST2
8(4)/ಮೇಪಾರ್/29
251/2004‐05

ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು, 
ಸಾ.  ಇಲಾಖೆ ರವರ ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 29251/05ರ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 B

41731 EST2
8(4)/ಮಾನ/1/2

008‐09

ನೂಯ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್.ಶಾ. 
ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನ ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 D

41732 EST2
8(4)/ಮಾನ/3/2

008‐09

ಸಾಕಷ್ರತಾ ಮ ಳಾ ಮಂಡ  ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಿರುಚಿನಹ ಳ್, ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

41733 EST2
8(4)/ಮೇಪಾರ್/5/
2008‐09

ಆಯುಕತ್ರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಿ:15‐06‐
09ರಂದು ಆ ಕೆಗೆ ಬರುವ ಮೇಲಮ್ನ  

ಪರ್ಕರಣಗಳು 14 ಪರ್ಕರಣಗಳು
2/17/2010 0:00 C

41734 EST2
8(4)/ಮೇಪಾರ್/6/
2006‐07

.ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ತಮಿಳು ಸಂಘ ಕಾಮರಾಜ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 

ವಾಜಿನಗರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 
258/06ರ ಬಗ ಗೆ್.

2/17/2010 0:00 B

41584 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ವೇಬ/82/2009‐10

ರ್ೕ ಸಹದೇವಯಯ್ ಸ. .,  ರ್ೕ ನಾಯಕ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ನಿಟೂಟ್ರು,ಗುಬಿಬ್.ತಾ. 

ಇವರಿಗೆ ಮು. .ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 C

41658 EST2
8(4)/ವೇಬ/76/2

008‐09

ರ್ೕ.ಬಿ.ಕೊರಗಪಪ್, ಸ. . ಬಂಡಾರಿ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಇವರ 

ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 C



8(4)/ /163/2
ರ್

41659 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/10
/2008‐09

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್. ಚನನ್ಕೇಶವಯಯ್, ನಿವೃತಿತ್ 
ಮು. .  ರ್ೕ ನಂದೀಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ನಂದಿ, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41660 EST2
8(4)/ಮಾನ/73/
2009‐10

ಎನ್.  ಶವ್ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ನೆಲಗೆದರನಹ ಳ್, ಬೆಂ. ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 C

41661 EST2
8(4)/ಇ /02/20

07‐08

ಪದಾಮ್ವತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಚೀಟಿ ವರದಿ 

ಕಡತದ ಬಗ ಗೆ್.
2/15/2010 0:00 D

41662 EST2
8(4)/ಇ /81/20

08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ  ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರನುನ್ ಮು. . ಎಂದು 
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 A

41663 EST2
8(4)/ಇ /11/20

08‐09

ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂ ತೆ
ಜಾರಿಯ ಲ್ರುವಾಗಲೇ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ 
ಸಥ್ಗಿತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 D

41664 EST2
8(4)/ಇ /45/20

08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ, ನಿವೃತತ್
ದಿವ್.ದ.ಸ, ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂ ಇವರ 
.ಪಿ.ಎಫ್ ಲೆಕಕ್ ಚುಕತ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41665 EST2
8(4)/ಇ /163/2ಇ

008‐09

ರ್ೕ .ಎ.ಎಸ್. ನಾಯುದ್, ಮು. . ಡಿ ಪಿದ್
ಬಾಲಕರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ಇವರ ಡಿ. .ಆರ್.ಜಿ. ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41666 EST2
8(4)/ಶಾಹೆಬ/39
/2009‐10

ಸಲಾಮತ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್ . .ನಗರ, ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ 

ಬಡಾವಣೆ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 A

41667 EST2
8(4)/ವೇನಿ/55/2

009‐10

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ವೇತನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
2/15/2010 0:00 B

41668 EST2
8(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
8/2006‐07

.ಆರ್.  ಜಯಕುಮಾರಿ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ, 
ಬಿ. .ಪಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ 
ತಾ: ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ 

ಕೇ ರುವ ದಾಖಲೆ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 D



41622 EST2
8(1)/ಉನಾಯ್/66/
ವ /82/2009‐

10

ದಾಯ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಮಿತಿ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ ರ್ೕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವನಹ ಳ್, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1994‐95ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ಘಟನೋತತ್ರವಾಗಿ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯೆದ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಕುರಿತು

8/17/2011 0:00 B

41624 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/83

/2009‐10

ನಿತಯ್ ಾನದಾರ ಟರ್ಸಟ್, ಬಿಡದಿ,ರಾಮನಗರ
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ದಾಯ್ನಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2010 0:00 E

41626 EST2
8(4)/ವಗರ್/20/2

004‐05

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ಜನಾಧರ್ನ್, ಸ , 
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 C

41627 EST2
8(4)/ವೇಬ/47/2

009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಪಲಲ್ ರಾಮ್, ಸ . ನಿಮರ್ಲಾ 
ರಾಣಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 10 ವಷರ್ಗಳ 
ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 C

41629 EST2
8(4)/ವೇಬ/210/

2008‐09
ರ್ೕ.ಜೆ.ನಾಗರಾಜು, ದೈ. . ರಾಜಾಜಿನಗರ, 

ಬೆಂ.ರವರ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.ತ್ ಗ್
2/15/2010 0:00 C

41633 EST2
8(4)/ಪರ್ಭ/14/20

09‐10

ರ್ೕ.ಎಂ.ಗಿರಿತಿಮಮ್ಪಪ್, ಸ. . ಮೆಹಾರ್ನ್
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂ, 

ಅಂಗ ಕಲ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 B

41636 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/355
/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಮಮ್, ಬಾಪೂಜಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ .ತಾ.

2/15/2010 0:00 B

41638 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/998
/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ 
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್ 998/07ರ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41640 EST2
8(4)/ದೂರು/7/2

009‐10

.ಎಸ್.ನ ೕಮುನಿನ್ಸಾ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ 

ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 B

41642 EST2
8(4)/ದಾಹಾಮ/8
/2009‐10

ರ್ೕಮದ್ ರಂಭಾಪುರಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಬಿ.ಕಾರ್ಸ್, ತಿಪಟೂರು.ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ 

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 C

41643 EST2
8(4)/ದಾಹಾಮ/3
1/2009‐10

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಸೋಮೇಶವ್ರ ಪುರಂ, ತುಮಕೂರು, ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 C



41645 EST2

8(4)/ಎಸ್.ಎಸ್.
ಎಲ್. . 

ಪರೀಕ/135/2005‐
06

2005 ಮತುತ್ 2006ನೇ ಸಾ ನ, 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆಗಳ ಲ್ 

ಶೇ0%ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ 
ಪ ತಾಂಶಪಡೆದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ 
ಮಾನಯ್ತೆ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 D

41647 EST2
8(4)/ಉನಾಯ್/251
09/05/05/2005‐

06

ರ್ೕ.ಇಮಾಯ್ನುಯ್ಯಲ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್. 
ತಂದೆ ಜಾಜರ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ 

ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾಖೆ 
ಕುರಿತು.

2/15/2010 0:00 B

41649 EST2
8(4)/ದೂಪರ್/115
11/2006‐07

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 11511/2006 
[ಎಸ್] ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್ ಸುಬಬ್ಮಮ್ ಸ  

ಸರಸವ್ತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ಡಲ್ಘಟಟ್ 
ರವರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಕುರಿತು.

2/15/2010 0:00 B

41650 EST2
8(4)/ದಾಹಾಮ/9
/2009‐10

ಕೆ ಕೆ.ಆಂಗಲ್ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. 3415, ಕಡಬಗೆರೆ 
ಕಾರ್ಸ್ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ, ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 C

41651 EST2
8(4)/ದಾಹಾಮ/1
0/2009‐10

ಭೂಮಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಹೇರೂರು, 
ಗುಬಿಬ್,ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 C

41652 EST2
8(4)/ಮೇಪಾರ್/17
/2008‐09

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೇದಮೂತಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 
, ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:17/2008 ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41653 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
6/2007‐08

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಧಮರ್ಸಥ್ಳ, 
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ,ತಾ. ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41654 EST2

8(4).ಶಾ ಹುಭಅ.
117/09‐

10/ಖಾಹುಅನು/25/
1/2010

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ 
ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಗು , ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

2/15/2010 0:00 B

41569 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/89/20
08‐09

ರ್ೕ.ದುಗಾರ್ ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. 
ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಯಿರುವ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41570 EST2
¸ 8(4)/ಖಾಹುಅನು

/219/2010

ರ್ೕಮತಿ ಮೆಹರಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಫೆರ್ೕಜರ್
ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
9/12/2011 0:00 D

41571 EST2
¸ 8(4)/ನೇಅನು/2

09/2010

ಟಿ.ಆರ್. ದೇವೆಂದರ್ಕುಮಾರ್, ಸ
ಅಶೋಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಾಂತಿನಗರ 

ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗಗ್.
9/16/2010 0:00 C

41572 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಧಾಕೊಅನು/78/20
08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿಲ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಂ‐32 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಬಾಲಕ ಮಕಕ್ ಗೆ 
ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B



41580 EST2 /10/20 2/15/2010 00 B

41573 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/116/2
006‐07

ಆದಶರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ತಾಕೊಡೆ, ಮೂಡಬಿದೆರ್ 
ವಲಯ ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 B

41574 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/20/20
09‐10

ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ನಂಜುಡಪಪ್. ವ ಗಗ್.ತಾ. 
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41575 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/25/20
03‐04

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ವಜರ್ ರ್ ಸ. . ಶೇಷಾದಿರ್ 
ಪುರಂ ಬಾಲಕ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಇವರು ಸವ್ 
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41576 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/01/20
07‐08

ಮದನಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಉಳಾಳ್ಲ, 
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41577 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/08/20
07‐08

ಎ.ಕೆ.ಯು. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಗುರು ಕಂಬಳ
ಮಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಯಿರುವ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41578 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/07/20
07‐08

ಪೇಜಾವರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಳವಾರು, ಇ ಲ್ನ
ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 B

41579 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/13/20
07‐08

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಘುವನ ಹ ಳ್, 
ಬಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಯಿರುವ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41580 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/10/20ಖಾಹುಅನು
07‐08

ರ್ೕ ರಾಮಕುಂಜೇಶವ್ರ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಇ ಲ್ನ
ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆಯನು ಭತಿರ್ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 0: B

41581 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/8/200
7‐08

ಎನ್.ಡಿ.ಎಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಇ ಲ್ನ
ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.
2/15/2010 0:00 B

41582 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/6/200
7‐08

ಸ ೕರ್ತತ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ನ 

ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

41169 EST2

8(8).ಶಾ. .ಖಾ.
ಹು.ಭತಿರ್.ಅನು.117

/2009‐
10/ಖಾಹುಅನು//20

10

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಮಿತಿ 
ಹೊಸಕೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೆರೆ 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2011 0:00 B



ೕ ವ ತಿ ೕ

41170 EST2

88.ಶಾ. .ಮು. .
ಬಡಿತ್.ಅನು.134/200

9‐
10..ಮುಂಬಡಿತ್/201

0

ರ್ೕ ಎನ್.ನಾಗರಜು ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಿಡಿಗೇ , ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ 

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

4/27/2010 0:00 C

41171 EST2

88.ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.138/2009‐

10..ಮುಂಬಡಿತ್/201
0

ಟಿ.ಅಶವ್ಥಪಪ್,ಪರ್ಭಾರಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರಿಯೂರು, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: 
ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00 C

41173 EST2

88.ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್
.135/2009‐

10..ಮಾ.ಹ.ಅ/201
0

ಆರ್.ಗೀತ ತಂದೆ ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದರ್ 2ನೇ 
ಬಾಲ್ಕ್, 2ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 D

41174 EST2

8(8).ಶಾ. .ಖಾ.
ಹು.ಭತಿರ್.ಅನು.131

/2009‐
10/ಖಾಹುಅನು//20

10

ವೇಣುಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾವಗಡ 
ಟೌನ್, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಸ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 B

41195 EST2
88.ವೃ. .ನೇ.ಅನು
.120/2009‐

10..ನೇಅನು/2010

ೕ ಕೆ ಚಿದಂಬರ ವ ತಿ ಕಷ್ಕರು ೕರ್ ಕೆ.ಚಿದಂಬರ ೃ ತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್
ದಾಧ್ಥರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಿಡಗನಹ ಳ್,  ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ 

ಶೈಕಸ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

41317 EST2
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/7
1/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಅಲಾಲ್ಳಪಪ್,ಅನೇಕಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
2/9/2010 0:00 D

41318 EST2
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/7
0/2008‐09

ರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಣಪಪ್ ವಕೀಲರು 
ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D

41319 EST2
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/6
8/2008‐09

ಂಗರಾಜು, ಪುರಂ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
2/9/2010 0:00 D

41320 EST2
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/1
1/2008‐09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಸುಗವನಂ, ಚೆನೈ, ಇವರಿಗೆ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
2/9/2010 0:00 D



41330 EST2 2/9/2010 00 B

41321 EST2
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/4
4/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಅಮರನಾಥ್, ಇವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D

41322 EST2
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/7
2/2008‐09

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ.ದಯಾನಂದ, ಕಡೂರು, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D

41324 EST2
8(3)/ನೇಅನು/48
/2006‐07

ರ್ೕ .ರ ಕುಮಾರ್, ರವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 B

41325 EST2
8(3)/ಅಆನೇ/41/

2006‐07

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜಯಯ್, ದಿವ್ದಸ, ಸವರ್ ಾ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ಜಯನಗರ, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

2/9/2010 0:00 B

41326 EST2
8(3)/ಅಆನೇ/01/

2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ. .ರಾಮಕೃಷಣ್, ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪಪ್, 
ಕೆಂಗೇರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ದಾಯ್ಲಯ 

ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 B

41327 EST2
8(3)/ವೇಬ/81/2

009‐10

ರ್ೕ ರಾಸಘವೇಂದರ್, ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಕಾರಿ ಪುರ,  ವ ಗಗ್ ಇವರ ವೇತನ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 B

41328 EST2
8(3)/ನೇಮಕ/16
5/2008‐09

ರ್ೕ ಶಂಕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ನಗರ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.
2/9/2010 0:00 B

41330 EST2
8(3)/ನೇಅನು/18
/2008‐09

ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಆನೇಕಲ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 0: B

41332 EST2
8(3)/ವೇಬ/2/20

08‐09

ರ್ೕ ಎ.ಕಲೈಮಣಿ, ತಮಿಳು ಪಂಡಿತರು
ಆರ್.ಬಿ.ಬಿ.ಪಿ.ಎ.ಎಂ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಂ, 
ಇವರಿಗೆ 30 ವಷರ್ದ ವೇತನ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

2/9/2010 0:00 C

41333 EST2
8(3)/ವೇಬ/179/

2008‐09

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಾಯಿತಿರ್,ಸ , ರಾಘವೇಂದರ್
ಆಶರ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ವೇತನ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 C

41334 EST2
8(3)/ವೇಬ/91/2

009‐10

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಶಂಕರ ಂಗಯಯ್, ಪಾರ್ಶಾ.ಸ, 
ನಳಂದ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾ: 
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 B

41337 EST2
8(3)/ನಾಯ್ಪರ್/14/
2005‐06

ರ್ೕ ಡಿ.ಜಿ.ಮೃತೂಯ್ಂಜಯ, ಮಂಜುನಾಥ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ ಇವರು ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:18128/05ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

2/9/2010 0:00 B

41339 EST2
8(3)/ಉನಾಯ್/319
8/2003‐04

ರ್ೕ ಡಿ. ನಿರಂಜನ್, ಸ , ನಾಯ್ ನಲ್
ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂ ಇವರ ರಿಟ್ 

ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:3198/03ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
2/9/2010 0:00 B



41350 EST2
ರ್ ಕಷ್

2/9/2010 00 A

41341 EST2
8(3)/ಉನಾಯ್/534
4/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಗೊಲ್ೕರಿಯ ಡೇ ಡ್, ರವರು
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದದ್ 
ಹೂಡಿರಿವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:5344/04ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರ

2/9/2010 0:00 B

41343 EST2
8(3)/ನಾಯ್ಪರ್/950
/2006‐07

ಡಿ.ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಸ ೕರ್ದಯ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ತಿಪಟೂರು, ರಿಟ್ 
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:950/06ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ

2/25/2010 0:00 B

41346 EST2
8(3)/ಇ /132/2

008‐09

ತೆಲುಗು ಪಂಡಿತ್ ತರಬೇತಿಯನುನ್
ಬಿ.ಇಡಿ.ಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿ  
ಸಕಾರ್ರದ ಆದೇಶವನುನ್ ಹೊರಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 C

41347 EST2
8(3)/ಸಥ್ಹ/11/20

06‐07

ರ್ೕ ಕುಮಾರನ್ ಚಿಲರನ್ ಹೋಂ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನುನ್ ದೊಡಡ್ಕಲಲ್ಸಂದರ್ 
ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 A

41348 EST2
8(3)/ಸಥ್ಹ/15/20

07‐08

ರ್ೕಮತಿ ಬೇಟರ್ ಸೌಭಾಗಯ್ವತಿ, 
ಅಟೆಂಡರ್, ಬಿ.ಎಂಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಲಾಲ್ಳ 
ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 B

41349 EST2
8(3)/ಸಥ್ಹ/64/20

09‐10

ಪೈಹೆಚ್.ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ, 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ರೈ ಗಾಗಿ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 A

41350 EST2
8(3)/ವಗರ್/116/

2009‐10
ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರುದ್ ಥ್
ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 0: A

41351 EST2
8(3)/ಇ /87/20

09‐10
ಸೇವಾ ಜೇಷಟ್ತೆಯ ಲ್ ರಿಯ ಕಷ್ಕರ 
ವೇತನ ಸಮಾನಾಂತರಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 B

41352 EST2

8(3)/ಎಸ್.ಎಸ್.
ಎಲ್. . 

ಪರೀಕ/32/2005‐
06

ಮಾಚ್ರ್ 2005 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.
ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಕಡಿಮೆ ಫ ತಾಂಶ 

ಬಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ರುದದ್ 
ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 B

41363 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/27/2009‐10

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಗೋ ಂದಪುರ, ಬೆಂ‐45 ಇ ಲ್ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00 A

41364 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/21/2009‐10

ರ್ೕ ಶಾಂಬ  ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ೕಷಕರ 
ಸಂಘ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂ, ಇ ಲ್ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00 A

41365 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/85/2009‐10

ನೂಯ್ ಆಚಾಡ್ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೋ ಂದ
ಪುರ, ಬೆಂ‐45 ಇ ಲ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಹೊಸ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00 A



41366 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/22/2009‐10

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಕಲಾಯ್ಣ ನಗರ ಅಂಚೆ ಬೆಂ‐43 ಇ ಲ್ 2009‐

10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00 A

41367 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/73/2009‐10

ಆಲ್ ಲಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಹೊಸ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00 A

41370 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/3/2009‐10

ಕಾಮಿರ್ಲ್ ಗಾಡ್ರ್ ನ್ ಸೂಕ್ಲ್, ನಂದಿನ
ಲೇಔಟ್, ಬೆಂ‐96 ಇ ಲ್ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00 A

41371 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/6/2

009‐10

ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಪರ್ಭು, ರ್ೕ 
ತಾರಾಘವ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ದ ಣ 

ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 B

41372 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/337
/2007‐08

ಸೋಫಿಯಾ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಇ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿ ಕುಮಾರಿ ಸೆನ್ೕಹಾಗೆ ದೈ ಕ 

ದಂಡನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದಿನಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ 
ಪರ್ಕಟವಾದ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 B

41373 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/5/2

005‐06

ತಮಿಳು ಸಂಘದ ಕಾಮರಾಜ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಕರು 

ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ 
ನೀಡಿರುವ ಅಪಾದನೆ ಬಗೆನೀಡಿರುವ ಅಪಾದನೆ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 B

41374 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/3/2

005‐06

ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,  ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂ, ಇವರು 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:18257/05ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ

2/9/2010 0:00 B

41375 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/434
85/2003‐04

ಟಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದರ್,ಸ.  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ,ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/9/2010 0:00 B

41377 EST2
8(4)/ವಗರ್/57/2

009‐10

ರ್ೕ ೕಣಾಶಾರದಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
2/10/2010 0:00 B

41378 EST2
8(4)/ವಗರ್/65/2

009‐10
ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು, 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

2/10/2010 0:00 B

41379 EST2
8(4)/ವಗರ್/27/2

009‐10

ರ್ೕ ಪರದೇ ಕೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮೀಜಿ
ದಾಯ್ಪೀಠ, ರಂಗಾಪುರ, ತಿಪಟೂರು 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಪೌರ್.ಶಾ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

2/10/2010 0:00 B



/37/2009 10
ರ್

41380 EST2
8(4)/ವಗರ್/59/2

009‐10

ರ್ೕ ಕಾ ದಾಸ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ
ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
2/10/2010 0:00 B

41381 EST2
8(4)/ವಗರ್/50/2

009‐10
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಲತಾ, ಸ ಜೊಯ್ೕತಿ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
2/10/2010 0:00 B

41382 EST2
8(4)/ವಗರ್/79/2

009‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ಚನನ್ಬಸಣಣ್, ಸ ವೇಕಾನಂದ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಬಗ ಗೆ್.
2/10/2010 0:00 B

41383 EST2
8(4)/ವಗರ್/70/2

009‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ವ ಗಗ್ ರವರ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್
2/10/2010 0:00 B

41384 EST2
8(4)/ವಗರ್/229/

2007‐08

ರ್ೕ ಉರಿಗದಿದ್ೕನೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇರುವ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 B

41386 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/41/2009‐10

ಜೆಡಾವಾಯ್  ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾ, 
ನೀಡಗಳಲೆ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/10/2010 0:00 A

41387 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/83/2009‐10

ಜಯ ರ್ೕ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ಬಾಗಲಕುಂಟೆ, ಬೆಂ 

ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41388 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/37/2009 10ಅನು ‐

ರ್ೕ ಗಂದೂರೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಸಾಗರ 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲುಲ್

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/10/2010 0:00 A

41389 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/73/2009‐10

ದಾಯ್ಪರ್ಕಾಶ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಬಳಾಳ್ರಿ ರಸೆತ್ ಬೆಂ‐64 ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41390 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/70/2009‐10

ಸೆಂಟ್ ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೈರಸಂದರ್ ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41391 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/71/2009‐10

ನಿಸಗರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್, 
ಬೆಂ.ಉತತ್ರ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/10/2010 0:00 A

41393 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/86/2009‐10

ರ್ೕ ಲ ಮ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ ನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ
ಸೂಕ್ಲ್ ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, ಬೆಂ‐91 ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A



/50/2009 10 ಅನುಮತಿ

41394 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/34/2009‐10

ಸೇವಾ ಕಾಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ರವರ 
ಶಾಲೆ ರಾಳಕೊಪಪ್,  ಕಾರಿಪುರ ಇ ಲ್ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41395 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/81/2009‐10

ಎಲ್.ಎ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ ನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂ‐24 ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41396 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/53/2009‐10

ಸೃ ಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/10/2010 0:00 A

41397 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/55/2009‐10

ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಪಬಿಲ್ಕ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಆಂದರ್ಹ ಳ್ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಬೆಂ‐58 ಈ 

ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41398 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/52/2009‐10

ಎಸ್.ಎಂ.ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ, 
ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41399 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/50/2009 10ಅನು ‐

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಲಗೆಗ್ೕರಿ ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ಪಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೀಡುವ

ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41401 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/87/2009‐10

ಮದರ ಸಾ‐ಇ‐ಜೈನಾಬಿ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಫಾಯ್ಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ‐5 

ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41402 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/84/2009‐10

ಹುದಾ ನಾಯ್ ನಲ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂ‐52 ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41403 EST2
8(4)/ಹೊಪೌರ್ಶಾ

ಅನು/74/2009‐10

ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾತ್ನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಭದಾರ್ವತಿ,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2010 0:00 A

41405 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/148/2009‐2010

ಟಿ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೀಲಗುಂದ 
ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A



41407 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/149/2009‐2010

ರ್ೕ.ಲ ಮ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಜಜ್ಪಪ್ ವಡೆಯರಹ ಳ್, 
ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

41408 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/157/2009
‐2010

ರ್ೕ.ಮಹದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡತಿ, 
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

41411 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/220/2009

ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೇವಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 A

41412 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/221/2009

ಸರ್.ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೋನೇನ ಅಗರ್ಹಾರ ದ ಣ ವಲಯ‐4, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00 A

41414 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಭಾ
ನೀ/222/2009

ರ್ೕ.ಗಿರೀಶ್ ಭದರ್ಣಣ್ನವರ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು, ಸಂತ್ ಥೇರೇಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೇಗೂರು,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ಗ್

8/19/2010 0:00 B

41415 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/223/2009

ಹೋ ಫಾಯ್ಮಿ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಜಪೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್, ದ ಣ ಕನನ್ಡ 

ಜಿಲೆಲ್

9/30/2011 0:00 A

41416 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/224/2009

ಟ್ಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕಿನಿನ್ಗೋ , 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A

41418 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/225/2009

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಲಶೇಖರ, 
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

41419 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/226/2009

ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಭಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಜಾರ್ಪುರ, ಆನೇಕಲ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/13/2010 0:00 D



ರ್
ಅನುಮತಿ

41542 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
77/2009‐10

ಕನಾರ್ಟಕ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ತಿರುವೇನಹ ಳ್, ಬೆಂ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 A

41543 EST2
8(4)/ವಗರ್/85/2

009‐10

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಎನ್., ತೋಟಗಾರಿಕ 
ಕಷ್ಕರು ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 C

41544 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
1/2008‐09

ಅವೃತ ಲಾಲ್ ಜಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 B

41545 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮಾ

ನ/95/2009‐2010

ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬುವನಹ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾಲುಲ್ಕ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.
3/30/2010 0:00 C

41547 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/97/2009‐

2010

ರ್ೕಮತಿ ಕಾಲ್ರ, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
ಸಹಾಯಕರು, ಸಂತ ಮರಿಯಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 C

41549 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/99/2009‐
2010

ಆರೋಗಯ್ಸಾವ್ಮಿ, ಜಿ, ಸ [ ಂದಿ] ಸೈಂಟ್
ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಆಲೊಫ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2010 0:00 B

41550 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/100/2009
‐2010

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಚಂದು
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ 
ಪೌಢಶಾಲೆ ಪಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 A

41551 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/101/2009
‐2010

ಬಿ. . ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೇವಣಗೇರಿ, 
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/23/2010 0:00 B

41562 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
2/2008‐09

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.
2/15/2010 0:00 B

41563 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
80/2008‐09

ನೆಹರು ಸಾಮ್ರಕ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಅರಂಕೋಡು, 
ಇಲಲ್ನ ಹೆಚಚ್ವರಿ ಭಾಗಕೆಕ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 B

41565 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/83/20
08‐09

ಮ ಳಾ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಅಂಜನೇಯ ಬಾಲ್ಕ್ , ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, 

ಬೆಂಉಜಿಲೆಲ್,ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ 
ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 

ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B



45/2008 09

41566 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/178/2
008‐09

ಬಿಲ.ಟಿ.ಎಸ್.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು .ತಾ. 
ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
2/15/2010 0:00 B

41567 EST2
8(4)(3)(6)(7)/

ಖಾಹುಅನು/69/20
08‐09

ರ್ೕ ಎಸ್,ಎನ್.ವೆಂಕಟ ನಾರಾಯಣರಾವ್, 
ಉ.ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ರಾ ರ್ಟ್ೕಯ 

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ 
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

2/15/2010 0:00 B

40975 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/138/2009‐10

ಸೈಂಟ್ ಸ ೕಸ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

40976 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/143/2009‐10

ಕಾಮರ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಮಮ್ಣುಣ್, ಉಡುಪಿ
ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಕಲಾ]ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

40977 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/150/2009‐10

ಎಸ್. .ಟಿ.ವನಿತಾ ಪದ ಫೂವರ್
ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಕಾಕರ್ಳ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ ಂದಿ]

11/3/2010 0:00 B

40830 EST2
8 8[2]6/ಇ /1
45/2008 09‐

ಮಾನಯ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ 
ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಹಾಗೂ 

ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ಲ್
ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

2/16/2010 0:00 C

40831 EST2
8 8[2]6/ಇ /2
/2007‐08

ರ್ೕ. .ಡಿ. ಪಾಪೇಗೌಡ ನಂ 284 
ದಲನೆ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 

2ನೇಕಾರ್ಸ್,ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ 
ಲೇಒಔಟ್, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೇಳುವ ಬಗೆಗ್.

2/16/2010 0:00 D

40832 EST2
8 8[2]6/ಇ /5
/2007‐08

ರ್ೕ ಕೆ. .ನಗರಾಜು, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು 
ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ.ಕಾಲೋನಿ,ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇಳುವ 

ಬಗೆಗ್.

2/16/2010 0:00 D

40833 EST2
8 8[2]6/ಇ /1
38/08‐09

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಸುಗವನಂ,ಚೆನೆನ್ೖ,ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೇಳುವ ಬಗೆಗ್.
2/16/2010 0:00 D

40834 EST2
8[4]2/ಮಾನ/1/

07‐08
ರ್ೕ.ರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್.
2/16/2010 0:00 C



2008 09
ನ್

40835 EST2
8[4]2/ಮೇಪಾರ್/1
7786/06‐07

ರ್ೕಮತಿ ಮಾಲತಿಬಾಯಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ.

2/16/2010 0:00 A

40836 EST2
8[4]2/ಸನಾಯ್/51
50/07‐08

ರ್ೕ ರಾಜಕುಮಾರ್, ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 
5150/2007 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ 

ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.
2/16/2010 0:00 B

40837 EST2
8[4]2/ಉನಾಯ್/12
398/07‐08

ರ್ೕರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್ ,ಇವರು ರಾಜಯ್
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹುಡಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.
2/16/2010 0:00 B

40838 EST2
8[4]2/ವಗರ್/39/

08‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಿ. .ಪಿ. ವೆಲ್ 
ಫೇರ್ ಟರ್ಸಟ್ನ್ನ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗಳ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗ್.

2/16/2010 0:00 C

40839 EST2
8[4]2/ನಾಯ್ಪರ್/7/

08‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ವೇಂಕಟೇಶ್ ,ರಾಣಿ
ಸರಳಾದೇ  ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ, ಇವರ 

ಬಾಕಿವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/16/2010 0:00 D

40841 EST2 CPI/ಇ /6/2010
ಅಲಸೂರು ೕ ೕಸ್ ಠಾಣೆ 
.ಸಂ.2/2004 ರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಮೇ 

1997 ರ ಲ್ ಕಛೇರಿಯ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ಕತ
1/28/2010 0:00 C

40826 EST2
8 

8[2]6/ಇ /143/
2008 09‐

ಸಹಕಾರಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪದಮ್ನಾಭನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು‐70, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/16/2010 0:00 B

40863 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಖಾ

ಹುಅನು/88/2009‐
2010

ಲ ೕಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಡೇನಹ ಳ್, 
ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 B

40869 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/
8(4)ಶಾ 210/09‐

10s/2010

ವಾಣಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/15/2011 0:00 C

41207 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಅರ

ಶಾನೌಮಾ/195/2
009

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು/ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ 

ಬೋಧಕೇತರ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿ ದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಬೋಧಕೆತರ ಮಾ ತಿ

10/3/2011 0:00 A

41213 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/202/2009

ಅಮೃತಲಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಲರಾಯಿ, 
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A



41214 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅ
ನು/203/2009

ರ್ೕ.ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗೇಶ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
[ತೋಟಗಾರಿಕೆ], ರೇಣುಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೈಕೊಂಡರ್ಹ ಳ್, ಸಜಾರ್ಪುರ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 560 035 ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00 A

41215 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/204/2009

ಮಹದೇವ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ 
ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],  ರ್ೕ.ರಾಮ್ 
ಬಿಜೈ ಚಚ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2010 0:00 A

41216 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/205/2009

ಎಂ.ಇ.ಅಂಡ್ ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಭೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

41221 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮಾ
ನ/208/2009

ಗುರುಕುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅವಲಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್
10/3/2011 0:00 A

41226 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/210/2009

ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ, 
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00 A

41229 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/211/2009

ಕೆ.ಎಸ್.ಗೌಡ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ],ಸುಳಯ್ 
ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 

ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/13/2010 0:00 A

41230 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/212/2009

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ  ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ 
ಜೊಯ್ೕತಿ [ರಿ] ಮಂಡ ಯ ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ 

ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/13/2010 0:00 A

41231 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/213/2009

ಗೌಡ ಸೋ ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಪೌಂಡೇಷನ್ [ರಿ], ಸುಳಯ್ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/13/2010 0:00 A



78/2009 10 ಈ

41232 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/214/2009

ನಿತಯ್ ಸಹಾಯ ಮಾತಾ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 
ಪೀರಂಗಿಪೇಟೆ, ಮಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

41235 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಅ.ವ
/215/2009

 ಗೆರ್ೕಸ್ ಮಾಗರ್ರೇಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಜೆಎಲ್ ಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/13/2010 0:00 C

41237 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/216/2009

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಡಯ್ನಡಕ್, ಬಂಟಾವ್ಳ, 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2011 0:00 A

41239 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅ
ನು/217/2009

ಸರ್.ಎಂ. . ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್, 
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ] ಕೊನೇನ ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 B

41290 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
78/2009 10‐

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಶ ಸಂ.ಪ.ಪೂಕಾಲೇಜು,ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲಾ ಭಾಗ ದೇವನೂರು, ಕಡೂರು ತಾ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆಗಳನು ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್

ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

41291 EST2
8(1)/ಅನು/79/2

009‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಸತೀಸತೀಶ್,ಸ. ಜಾಷ್ನ 
ಪಿ ಎಂ,ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೇಮಗಿರಿ ಕಡೂರು ತಾ 
ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆಯನುನ್ ಅಂಗಿಕರಿ  

ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು

4/24/2010 0:00 B

41292 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/8
0/2009‐10

ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಸ> ,  ರ್ೕ
ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಸೂಕ್ರು, ಮಾಗಡಿ ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 

ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/11/2010 0:00 C

41294 EST2 CPI/ಇ /1/2010
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ, ಮು.  ಸೆಂಟ್ ಕಾಯ್ತರಿನ್ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಇವರ 

ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2/9/2010 0:00 D

41295 EST2 CPI/ಇ /77/2010
ರ್ೕ ಜಿ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಚಿ.ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 

ಪುತೂತ್ರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D



41303 EST2 2/9/2010 00 D

41296 EST2
CPI/ನೇಅನು/44/2

006‐07

ಬಿಇ.ಎಂ. ಸಂಸಕ್ೃತ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 B

41297 EST2
8(3)/ನೇಅನು/13
/2006‐07

ರ್ೕ ಎಂ. . ಚಲುವಯಯ್, ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರು,ಚನನ್ಕೇಶವ 

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಸೊಂಡೆಕೊಪಪ್, ಬೆಂ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

2/9/2010 0:00 B

41298 EST2
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/6
6/2008‐09

ಎಸ್.ಎಂ.ಶಾಯ್ಮಲ ರೇವಣಣ್ ದದ್, 
ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂ‐47 ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ಡಿ ಸ ಲ್ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 D

41299 EST2
8(3)/ಇ /16/20

06‐07
ಆರ್. .ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ಪುರಂ ಈ

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D

41300 EST2
8(3)/ನೇಅನು/2/

2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜವರಮಮ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು 
ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D

41301 EST2
8(3)/ಮಾನ/49/
2006‐07

ನಳಂದ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಜಿ.ಪಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D

41302 EST2
8(3)/ಇ /3/200

7‐08

ನಾಗರಾಜ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. 
ಕೆ.ಪಿ.ಅಗರ್ಹಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ 4 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಷ ಸೇ ದ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 D

41303 EST2
8(3)/ನಿ&ಪಿಂ/5/
2007‐08

ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ ಟಾಟಾ ಚಾರ್, 
ಮಾಜಿ ಕಷ್ಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಮಾಜಿ ಕಷ್ಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ

ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 0: D

41304 EST2
8(3)/ಮಾನ/6/2

007‐08

ಕಾಲ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಮಮ್ಸಂದರ್
ಪಾಳಯ್, ಬೆಂ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D

41305 EST2
8(3)/ದೂರು/47/
2006‐07

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತಾತಗುಣಿ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾದ ಬಿ.ಎನ್ 
ಪರ್ಭಾಕರ್, ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 D

41307 EST2
8(3)/ಇ /60/20

06‐07

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್ ಕಲಲ್ಪಪ್ನ ಮಠ 
ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ, ಬೆಂ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಆದೇಶದ ಲ್ ಇನ್ ಯಲ್ ತಪಾಪ್ದ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D

41308 EST2
8(3)/ದೂರು/04/
2005‐06

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಸ , 
ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮೇಲುಕೋಟೆ, 
ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮನ  ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 D

41311 EST2
8(3)/ಇ /35/20

08‐09

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಯಿ ಲಾ, ರಾಣಿ
ಸರಳಾದೇ , ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ 

ನಿವೃತಿತ್ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D



41312 EST2
8(3)/ಇ /8/200

9‐10

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. 
ಲ ಮ್ೕದೇ ,ಸ ,ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ರ್ೕರಾಂಪುರ ಬೆಂ, ಇವರ ಹುದೆದ್ 
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

2/9/2010 0:00 D

41313 EST2
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/6
7/2008‐09

ರ್ೕ 
ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ,ರಾಣಿಸರಳಾದೇ  
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್, 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 D

41314 EST2
8(3)/ಮಾಹಆ/69
/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಸ , 
ಡಿ ಜನ್ಸ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/9/2010 0:00 D

41315 EST2
8(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/6
5/2008‐09

ರ್ೕ ಶೇಖ್ ಷಫಿ ಅಹಮದ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್, 
ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/9/2010 0:00 D

40770 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/10
1/2009‐10

ರ್ೕ.ಎಲ್.ಎನ್. ೕಗೇಶ್ ತಂದೆ 
ದಿವಂಗತ 

ವರಾಮಯಯ್.ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಇವರನುನ್ 
ಶವ್ಮಾನವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಮೆ ರಹ ಳ್ 

ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ 
ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕ

ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

40772 EST2
ೕ8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/
75/2009‐2010

ರ್ೕ ಮಹೇಶವ್ರಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ, 
ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವನಿ 
ತರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸಹಾಯಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00 C

40773 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
76/2009‐2010

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ೕಟಗಾನಹ ಳ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬಿಝಡ್ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

40776 EST2
7[7]ಶಾ ಅ/ನಿ&
ಪಿಂ/86/2009‐

2010

ರ್ೕ ತುಂಗರಾಜ್, ದಿವ್ದಸ,  ರ್ೕ 
ಬಸವರಾಜೇಂದರ್, ಡೆಮಾನ್ ಸೆಟ್ರ್ೕಷನ್ 
ಪೌರ್ಶಾ ಅರ ೕಕೆರೆ, ಇವರು ಸವ್ಯಂ 

ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/30/2010 0:00 B

40777 EST2
7[7]ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/87/2009‐

2010

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ, ಸ , [ ಂದಿ] 
ಚೇತನ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 C



40783 EST2

85 ಶಾ ಅ : 
ಖಾಹಭನು 

99/2009‐10.‐
.ಖಾಹುಅನು/2010

ರ್ೕ ಲ ಮ್ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಸಂಯುಕತ್ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ 

ಭಾಗಹೆಚ್ ಡಿ ಪುರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

6/29/2011 0:00 B

40786 EST2

85 ಶಾ ಅ: 
ಖಾಹುಭಅನು 
97/2009‐10.‐

.ಖಾಹುಅನು/2010

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/29/2011 0:00 B

40788 EST2

85 ಶಾ ಅ 
ಖಾಹುಭನು 

98/2009‐10.‐
.ಖಾಹುಅನು/2010

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮುಷಟ್ಲಗುಮಿಮ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 B

40789 EST2
8[8]ಶಾ /ವೇನಿ/

ಮೇಲಮ್ನ .22/200
6

ಪರಪಪ್, ಸ , ಎಸ್.ಎನ್.ಎಂ.ಆರ್. ಪೌರ್ಶಾ, 
ಪಾಳಯ್, ಆಲೂರು ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ರವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 

[ಅಪೀಲು 20/2006]

1/27/2010 0:00 B

40790 EST2
8[8]ಶಾ /ಮೇ
ಪಾರ್/13/2004

ರ್ೕ ಈ. ರಾಜು, ಸ , ಜೈ ಪರ್ಕಾಶ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್. 13/2004 

ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/27/2010 0:00 B

40792 EST2
8[8]ಶಾ /ಮೇ

ಪಾರ್/37/2004‐05

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ, ಸ , ಚೇತನ 
ಪೌರ್ಶಾ ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರು ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಮುಂದೆ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  37/2004‐05

1/27/2010 0:00 B

40503 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/137/2009
‐10

ಕೋಟಾ ದಾಯ್ಸಂಘ [ರಿ], ಕೋಟ, ಇವರ 
ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೊಳಪಟಟ್ 1]  ವೇಕ ಪದ  

ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], 
ಕೋಟ 2]  ವೇಕ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಟ ಉಡುಪಿ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ 
ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

40748 EST2

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/
8(2)ಶಾ ಅ.ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ.206/09‐

10/2010

ಸೆಂಟ ಮೇರಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಸೊಸೈಟಿರಿಅರಶರ್ನಗರ 

ಲಾಯ್ಲ.ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ.ತಾ.ವತಿಯಿಂದ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2010 0:00 A
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40760 EST2

8[5]ಶಾ  ಅ, 
ಖಾ ಹು ಭ ಅ 
96/2009‐10.‐‐
.ಖಾಹುಅನು/2010

ರ್ೕ ಗುರು ತಿಪೆಪ್ರುದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಸಂ ಪ ಪೂ
ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ಭಾಗ 

]ನಾಯಕ್ನಹಟಿಟ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ 
ತಾ/ಖಾ.ಅ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2011 0:00 B

40764 EST2

8(5)ಶಾ ಅ : 
ಖಾಹುಭಅನು 
93/2009‐

10/ಖಾಹುಅನು/‐
/2010

ಬನಶಂಕರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಿಸಲೆರೆ, 
ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/3/2011 0:00 B

40717 EST2

85 ಶಾ ಅ ದಾ. 
ಮ ಅ71/2009‐

10.‐
.ಧಾಕೊಅನು/2010

ನಾಯಕ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಕಾಲ ಗೆ್ರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಶಾಲೆಯ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/8/2010 0:00 B

40718 EST2
8(4)(8)/ಇ /14
5/2006‐07

ರ್ೕಮಂಜುನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಖಾ ಹುದೆದ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

1/23/2010 0:00 B

40719 EST2
8(1)(7)/ಇ /2/2
002‐2003

ರ್ೕ.ಮುರು  ಫೌರ್ಢಶಾಲೆ ಓಬಳಾಪುರ 
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1/23/2010 0:00 B

40723 EST2
8(7)/ಇ /12/20

05‐06

ರ್ೕ ಮುದದ್ಪಪ್,ನಿವೃತತ್
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು,ನಿವೃತತ್ ವೇತನಕೆಕ್ ಸೇರಿ  

ಕೊಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
1/23/2010 0:00 B

40724 EST2
8(7)/ಇ /01/20

04‐05

ಅನುದಾನಿತ ಪೌಢಶಾಲೆ ಕ ಕರಿಗೆ 20ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಸ್ಕರಿಗೆ  
ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
1/23/2010 0:00 B

40740 EST2
CPI/ಇ /27/2006

‐07

ಬಿ.ಎನ್.ವಸಂತ ಕುಮಾರ್.ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಕೇ ರುವ 
ಮಾ ತಿ ನಕಲು ಪರ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/25/2010 0:00 B

40691 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
74/2009‐10

ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ ಈ ಸಾಲೆಯ ಲ್ರುವ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

1/7/2011 0:00 B

40694 EST2

85 ಶಾ ಅ: 
ಖಾಹುಭಅನು 
92/2009‐10.‐

.ಖಾಹುಅನು/2010

ರ್ೕ ಜಿ. .ಆಂಜನಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಬೇಡರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಭತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2011 0:00 B



40697 EST2

8(5) ಶಾ ಅ 
ಖಾಹುಭನು 
91/2009‐

10/ಖಾಹುಅನು/‐
/2010

ರ್ೕ ಪಂಚ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ 
ಧಮರ್ಪುರ,  ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 B

40703 EST2
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್//20

10

ರ್ೕ ಅಶವ್ಥನಾರಾಯಣ ಸ.  ರ್ೕ 
ಜಲದುಗಾರ್ಂಭ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಮಮ್ಘಟಟ್, 
ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 B

40707 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
208/2009‐10

ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್, 
ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು‐91 ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ನಿಸಗರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/15/2010 0:00 A

40709 EST2
CPI/ಮೇಪಾರ್/ 8(7)
ಶಾ ಆಢಲನ್ /24/2

008/2010

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:24/2008  ರ್ೕ
ಬಿಜಿ.ರಾಥೋಡ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ಶಂಕರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ರುದರ್ಪಟಟ್ಣ.ಅರಕಲಗೊಡು.ತಾ
.ಹಾಸನ.ಜಿಲೆಲ್

1/27/2010 0:00 B

40710 EST2
CPI/ಮೇಪಾರ್/ 8(7)
ಶಾ ಅ‐ಮೇಲನ್  
21/2008/2010

ಏ.ಸಂ.21/2008. ರ್ೕಮತಿ
ಎ.ಎಂ.ಶೈಲ.ಮುನಾರ್ಡು 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಮೂನಾರ್ಡು.ಕೊಡಗು 
ಜಿಲ ಲೆ್.ಮಡಿಕೇರಿ.

1/27/2010 0:00 B

40567 EST2
ೕ8(1)/ಖಾಹುಅನು
/71/2009‐2010

ಡಾ:ಬಿ>ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮುಗಳವ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 B

40637 EST2
88.ಶಾ.ಹಸಾತ್ಂತ

ರ.ಅನು.121/2009‐
10..ಸಥ್ಹ/2010

ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಿತೂತ್ರು 
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸೂರು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 
ತಾ: ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ 
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಿತೂತ್ರು, 
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 A

40547 EST2
8(3)/ಖಾಹುಅನು/
128/2009‐2010

ರ್ೕ ಹನುಮಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಸೆವ್ಹ ಳ್, 
ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B



10/ಅನುಒ//2010

40477 EST2
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ//20

10

ರ್ೕ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜನ್ ವಕೀಲರು, 
ನಂ.683, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾಲೋನಿ 
ಎದುರು, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಹೂಟಗ ಳ್ 
ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 D

40478 EST2

85 ಶಾ ಅ 
ಖಾಹುಭಅನು 
88/2009‐10.‐

.ಖಾಹುಅನು/2010

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ, ನೇರಲಗುಂಟೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 02 ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2011 0:00 B

40479 EST2

85 ಶಾ ಅ : 
ಖಾಹಭಅನು 
89/2009‐10.‐

.ಖಾಹುಅನು/2010

ಕಲಪ್ತರು ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ, 

ಕಿಟಟ್ದಾಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ,ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

5/7/2011 0:00 B

40492 EST2
CPI/ನೇಅನು/ಬಡಿತ್ 
ಅನು/68/2009‐10

ರ್ೕ ಕರುಣಾಕರನ್, ಸ> ,  ರ್ೕ 
ಚೊಕಕ್ ಂಗಮ್ ದಾಯ್ಲಯ ಹೆಜಾಜ್ಲ, 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/14/2011 0:00 C

40528 EST2

8(8).ಡಿ.ಎಜೆರ್.ನೌ.
ವೇತನಾನುದಾನ/9

0/2009‐
10/ಅನುಒ//2010

ರ್ೕ ಗೋಪಯಯ್ ಡಿ. ದಜೆರ್ ನೌಕರರು
ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 C

40419 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
63/2009‐2010

ಅನಂತ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆವತಿ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

2/10/2011 0:00 A

40420 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
64/2009‐2010

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆವತಿ, 
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

1/29/2011 0:00 B

40421 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
65/2009‐2010

ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಣಕಲ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ 

ಕುರಿತು

7/12/2010 0:00 B

40429 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
67/2009‐10

ರ್ೕ ಗುರುಕ್ಋಪ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಿರಿಯಾಪುರ, ಕಡೂರು ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು

1/7/2011 0:00 B



40505 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/146/2009
‐10

ರಮಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಮಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ 

ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 2010‐
11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

40506 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/78/2009‐
2010

ಮರೆನಾಡು ಪೌರ್ಶಾ ಬಿರುವಾಣಿ, 
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್‐ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
6/7/2010 0:00 B

40507 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/79/2009‐
2010

ಚೆಟಟ್ ಳ್ ಪೌರ್ಶಾ ಚೆಟಟ್ ಳ್ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10/23/2010 0:00 B

40508 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/80/2009‐
2010

ಜಯ ಪೌರ್ಶಾ ಕಡಂಗ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2010 0:00 B

40510 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/82/2009‐

2010

ರ್ೕ ವೈಎಂ ಕುಮಾರ್, ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಶಾ 
ಬಂಟೇನಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ: ಹಾಸನ 

ಜಿಲೆಲ್ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನಗೆ ಬಗೆಗ್
3/30/2010 0:00 C

40511 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/83/2009‐

2010

ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರ, ಸ [ ಂದಿ]  ರ್ೕ
ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್: ಪೌರ್ಶಾ 

ಅಣಣ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಮು  
ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 C

40512 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಇ /
84/2009‐2010

ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/23/2010 0:00 D

40513 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/85/2009‐

2010

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಗಾಯಿತಿರ್, ಸ , 
ಸುಲೋಚನ ಮಹಾಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಶಾ ಪಾಳಯ್, ಅಲೂರು ತಾ: ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

3/30/2010 0:00 C

40377 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಇ /
09/2009‐10

ರ್ೕ ತೋಂಟದ ದದ್ ಮಗೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಗೆಗ್ರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಚಂಚಿತ ನಿಧಿ ಹಣವನುನ್ 

ಖಚುರ್ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ್ ಅನುಮತಿಯನುನ್ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

1/7/2010 0:00 D

40252 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
215/2009‐10

ಸೆಟ್ೕಲಾಲ್ ಮೇರಿಶ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ  ಪಾಕರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/16/2010 0:00 B

40310 EST2
8[3] 

ಶಾ ಆ/ಖಾಹುಅನು
/134/2009‐10

ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ 

ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B



ರ್ ರ್

40357 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಮಾನ/182
/2009‐10

ಕೆ.ಎಸ್.ಗೌಡ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಸುಳಯ್, ದ ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯು ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2010 0:00 C

40358 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/183/2009‐10

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತ ದಾಯ್ಪೀಠ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00 A

40359 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/184
/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಶೋಭ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಲೂದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಬಬ್ನ್ ಪೇಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 

ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸಚಿಕಿತೆಸ್ಯ ಶೇಷ 
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 D

40366 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/189/2009‐10

ಸಂತ್ ತೆರೆಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 B

40367 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಮಾನ/190
/2009‐10

ಹೋ  ಫೈವ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A

40368 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/191/2009‐10

ಜೈನ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಮೂಡಬಿದೆರ್, ದ ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/16/2011 0:00 A

40369 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/192/2009‐10

ಮದರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆತಿತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹುನೆ ವಡೇರಹ ಳ್, ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/16/2011 0:00 B

40276 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಖಾ

ಹುಅನು/76/2009‐
10

ದಾದ್ಪುರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾದ್ಪುರ, 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2010 0:00 B

40282 EST2

8(8).ಶೈಕಷ್ಣಿಕ.ಪರ್
ವಾಸ.ಅನು.114/20

09‐
10/ಅನುರಶಾ//20

10

ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಹೊರ ರಾಜಯ್ದ 
ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C



ಡಿ ಗಿ

40237 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
61/2009‐10

ಭಾರತಿಯ ಸಂಸಕ್ರ್ತ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಾ ಕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

1/7/2011 0:00 B

40260 EST2

8(8).ಶಾ. .ಮು.
.ಬಡಿತ್.ಅನು.111/20

09‐
10/ಮುಂಬಡಿತ್//201

0

ರ್ೕ ಪಿ. ಶವ್ನಾಥ್ ಸ. ರ್ೕ
ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಸಾ ಗಾರ್ಮ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C

40261 EST2
8(8).ವೃತಿತ್. .ನೇ.
ಅನು.95/2009‐
10/ಅನುಒ//2010

ರುಪಾಕಷ್ಪಪ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ
ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮರಿಯಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ: ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

40263 EST2

CPI/ಅನುಒ/ 8(4) 
ಶಾ  

ವೃ ನೆ.216/09/20
10

ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಟಿ.ಎನ್. ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು,  ಶವ್ತೀಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕಮಮ್ರಡಿ, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

40267 EST2
8(1)/ನೇಅನು/62
/2009‐2010

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಮಮ್ ಕೋಂ
ಮುನಿನಂಜಯಯ್ ,ಡಿ ದಜೆರ್ ನಣಕರರು,  ರ್ೕ 

ಸತೀಶಚ್ಂದರ್ ಸಾಮ್ರಕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರನಾಗಿ ಅನುಕಂಪದದಜೆರ್ ನೌಕರರನಾನ್ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ 

ಕುರಿತು

1/7/2011 0:00 B

40047 EST2

88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್.ಅನು.115/20

09‐
10..ಖಾಹುಅನು/20

09

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಹರಿಜನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಸಜೆಜ್ಹೊಸಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 B

40051 EST2

8(8).ಶಾ. .ಖಾ.
ಹು.ಭತಿರ್.ಅನು.112

/2009‐
10/ಖಾಹುಅನು//20

09

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಟೆಟ್ೕಕೆರೆ, 
ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 B

40054 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/
8(&)ಖಾಹುಭ.65/2
009‐10/2009

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ.ತಾ.ಮಡಿ
ಕೇರಿ.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಇರುವ ಬೋದಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,

6/7/2010 0:00 B



8[7]

40166 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/23
‐12‐2009/2009

ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಲೇಡಿಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/16/2010 0:00 B

40168 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ನಿವೇ.

/ಇ /68/2009‐10
ರ್ೕಮತಿ ಮುನಾವರ್ ಸುಲಾತ್ನ, ನಿವೃತತ್ 
ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 E

40169 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ನಿವೇ.

/ಖಾಹುಅನು/69/20
09‐10

ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ, 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/7/2010 0:00 B

40170 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ನಿವೇ.

/ಸಥ್ಹ/70/2009‐10

ರ್ೕ ಶ ೕಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ 
ಹೋಬ , ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 E

40171 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ನಿವೇ.

/ಅನುಒ/71/2009‐
10

ರ್ೕ ಕೇಶವಮೂತಿರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ದೊರೆ ರ್ೕ ೕರ ರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚೇಳೂರು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ನೌಕರರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 B

40172 EST2
8[7]ಶಾ ಅ ನಿವೇಶಾ ಅ.ನಿವೇ.

/ಖಾಹುಅನು/72/20
09‐10

ಡಿ. ಚನನ್ಮಮ್ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜುನ್ ಮ್
[ಪೌರ್ ]ಮಾದಾಪುರ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ತಾ: ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

6/7/2010 0:00 B

40059 EST2

85 ಶಾ ಅ : 
ಖಾಹುಭನು 
82/2009‐

10.1.ಖಾಹುಅನು/2
009

ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2011 0:00 B

40060 EST2

85 ಶಾ ಅ : 
ಖಾಹುಭ ಅನು 
84/20091‐

.1.ಖಾಹುಅನು/200
9

ಮಿಲಲ್ತ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಂದ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 B

40061 EST2

8(5) ಶಾ ಅ : 
ಖಾಹುಭನು83/200
9‐10/ಖಾಹುಅನು/‐

/2009

ಬಾಪೂಜಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 B



ಕಷ್ ನ್

39803 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಭನು
/133/2009‐10

ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ತೆರವಾದ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು.

11/3/2010 0:00 B

39739 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಬಡಿತ್
/60/2009‐10

ರ್ೕ ಯುವರಾಜ ನಾಯಕ, ಸ , 
ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ರಂಗಾಪೂರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ‐ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

[ ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿಗೆರೆ]

10/23/2010 0:00 C

39741 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಖಾ

ಹುಭನು/62/2009‐
10

ಪಾರಾಣೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರಾಣೆ, ಮಡಿಕೇರಿ
ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ‐ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.
6/7/2010 0:00 B

39742 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಖಾ

ಹುಭನು/63/2009‐
10

ಎಂ  ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ನನ್ಪಪ್ ಸಂತೆ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2010 0:00 B

39743 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಖಾ

ಹುಭನು/64/2009‐
10

ನರಿಯುಂದಡ ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಯಂಡಾಣೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2010 0:00 B

39965 EST2

8(5)ಶಾ ಅ 
ಖಾಹುಭಅನು 
80/2009‐

10/ಖಾಹುಅನು/‐
/2009

ಚಿನೂಮ್ಲಾದಿರ್ ರಾ ರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಯಿರುವ .ಬಿ. ಝಡ್ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲುದ್

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 B

39966 EST2

85 ಶಾ ಅ 
ಖಾಹುಭಅ 

79/2009‐10.‐
.ಖಾಹುಅನು/2009

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೋಮೇನಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ ಇ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/21/2010 0:00 B

39827 EST2
. 8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ
ಹುಭನು/66/2009‐

10

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುದಿಕೇರಿ, 
ರಾಜಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
6/7/2010 0:00 B

39828 EST2
. 8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ
ಹುಭನು/67/2009‐

10

ರ್ೕ ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಂಜರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

6/7/2010 0:00 B

39839 EST2
8(1)/ನಿಂಪರ್/33/2

009‐10

ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರಶಾ ರ್, ದೆಯ್. ಕಷ್ಕರು, 
ಜಯಪುರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ ಕೊಪಪ್ 
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವರ್ತಿತ್ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/16/2009 0:00 C



ದಾ

39850 EST2
8(2) 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಭನು
/170/2009

ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುತಾತ್ನಬಲೂಲ್ರು 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 B

39851 EST2
8(2) 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಅನು
/171/2009

ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೆನನ್ ಚಿಟುಟ್ ತಿನಿನ್ಗೋ  
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

39852 EST2
8(2) 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಭನು
/172/2009

ರ್ೕ ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿಪಪ್ಸಂದರ್
ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

10/3/2011 0:00 A

39853 EST2
8(2) 

ಶಾ ಅ/ಇತರೆ/173
/2009

ರ್ೕ ಎಂ. ನಾಗರೆಡಿಡ್ ಸ.  ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಭ 
ಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಜಾರ್ಪುರ 
ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ 
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 B

39854 EST2
8(2) 

ಶಾ ಅ/ಇತರೆ/174
/2009

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಶಾ. .ಇ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದೂರಿನ 
ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

39861 EST2
8(1)/ಖಾಹುಭನು/
59/2009‐10

ಶ ದಾ ಲಯ ಬಾಲಕರಶವ್ ಯ್ಲಯ ಬಾಲಕರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊಸಮನೆ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು

1/7/2011 0:00 B

39669 EST2
8(1)/ಬಡಿತ್/54/20

09‐10

ರ್ೕ ಎನ್. .ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, 
ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು,  ರ್ೕ 
ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಳಸಾಪುರ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ 
ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

2/10/2010 0:00 C

39615 EST2
88.ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ
ನು.92/2009‐
10..ಬಡಿತ್/2009

ರ್ೕ ಜೋಸೆಫ್ ರಾಜ್ ಮು.  .ಆರ್.ಬಿ.ಪಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಸಮುದರ್, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗು ರ್ೕ 

ಬಿ.ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C



 

8[2]/ /
 

39616 EST2

8(8).ಹೆ. . ಕಷ್ಕರ
.ಮಾ ತಿ 

01/2006‐07/ಹೆ 
 ತೆ//2009

ದಿನಾಂಕ:01‐01‐1996 ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್
ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು 

ಪಾರ್ರಂಭಿ ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಕಷ್ಕರ 
ಮಾ ತಿ

4/29/2010 0:00 A

39622 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಅನು
/85/2009‐10

ಪಿರ್ನ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಕಲಲ್ಹ ಳ್, 
ಮಾಗಾನಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

39588 EST2
ೕ8(1)/ಖಾಹುಭನು
/57/2009‐10

ರ್ೕ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಳಸಾಪುರ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2010 0:00 B

39432 EST2
8[2]/ಹೊಶಾಅನು
/158/2009‐10

ಸಂತ ಜೋಸಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಜಾರ್, 
ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/8/2009 0:00 A

39433 EST2
8[2]/ಸಥ್ಳಾಂ/159
/2009‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
. .ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು‐4, 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ನಂ:16/17, 3ನೆ 
ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಟಾಟಾ ಲ್ಕ್ ಫಾರಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

39437 EST2

8[2]/ಇತರೆ/ಮನೆಇತರೆ ಮನೆ
 

ಬಾಡಿಗೆ/163/2009
‐10

ಸದಾರ್ರ್ ವಲಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಶಾಲೆಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಶಾಲೆ, 
ಸಜಾರ್ಪುರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ 
ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/13/2010 0:00 B

39510 EST2

 8(4) (2) ಶಾ ಅ 
ಮು . 

ಬ/ಬಡಿತ್/27/2008‐
09

ರ್ೕ ಕೆ. ಸುಬಾರ್ಯ ಭಟ್ ಠಲ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಟಲ್ ಮು.  . ರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C

39519 EST2

8(5) ಶಾ ಅ: 
ಖಾಹುಭ 72/2009‐
10/ಖಾಹುಭನು/ಖಾ

ಹುಭಅ/2009

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಲೂಲ್ಡು, 
ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/29/2011 0:00 B

39397 EST2
8[2]/ವಗರ್/128/

2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ ಹಂಜಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್ 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/9/2009 0:00 C

39398 EST2
8[2]/ಇತರೆ/ಮಾ

ನಯ್ತೆ/129/2009‐
10

ಅಶೋಕ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಶೋಕನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, 

ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C



 
  

009 10
ರ್

 

39399 EST2
8[2]/ಇತರೆ/ಸವ್.ಇ

.ನಿ/130/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ರು ತ್ ಸುಲಾತ್ನ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಕಪಿತಾನಿಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ, 

ಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 
ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 B

39400 EST2
8[2]/ಬಡಿತ್/131/2

009‐10

ಸಟ್ರ್ ಸಹಾಯ ಮೇರಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎನ್.ಆರ್. ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು, ಇವರ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C

39402 EST2
8[2]/ಇತರೆ/ಸವ್.ಇ

.ನಿ/133/2009‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣ ಹೆಬಾಬ್ರ್, ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರು, ದೀಪಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಾಡಂಕಾಪು, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ 

ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

12/9/2009 0:00 B

39403 EST2
8[2]/ಹೆ  

ತೆ/134/2009‐10

ದಾಯ್ಬೋಧಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾ ಲ, 
ಸುಳಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಹೆಚಿಚ್ನ ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

39406 EST2
8[2]/ಬಡಿತ್/137/2

009 10‐

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಶಾರದಮಮ್, ಪರ್ ೕಗ 
ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಬಸವೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/13/2010 0:00 C

39407 EST2
8[2]/ಸಥ್ಳಾಂ/138
/2009‐10

ಗಿರ್ೕನ್ ಪಾಯ್ಶವ್ಸರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೈನಪಪ್ಶೆಟಿಟ್ ಪಾಳಯ್, ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್,  ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಖು, ಅಮಮ್ನ 
ಹಟಿಟ್ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

39413 EST2
8[2]/ಇತರೆ/ಅ.ನಿ.

ರಜೆ/144/2009‐10

ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಆಳಾವ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನದ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 6, 7 ಮತುತ್ 8 2009 ರಂದು 
ನಡೆಯುವ ಸಮೆ ಳನಕೆಕ್ ಭಾಗವ ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 D

39415 EST2
8[2]/ಖಾಹುಭನು/
145/2009‐10

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಫಲೋನಗರ, ದಚಿಪ, ಪುತೂತ್ರು 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00 A

39416 EST2
8[2]/ಖಾಹುಭನು/
146/2009‐10

ಸಂತ ಕಟ್ರ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪುತೂತ್ರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/28/2010 0:00 B



 

 

39418 EST2

8[2]/ಇತರೆ/ಅನು
ಕಂಪದ 

ನೇಮಕ/148/2009
‐10

ದಿವಂಗತ ವೈ.ನಾಗರಾಜ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಎಂ.ಎಂ. .  ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿ ಶಾಲೆ, 
ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವನಗರ, ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರಿಗೆ 
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನು ೕದನೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/25/2010 0:00 B

39419 EST2
8[2]/ಬಡಿತ್/ಮು. .

ಬಡಿತ್/149/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕಾಲ್ರಿಸ್ ಮಿರಿಯಂ ವತಸ್ಲ, ಸಹ 
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಸವರ್ಜಞ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

39420 EST2
8[2]/ಹೊಶಾಅನು
/150/2009‐10

ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], 
ಹೂಡಿ ಬಸವಣಣ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐10, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ವತಿಯಿಂದ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2010 0:00 D

39425 EST2
8[2]/ನೇಅ/154/

2009‐10

ಬಿ.ಇ.ಎಂ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] 

ಮಂಗಳೂರುನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/22/2010 0:00 B

39429 EST2
8[2]/ಇತರೆ/ವೇತ
ನ/2009‐10

ಬಿನಿನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

9/30/2011 0:00 A

39430 EST2
8[2]/ಖಾಹುಭನು/
157/2009‐10

ನರೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಳ ೕೆಪೇಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00 A

38972 EST2
8(2)/ಖಾಹುಭನು/
160/2009‐10

ರ್ೕ ಶೆವ್ೕಶವ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾವೇರಿಪುರ, ಕಾಮಾ ಪಾಳ್ಐ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/14/2011 0:00 B

38977 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಅನು
/51/2009‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಮಾನಸ ಕಷ್ಣ 
ಸಂಸೆಥ್ರಿ,ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಇವರು 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಆಲೂದ್ರಿನ ಲ್ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

7/30/2010 0:00 A

39018 EST2

85 ಶಾ ಅ: ಸವ್ 
ಇಚಾಚ್ ನಿ 70/2009‐
10.380.ಇತರೆ/200

9

ಕೆ ಶಂಕರ ಂಗಪಪ್ ದೈ. .  ರ್ೕ ಜಗಲೂರಜಜ್
ಮಹಾ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಚಿತರ್ಯಯ್ನಹಟಿಟ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ರವರಿಗೆ ಸವ್ 
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

2/2/2010 0:00 B



39187 EST2
8(3)/ನೇಅ/98/2

009‐10

ದಿ:ರಿಚಡರ್ ಟ್ೕಫನ್ ಡಿ ಸೂಜ ಇವರ ಪತಿನ್
ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮಿ ಎಂ. ಡಿಸೋಜ ರವರಿಗೆ 
ದಿವ್ದಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

11/3/2010 0:00 B

39175 EST2
8[8]ಶಾ ./ದಾಖ
ಕೊ/14/2005

ರ್ೕ ಎ. . ರಂಗನಾಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕೊಕ್ೕನಹ ಳ್ .ಆರ್. ಪಟನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಈ ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 C

39176 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಮೇ
ಲಮ್ನ /28/2008

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂ. 28/2008  ರ್ೕ ರಮೇಶ್, 
ಪಿ.ಆರ್. ಗೌಡಹ ಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌಡಹ ಳ್, 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್

11/19/2009 0:00 B

39177 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಇತ
ರೆ/168/2008‐09

ಕೆ.ಐ. . 7417/ ಒಎಂ/2008  ರ್ೕ 
ವ ೕಗಿ ದದ್ಪಪ್ ಗಡಡ್ದ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಮುಂಡರಗಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 D

39178 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಇತ
ರೆ/127/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ ದಿವಾಕರ, ಸ ,  ರ್ೕ
ದಾಯ್ಶಂಕರ ಪೌರ್ ಶಾ, ರುದರ್ಪಟಟ್ಣ, 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರನುನ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ 
ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ರದುದ್ಪಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 C

39236 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ನೇಅ/155/
2009‐10

ಕೆನರಾ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದ ಣಡೊಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದ ಣ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

12/10/2009 0:00 B

38952 EST2

85 ಶಾ ಅ: ಅ ಆ 
ನೇ 

69/200910.379.
ಇತರೆ/2009

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಿ. ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ , ದಿವ್ದಸ
ರಿಗೆರೆ ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/20/2010 0:00 B

38743 EST2

85 ಶಾ ಅ: 
ಖಾಃಭನು 
68/2009‐

10.376.ಖಾಹುಭನು
/2009

ಪಂಚಗಿರಿ ಬೋಧನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನ ಖಾ  
ಇರುವ 04  ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/4/2010 0:00 B

38308 EST2
8(1)/ಖಾಹುಭನು/
50/2009‐10

ರ್ೕ ತೊಂಟದಾಚಾಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಖಾನಿಮಠ ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/14/2011 0:00 B



ವ

38764 EST2
8(8).ಶಾ. .ಅ.ಇ
ತೆ.85/2009‐

10/ಇತರೆ//2009

ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಸ ೕರ್ಚಚ್ ನಾಯ್ಯಲಯದ 
ತೀಪಿರ್ನನವ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ 
ಅಡುಗೆ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ 

ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 
483/2004

4/23/2011 0:00 C

37890 EST2
85 ಶಾ ಅ: ಮು. 
 ಬಡಿತ್ 66/2009‐

10.374.ಬಡಿತ್/2009

ಎಸ್  .ಪರ್ಕಾಶ್,  ರ್ೕ ಲ ಮ್ನರ ಂಹ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ ಳಕಾಲುಮ್ರು 

ತಾ. ರವರಿಗೆ ಮು. . ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/13/2010 0:00 C

38407 EST2

CPI/ಖಾಹುಭನು/ .
8(3)ಶಾ ಅ. 

ಖಾ.ಹುಭ.108./200
9‐10/2009

ದಾಯ್ ಸಮುದರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ಕಿಡಿಯೂರು, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ 
ದಾಯ್ ಸಮುದರ್ ತೀಥರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಇ ಲ್ 
ಖಾ ಯಿರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

38458 EST2

8(4)ಶಾ  
ವೇತನ 

ಅನುದಾನು/ಹೊಶಾ
ಅನು/47/2009‐10

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕುವೆಂಪು ಬಡಾವಣೆ ಭದಾರ್ವತಿ ಹೊಸ 

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/15/2010 0:00 A

37562 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ನೇ
ಅ/46/2009‐10

ರ್ೕ ಎ. ಕಾಳ ೕೆಗೌಡ, ಇವರನುನ್
ನ ೕದಯ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ `ಡಿ` 
ದಜೆರ್ ಹುದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳುವದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್

ಬಗೆಗ್.

10/23/2010 0:00 B

37566 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಇತ
ರೆ/48/2009‐10

ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ನೌಕರರಿಗೆ 

ಜೂನ್‐09 ರಿಂದ ವೇತನ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್
11/19/2009 0:00 E

37573 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಖಾ

ಹುಭನು/51/2009‐
10

ಕೆ.ಬಿ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಾಜಪೇಟೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2011 0:00 B

37576 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಇತ
ರೆ/52/2009‐10

ರ್ೕ ಅರುಣೋದಯ ಮಂಗಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಿತಾತ್ನೆ, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸಲು ಮಕಕ್ಳ 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 C

37577 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಇತ
ರೆ/53/2009‐10

ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೌರಿಕೊಪಪ್ಲು ಹಾಸನ [ಅನುದಾನಿತ] ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ 

ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

3/30/2010 0:00 C



ರ್ ನ್

37731 EST2
8[4]ಶಾಲಾ 

ಮಾ ತಿ/ಇತರೆ/95
/2009‐10

ದಿ: 01‐06‐87 ರಿಂದ 1994‐95ನೇ 
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾ ನ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ  
ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನವನುನ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A

37602 EST2
88.ಶಾ. .ವಗರ್.ಅ
ನು.77/2009‐
10..ವಗರ್/2009

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಚಿದಾನಂದ ಸ. ರ್ೕ
ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬರಗೂರು ರಾ ತಾ: ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

37887 EST2

85 ಶಾ ಅ ಸಚ್ ಇ 
ನಿ 65/2009‐

10.373.ಅ.ಸ/200
9

ಎಂ. ಈಶವ್ರಪಪ್, ದಿವ್ದಸ,  ರ್ೕ
ಚಿಂತಾಮಣೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ,  ರೇಹ ಳ್. ಚಳಳ್ಕೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸವ್ 
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

2/2/2010 0:00 B

37483 EST2
88.ಸವ್.ಇ.ನಿ.84/2

009‐
10..ಇತರೆ/2009

ರ್ೕಮತಿ ವೈ ಕೆ ಕಾತಾಯ್ಯಿನಿ ರ್ೕ 
ಗಂಗಾದರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸೋಮ ಳ್ 
ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C

36988 EST2

8[3] ಶಾ ಅ 
ಎಸ್  ಎಸ್ ಟಿ ಆ 

ಮಂ ಶಾ ಮು 
/ಬಡಿತ್/100/2009‐

10

ರ್ೕ.ವಾ ಕಿ ಮಹ ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 
ಹೂ ನಮಡು, ದಾವಣಗೆರೆ [ಎಸ್ /ಎಸ್ 
ಟಿ] ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ 2 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊನನ್ಮರಡಿ
[2]  ರ್ೕ.ಕಾ ಕಾಂಬಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೋಟೆಹಾಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ 
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ 

ರ್ೕ.ಕೆ.ಬೆನಕಪಪ್ ಇವರುಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 C

37152 EST2

8(7)/ಖಾಹುಭನು/
ಶಾ ಅ ಬಾಯ್ಕ್ 
ಲಾಗ್/8/2008‐

2009

ಎ. .ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೂಗಬಾಲ, 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ 

ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/18/2009 0:00 B

37428 EST2

85 ಶಾ ಅ ಸ.   
ಅನುಮತಿ 62/ 

2009‐
10.368.ಇತರೆ/200

9

ಎಸ್. ಜೆ. ಎಂ. ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಷ್ಣ ಪದದ್ತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/21/2010 0:00 B

36730 EST2
88.ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅ
ನು.81/2009‐
10..ನೇಅ/2009

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗನಾಥಯಯ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತಾಳಗುಂದ ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ 

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A



ಳ್

36799 EST2
8(1)/ಖಾಹುಭನು/

ಖಾಹುಭಬು/42/20
08‐092009

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರೇಣುಕಾಚಾಯರ್ ಸಂಯುಕತ್ 
ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜ್,ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ 
ಬಾಳೆಹೂನೂನ್ರು,ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

9/28/2010 0:00 D

36803 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಅನು/84/2009‐
10

ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
[ರಿ] ದುಗಿರ್ಗುಡಿ, ಹೊನಾನ್  ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/2/2010 0:00 A

36835 EST2
8(2)/ಇತರೆ/ಸವ್ಇ
ನಿ/125/2008‐

2009

ರ್ೕ ಐ.  ೕಗಿಶ್, ಕನನ್ಡ ಬಾXಆ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ ರಾಮಕುಂಜೇಶವ್ರ 

ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ 
ಪುತೊತ್ೕರು ತಾ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವರ್ತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/9/2009 0:00 B

36853 EST2
8(1)/ನೇಅ/ಅಅ

ನೇಅನು/44/2008‐
2009

ದಿ:ಎ.ಎಸ್.ಉಮಾದೇ ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ, 
ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಸಂಯುಕತ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರವಾಸೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ತಾ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕು: ಸಾ ತಯ್ 

.ಜಾವ  ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿದ್ತೀಯ ದಜೆರ್ 
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು

7/12/2010 0:00 D

36895 EST2

88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ತೆ.ಅನು.82/2009‐
10..ಹೊಶಾಅನು/2

009

ಓಂ ರ್ೕ ಜಾಙ್ನಜೊಯ್ೕತಿ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಆಲನಹ ಳ್, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟಿ, 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ  
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

36896 EST2
88.ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅ
ನು.80/2009‐
10..ನೇಅ/2009

ರ್ೕ ಆರ್ ನಾಗಭೂಷಣ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ಗೋಕುಲ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಡಪಲಕೆರೆ, ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ 

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಷ್ಕರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/29/2010 0:00 A

36906 EST2

85 ಶಾ ಅ: ಸವ್ ಇ 
ನಿ ಅನು54/2009‐
10.361.ಪಿಂಚಿಣಿ/20

09

ಅರ್ ರುದರ್ಮಮ್ ಮು. . ಬಿ. ಎಸ್. ಎಸ್. 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೆರೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ. 
ರವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/2/2010 0:00 B



36014 EST2
ರ್ ಟ್

9/7/2009 00 A

35965 EST2

88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ತೆ.ಅನು.72/2009‐
10..ಹೊಶಾಅನು/2

009

ಸಂಗಮ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಮಹದೇವಪುರ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಶಾಂತಿನಗರ, 
ಮೈಸೂರು ಈ ಆಢ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
2009‐10 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಟಲ್ ಹಾಟ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ಈ ಹೊಸ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A

36061 EST2

8[2] ಶಾ ಅ 
ಮಾ 

ಹಕುಕ್/ಇತರೆ/116/2
009‐10

ರ್ೕ.ಸುರೇಶ್ ಕೇರಾಫ್ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್
ನಂ.177, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 4ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 
ಎಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್, 7ನೇ ಸೇಕಟ್ರ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 102 ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 D

36012 EST2
8[2] ಶಾ ಅ ಹೆ 
 ತೆ 89/2009/ಹೆ 
 ತೆ/2008/2009

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರ್ಶಾಂತ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಗ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

36013 EST2

8[2] ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 

90/2009/ಬಡಿತ್/90/
2009

ರ್ೕ.ಎಂ.ಆರ್.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹನ್, 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಹೋ  ಕೆ ಸ್ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

36014 EST2

8[2] ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾ 

91/2009/ಹೊಶಾಅ
ನು/91/2009

ಆರ್.ಕೆ.ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.2, 
ನಿಮರ್ಲ್ ಲಾಸ್ ದಾಯ್ಸಾಗರ, 

ಎ. . ೕಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐45 ಇವರ
ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2009‐10ನೆ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00 0: A

36016 EST2

8[2] ಶಾ ಅ 
ಹಸಾತ್ಂತರ/ಸಥ್ಳಾಂ

ತರ 
93/2009/ಹಸಾತ್ಂ/

93/2009

ರ್ೕ. ಜಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ [ಗ ಪುರಂ], 

ಬೆಂಗಳೂರು‐19 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ರ್ೕ. ಜಯ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ.ವಾ ಮ್ಕಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
[ರಿ], ನಾಯಕನಹಟಿಟ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಹಸಾತ್ಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

36018 EST2

8[2] ಶಾ ಅ ಪಿ 
ನೌ ಹೆ ಸೇ 

96/2009/ಪಿಂಚಿಣಿ/
96/2009

ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್ ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ 
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸೇವೆಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ 
ನೌಕರಿಗೂ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

36019 EST2

8[2] ಶಾ ಅ 
ಸವ್ಇನಿ 

97/2009/ಇತರೆ/9
7/2009

ರ್ೕಮತಿ.ಶೋಭಾ, ದಿವ್ದಸ, ಬಿಇಎಂ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ 
ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/9/2009 0:00 D



ಪ್
ಸ

36022 EST2

8[2] ಶಾ ಅ 
ಮಭಾಭ 

100/2009/ಇತರೆ/
100/2009

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶಾಲಾ 
ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರ 

ಪರಿಹಾರ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/7/2009 0:00 D

36033 EST2

8[2] ಶಾ ಅ ಹು 
ಭ ಅ 

109/2009/ಖಾಹು
ಭನು/109/2009

ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಹರೇಕಳ
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2011 0:00 A

36035 EST2

8[2] ಶಾ ಅ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕ 

111/2009/ದಾ.ಹಾ
.ಮನಾನ್/111/2009

ಸಂಗಮೇಶ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
4ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್,  ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 560 040 ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 C

36036 EST2

8[2] ಶಾ ಅ ನೇ 
ಅನು 

112/2009/ನೇಅ/1
12/2009

ಶರಬೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 B

36037 EST2

8[2] ಶಾ ಅ 
ಖಾಹುಭ 

114/2009/ಖಾಹು
ಭನು/114/2009

ಮಲಾಗಿರ್ೕಸ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 B

35934 EST2
8(8).ಶಾ. .ವೇ.ಬಿ

. ಪ್ಷ್ಠ್ೕ.107/2008‐ಷ್ಠ್
09/  ವೇ//2009

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆ ಸ ೕಕರಣವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ ಪ್ ಠ್ೕಕರಣ

8/27/2009 0:00 C

35935 EST2
8(8).ಏಕ.ವಗಾ ೕ.
163/2008‐

09/ಇತರೆ//2009

ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಏಕ ಗವಾ ೕ 

ಪದಧ್ತಿಯ ಲ್ ಕಡತಗಳನುನ್ 
ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

35936 EST2

8(1).ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.
ಮನಾನ್.71/2009‐
10/ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್/

/2009

ಜೂಪಿಟರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ಈ 
ಶಾಲೆಯ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ 

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

8/27/2009 0:00 C

35937 EST2
8(8).ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್.66/2009‐
10/ಇತರೆ//2009

ರ್ೕ ಆರ್.ಎನ್.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ನಂ.600, 
1ನೇ ಮಹಡಿ, 9ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 2ನೇ ಂಕ್, 

ಶೆವ್ೕಶರಯಯ್ ಬಡಾವಣೆ, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ 
ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರು‐2 ಇವರು 
ಮಾಃಇತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A



35938 EST2
8(1).ಅನುಕಂಪದ.

ನೇ.ಅನು.03/2006‐
07/ನೇಅ//2009

ದಿವಂಗತ ಟಿ.ಆರ್.ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಡಿ ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು ರ್ೕ ಮಹದೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಾರ್ವಂಡನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾ: ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್ .ಎನ್ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ 

ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

35939 EST2
8(1).ಶಾ. .ಅ.ವೃ.
.ನೇ.ಅನು.22/200
7‐08/ನೇಅ//2009

ರ್ೕ ವೈ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರು ತಿರುಮಲ ರಾಘವೇಂದರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳವಾಡ ಪಾವಗಡ ತಾ: 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B

35940 EST2
8(1).ಹು.ಮಂ.3/0

8‐09/ನೇಅ//2009

ಟಿ.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವಡಡ್ಗೆರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಲೆಯ 
ಹುದೆದ್ಗಳ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

8/27/2009 0:00 B

35941 EST2

8(1).ಶಾ. .ಅ.
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
01/2004‐05/ಹೆ 

 ತೆ//2009

ಹನೂರಿನ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕನನ್ಡ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

35942 EST2

8(1).ಶಾ. .ಅ.ಇ
ಡಿ.4426.ದೂರು.44

/05‐
06/ಸಾದೂರು//20

09

ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಜಗನಾನ್ಥ್
ಜೆ.ಎಸ್.ಆಋ್.ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಕತ್ರಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ 
ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುತ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

35943 EST2
8(1).ಶಾ. .ಮಾ.

ಹ.6/07‐
08/ಇತರೆ//2009

ಎಂ. .ರಾಮಕ್ೃಷಣ್ ಮೈಸೂರು ರವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗು ರ್ೕ 
ಜಿ.ಎನ್. ವಕುಮಾರ್ ತುಮಕೂರು 

ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 
ಮಾ ತ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

35944 EST2

8(1).ಶಾ. .ಅ.ಖಾ
.ಹು.ಭ.ಅನು.11/20

07‐
08/ಖಾಹುಭನು//20

09

ಅಶೋಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಶೋಕಪುರಂ 
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B

35945 EST2

8(1).ಶಾ. .ಅ.ಖಾ
.ಹು.ಭ.ಅನು.11/20

06‐
07/ಖಾಹುಭನು//20

09

ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ ಎಸ್.ಟಿ. 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಬದಲು ಸಾಮಾನಯ್ ಗುಂಪಿನ 
ಅಭಯ್ಥಿರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B



ಲ್

35948 EST2
8(1).ಶಾ. .ಅ.ಹೆ.
.ವಗರ್.1/2004‐

05/ವಗರ್//2009

ವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಬಿ ರಂಗನಬೆಟಟ್ ಯಳಂದೂರು ತಾ: 
ಶಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ವಗರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B

35949 EST2

8(1).ಶಾ. .ಅ.80
2/ದೂರು‐
06/2005‐

06/ಸಾದೂರು//20
09

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಾವಗಡ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವುದರ ಲ್ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಮತುತ್ 

ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಲ್ ಳಂಬ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B

35950 EST2

8(1).ಶಾ. ೕ.ಅ.
ಬಾಯ್ಕ್ 

ಲಾಗ್.30/2007‐
08/ನೇಅ//2009

ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳಡಿಯ ಲ್ ರ್ೕ 
ಪಿ.ನಾಗರಾಜ ಸ. .  ರ್ೕ ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ 

ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹರಿಹರಪುರ 
ಪಾವಗಡ ತಾ: ಇವರ ನೇಮಕಾಥಿಯ ಲ್ 

ಆಗಿರುವ ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B

35951 EST2
8(1).ಶಾ. .ಅ.ವೃ.
.ನೇ.ಅನು.3/2007
‐08/ನೇಅ//2009

ಶ ರ್ೕ ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಿಲಕವಾಡಿ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾ: ಈ 

ಶಾಳೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B

35952 EST2
8(5).ಶಾ. .ಅ.

ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್.1/06‐
07/ನೇಅ//2009

ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌಢಶಾಲೆಗಳ ಬಾ ಲ್ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಬಾಯ್
ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

35953 EST2

8(1).ರಿಟ್.ಅ.ಸಂ.
21578: 

ಇತರೆ.26/2005‐
06/ರಿಅಸಂ//2009

ರ್ೕಮತಿ ಕೊಂಡಮಮ್ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ 
ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಧ್ಗಂಗಾ 
ಮಠ, ಮಲೆಲ್ಕೋವ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 

ಸಂಖೆಯ್: 21578/99 ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಲಯದ 
ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ವಜಾವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

35955 EST2

8(1).ಶಾ. .ಅ.ದಾ
.ಹಾ.ಕೊ.ಮನಾನ್.4/2

006‐
07/ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್/

/2009

ಲುಂಬಿನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ನೆರೆಸಾತನಹ ಳ್, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಕಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 C



36182 EST2 9/4/2009 00 C

35956 EST2
8(1).ಶಾ. .ಅ.ಮು
. .ಬಡಿತ್.24/2007‐
08/ಬಡಿತ್//2009

ರ್ೕ ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಸ. .  ರ್ೕ 
ವಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿಜವರ, 

ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ 
ಮಂಟಡ ಯವರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 B

35957 EST2

8(8).ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.
ಮನಾನ್.73/2009‐
10/ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್/

/2009

ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್.  ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕೆಸರೆ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ 

ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 C

36115 EST2
88.ಶಾ. .ವಗರ್.ಅ
ನು.69/2009‐
10..ವಗರ್/2009

ರ್ೕ ಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಬೈಚೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C

36116 EST2

88.ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.
ಕೊ.ಮನಾನ್.34/200

9‐
10..ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್/

2009

ಆಶಾಕಿರಣ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ
ಬೈರವೇಶವ್ರನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ / 
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 C

36182 EST2

8[3] ಶಾ ಅ ಮು 
 

ಬಡಿತ್/ಬಡಿತ್/35/2009
‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಎನ್.ಭಾಗೀರಥಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಕಾವೇರಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಹರೂ 
ನಗರ ಮಂಡ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ ಕಷ್ಕರಾಗಿನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 0: C

36183 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ವಗರ್/ವಗರ್/31/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಶಾರದಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ನೆಹರೂ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಲೆವೂರು ಇ ಲ್ಂದ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ಪೆಡೂರ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೆಡೂರ್ರು ಇ ಲ್ಗೆ 
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

36184 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/42/2
009‐10

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಅಂತರಾಡ ತ ಹಾಗೂ ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್ 
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ದಿ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ 
ಚಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 

ಮಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ದಿ ಕಾಯ್ಥೋ ಕ್ 
ಕಷ್ಣ ಮಂಡ , ಮಂಗಳೂರು ಇವರ 

ಆಶರ್ಯದ ಶಾಲೆಗಳು

9/4/2009 0:00 C



36185 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/62/2
009‐10

ರ್ೕ.ಕೆ.ಟಿ.ತಿಮೆ ಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
[ಪಿ ಎ0]  ದಾಧ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ 
ಇವರು ಇನಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

36187 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/53/2
009‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ. .ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗು ಳ್ಹ ಳ್ ಇವರು ಅಂತರ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

36188 EST2
8[2] ಶಾ ಅ 
/ರಿಅಸಂ/661

 2006/2009

 661/2006  ರ್ೕಮತಿ.ಜೆ.ಕೌಸಲಯ್, 
ಸ. ,  ರ್ೕ.ನೆಂಪೆರುಮಾಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಂಡರಸನ್ ಪೇಟೆ ಕೆಜಿಎಫ್, ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

9/4/2009 0:00 B

36189 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ರಿಅಸಂ/28
820/2003‐04

ರ್ೕ.ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ಕರು, ಎನ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ ಪದ  ಪೂವರ್ 

ಕಾಲೇಜು, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ದಾವೆ 
28820/2003‐04

9/4/2009 0:00 B

36190 EST2
8[3] ಶಾ ಅ 

ತಿದುದ್/ಇತರೆ/141/2
007‐08

ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರ ದಿನಾಂಕ 
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

36191 EST2

8[2] ಶಾ ಅ 
ಮಾ 

ನ ೕ/ಖಾಹುಭನು/5
5/2008‐09

ವೇಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನಕೆರೆ, ಮಂಡಯ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣವನುನ್ 2006‐07ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

36256 EST2
8[2] ಶಾ ಅ 

ದೂರು/ಇತರೆ/1720
/2009‐10

ಮಂಜುನಾಥ ರಿಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯನುನ್ 
ರದುದ್ಪಡಿ  ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ 

ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

36257 EST2

8[2] ಶಾ ಅ ಗಡಿ 
ಪರ್ ಪೌರ್ 

ಅಂಗೀ/ಇತರೆ/121/
2009‐10

ಗಡಿ ನಾಡು ಪರ್ದೇಶದ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅಂಗೀಕಾರದ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C



ಚ್

36258 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/122/
2009‐10

ಮೇರಿ ಸ ನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಸೈಂಟ್ 
ಮೇರಿಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

36263 EST2
8(3)/ಖಾಹುಭನು/

ಖಾಹುಭ/90/2009‐
10

ನೆಹರುಕೆನಡಿ ಸಂಪಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು, ಬೆಯ್ರಕೂರು,ಮಉಳಬಾಗಿರಲು 
ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

11/3/2010 0:00 B

36276 EST2

 6 /  8 (8) 
ಶಾ ಅ ಹೊ. ಬಾ 

ಪೌರ್ಢ ಶಾ. 
ಅನು.33/2002‐

03/ಹೊಶಾಅನು/a/
2009

ಮೆರಾಜ್ ಇ ರಹಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ. 
ಮಿಲ್ ರಸೆತ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಬಜಾರ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ 

ಇವರಿಂದ 2002‐03 ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

36318 EST2
8(8)./ಶಾ.ಮು.ಅ
ನು.74/2009‐

10/ಇತರೆ//2009

ಶಾಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಂದನಹ ಳ್ ಪರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ: 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐
10 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್ಗ್

4/29/2010 0:00 A

36393 EST2
8(1)ನೇಅ/ಸಾದೂ
ರು/ ದೂರು/40/

ರ್ೕ ಡಿ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ,ಪಂಡಿತ ನೆಹರು
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೊಟಗಲ್,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
10/23/2011 0:00 D

36399 EST2
88.ಶಾ. .ವಗರ್.ಅ
ನು.68/2009‐
10..ವಗರ್/2009

ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ೕಸನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ 
ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿಯ ಲ್ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

36411 EST2

8[7]ಶಾ ಅ.ಸ ಅ
.36/2009‐

10/ಇತರೆ/739966
/2009

ಾನೋದಯ ಬಾ ಕಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೂಡಿಗೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/30/2010 0:00 A

36413 EST2

8[7]ಶಾ ಅ.ಸವ್.ಬ.
ವೇ.ನಿ.37/2009‐
10/ವೇನಿ/739966/

2009

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕಧರ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಗಾರ್ಮ ಭಾರತಿ ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಾರಪುರ, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ 
15 ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ 

ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್.

1/27/2010 0:00 C



ಕಷ್

36425 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಖಾ

ಹುಭನು/41/2009

ರ್ೕ ಸತೀಶ್, ಎಸ್.ಎಸ್.  ರ್ೕ
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಯಡವನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

1/27/2010 0:00 B

36429 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಇತ
ರೆ/42/2009

ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಕೋ , ವಕೀಲರು, ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ 

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
11/19/2009 0:00 D

36430 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಇತ
ರೆ/43/2009

ರ್ೕ ಬಿ ಎನ್ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮೆಳಗೋಡು, ಹಾಸನ ತಾ: ಇವರ ಸವ್ಯಂ 
ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 B

35816 EST2
C8[3][4] Sha Shi 

Ka hu Ba 
273/2006‐07

Saint Merry`s High School, Millars 
Road, Bengalore Kali hudde Barti

9/16/2010 0:00 B

35876 EST2
8(5) ಶಾ ಅ: 

ಇತರೆ 52/2009‐
10

ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ 

ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಅನುದಾನಿತ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಭಾಗಗಳನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಭಾಗಗಳನುನ್ 

ಹೆಚಿಚ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2010 0:00 C

35896 EST2
81ವೇತನ 

ಸಮತೋಲನ/38/
2009‐10

ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹಾರೋಹ ಳ್,ಕನಕಪುರ ತಾ 

ಈ ಶಾಲೆಯ ರಿಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ
ವೇತನವನುನ್ ಕಿರಿಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 
ವೇತನಕೆಕ್ ಸಮನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2010 0:00 D

35897 EST2
81ಪೌರ್>ಶಾ.ಸಥ್
ಳಾಂತರ 

ಅನು/39/2009‐10

ತುಂಗಭದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕರಕುಚಿಚ್,ತರೀಕೆರೆ 
ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/16/2009 0:00 A

35825 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮಾ

ನಯ್ತೆ.30/2009‐10

ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಮಮ್ನಹ ಳ್ 
[ಫಾತಿಮಾಪುರ] ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 C

35827 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮಾ

ನಯ್ತೆ.32/2009‐10

ಪೂಣರ್ಚಂದರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಈ 

ಶಾಲೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ.

12/2/2009 0:00 C

35829 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ವ.ಅ 
34/2009‐10

ರ್ೕ ನಿಂಗರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ
ಬೂದೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  

ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಡಾರದಹ ಳ್, ಹಾಸನ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 C



88 ಉ ಪ

35830 EST2
8[7]ಶಾ ಅ. 

ರಿ.ಅ.35/2009‐10

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ 5424/2008  ರ್ೕಮತಿ
ಎಂ ಜಯ, ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗು 
ಇತರರು

3/30/2010 0:00 E

35832 EST2
88. 

ಶಾ. .ವಗರ್.ಅನು.7
0/2009‐10

ರ್ೕ ಡಿ.ಟಿ.ರಾಮಪಪ್ ಸ. . ಗಣಿತ 
ಆರ್. .ಪಿ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಾವಗಡ ತಾ: 
ರವರನುನ್ ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಧಾಯ್ಮವವ್ನಹ ಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ  

ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

35833 EST2
88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.

ತೆ.ಅನು.65/2009‐
10

ರ್ೕ ಬೃಹಸಪ್ತಾಚಾಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯುನುನ್ ತೆರೆಯಲು 
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅನುಮತಿ 

ಪಡೆದು 2008‐09 ರ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ 
ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A

35836 EST2
88.ಶಾ. .ವಗರ್.6
0/2009‐10

ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ತುಮಕೂರು 
ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

35643 EST2
88 ಉ ನಾ ದಾವೆ. .ನಾಯ್.ದಾವೆ.
 58/2009‐

10..ರಿಅಸಂ/2009

ರ್ೕ ಎಂ.ಇ.ಶಂಕರಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಮರಿಮಲಪ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಮರಿಮಲಲ್ ಪ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು

ಮೈಸೂರು ಇವರು ದಾಖ ದದ್ 
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್.1508/2005 ರ ತೀಪಿರ್ನ 

ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A

35814 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹ

ಸಾತ್ಂತರ:113:200
9‐10

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಳಯ್, ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಕೆ.ಎಸ್.ಗೌಡ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಕಕುಕ್ಂಜ, 

ಸುಳಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A

35344 EST2
81ಶಾ ಅ.ಮೇಲಮ್

ನ /16/2003‐04

ರ್ೕ ಎಂ. .ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್.ದ್ಐ , ರ್ೕ
ಸುವಣರ್ಮುಖಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಲೆಲ್ೕಕಾವು,ಕೊರಟಗೆರೆ 
ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ .16/2003 ರ 

ಕುರಿತು

8/4/2009 0:00 B



wara

35345 EST2
81ಶಾ ಅ.ಮೇಲಮ್

ನ /10/2004‐05

ರ್ೕ ಕೆ.ಬಸವರಾಜ,ಸ. ,ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 
ರೆ ಡೆನಷ್ಯಿಯಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದದ್ರಬೆಟಟ್,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ 
ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 
ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ ಕುರಿತು 10/2003

8/4/2009 0:00 B

35398 EST2

84ಶಾ  
ವಗಾರ್ವಣೆ79/09‐

10.15‐7‐
2009.ವಗರ್/2009

ದೇ ಯ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಸಮಿತಿ ವ ಗಗ್ 
ಇವರು ನ. 2 ಅ.ಪೌರ್,ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್

1/28/2010 0:00 B

35404 EST2
84ಶಾ ವಗಾರ್83
/09‐10.22‐
7.ವಗರ್/2009

ಬೊಮಮ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂ. 
ಡೆಲ್ಕೋಣ,  ರಾ.ತಾ/ ರವರ ವ.ನ. 

ಅ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ 
ಬಬ್ಂದಿಯವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 C

35541 EST2
8(78(5) ಶಾ ಅ 

ಮೇಲಮ್ನ 91/200
8‐09

ರ್ೕ ಕೆ. ಚಂದರ್ಪಪ್, ತಂದೆ ಕರಿಯಪಪ್, 
ಕಪಪ್ಗೆರೆ ಗಾರ್ಮ, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ 
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  

ಸಂಖೆಯ್ 8/08

9/12/2009 0:00 B

35567 EST2
C8[4] Sha Shi 
hasta/satala 
87/2009‐10

Shree Krishna Kannada Madhyama 
High School west of card road, 
Basaveshwara Nagar PostBasavesh  Nagar Post, 
Bangalore E Shaleyannu 

Satalantrisalu Hastantrasilu 
Koriruva bagge

9/17/2010 0:00 A

35604 EST2
CPI.342.ರಿಅಸಂ/2

009

ವಮಣಿ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಆದಿಜಾಂಬವ 
ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ]  ರಿಯೂರು ಇವರ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ಒಡೆತನದ ಬಗೆಗ್ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ 
ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ನೊಂದಾಯಿ ದ ರಿಟ್ 
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 15121/09  ರುದದ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ ರುದದ್ ಇತರರು

4/13/2010 0:00 B

35605 EST2
8(5) ಶಾ ಅ : 
ವಗರ್ ಅನು 
49/2009‐10.

ರ್ೕ ರೇಣುಕಾ ದೇ  ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ: 
ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ, ಎಸ್ 

ನೇರಲಕೆರೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/2/2010 0:00 C



35675 EST2
81ದಾಹಾಕೂ 
ಮನಾನ್ 

ಅನು/36/2009‐10

ಬೆತೆಲ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್,ಅಚರ್ಕರಹಳಗ್  ರಾಮನಗರ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಸಂಬಂದ ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಕೂರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ 

ಕುರಿತು

8/13/2009 0:00 C

35732 EST2
81ಮಾನಯ್ತೆ.ವೇಬಿ
/37/2009‐10

ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಾಸಲು, 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ವೇತನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕುರಿತು

12/8/2009 0:00 C

35463 EST2
88.ವಗಾರ್.ಅನು./
93/08‐09

ರ್ೕ ವ ೕಗಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅನುದಾನಿತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
8/5/2009 0:00 C

35464 EST2
81.ವಗಾರ್.ಅನು.9

4/08‐09

ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 C

35465 EST2
81.ಶಾ. .ಅ.ಶಾ.

ಹೆ.ಬ.9/2006‐07

ಸೆಂಟ್ ವಡಾರ್ನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹೆಸರನುನ್ 
ಸೆಂಟ ಜೋಸೆಪ್ ಎಜುಕೇಷನ ಸೋಸೆಯ್ಟಿ 

ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್
8/5/2009 0:00 A

35466 EST2
ಅನು310.1789.ಹು
ದೆದ್.ಭತಿರ್.ಅನುಮತಿ.
11/99‐2000

ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ೕತಗಾನಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ 
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಇರುವ 
ಪಿ. .ಎಂ. ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸಹ 

ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಗಾರ್ವಣೆನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಆದ ಕಡತ

8/5/2009 0:00 A

35467 EST2
ಅನು1.ಮೇಲಮ್ನ .0

4/02‐03

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:08/2002  ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಜಾಙ್ನ ಭಾರತಿ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 
ವಡೇರಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ಥಾಳ ರುದಧ್ 

ಇಲಾಖೆ

8/5/2009 0:00 A

35468 EST2
ಅನು1.ಮೇಲಮ್ನ .0

7/2001‐02

ಪಿಟಿ್ಷನ್ ಸಂಖೆಯ್: 164/98  ರ್ೕ 
ಬಿ.ಗೋ ಂದಪಪ್ ಸ.  ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ 
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಂಗದಹ ಳ್ 
ಪಾವಗಡ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಸಹ 
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಡತ

8/5/2009 0:00 A

35471 EST2
ಅನು1.ಮೇಲಮ್ನ .0

4/04‐05

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್: 3/2004‐05  ರ್ೕ
ಕೆ.ಮಲಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಸ.  ರ್ೕ 

ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹರಿಹರಪುರ ಪಾವಗಡ ತಾ: ಇವರು 
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು

8/5/2009 0:00 A

35472 EST2
ಅನು1/ರಿ.ಅ.33065

/02/03‐04

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್.33065/2003  ರ್ೕ 
ಎನ್. ವಕುಮಾರ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ರ್ೕ 
ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ತೋ ನಕೆರೆ 

ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ:  ರುದಧ್ ರಾಜಯ್

8/5/2009 0:00 A



:19/2001

35474 EST2
ಅನು3 ಬಿ.ನಾಯ್.ಪರ್.

02/98‐99

ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಮಪಪ್.ಹೆಚ್.  ಂದಿ
ಕಷ್ಕರು ನಿಡಗಲ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಾಯ್ಮರಾಯನಪಾಳಯ್ 
ಪಾವಗಡ ತಾ: ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ 
ಹೈಕೋಟ್ ನ ಲ್ ಹೂಡಿದ ದಾವೆ 

ಸಂಖೆಯ್:24327/93 ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35475 EST2
ಅನು1.ಶಾ. .ಅ.ಮೇ
ಲಮ್ನ .01/2001‐

02

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:69/2001  ರ್ೕ
ಈಶವ್ರಪಪ್ ಸ.  ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 

ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಯಂಜಲಗೆರೆ 
ರಾ ತಾ: ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ತಿರಸಕ್ರಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35476 EST2
ಅಪೀಲು 

ಸಂಖೆಯ್:73/2003

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:73/2003  ರ್ೕ .ಪಿ. 
ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ 

ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ರುವ 
ತಿರುಮಲರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮರಳವಾಡಿ ಪಾವಗಡ ತಾ:

8/5/2009 0:00 A

35477 EST2
ಅನು1.ಮೇಲಮ್ನ .0

6/2001‐02

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:04/2001  ರ್ೕ
ಕೆ.ಎನ್.ವಾಸುದೇವಯಯ್ ಸ. . ರಾ್ ಟ್ರ್ೕಯ 

ದಾಯ್ಪೀಠ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ವೈ.ಎನ್.ಕೋಟೆ ಪಾವಗಡ ತಾ: 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

8/5/2009 0:00 A

35478 EST2
ಅನು3ಬಿ.ನೇಮಕ.ಅ
ನು.ಬ.270/94‐95

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಈಶವ್ರಪಪ್ ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಂಜಲಗೆರೆ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆಗಾಗಿ 

ಮೇಲ ನ ಸಂಖೆ :19/2001 ಹಾಗುಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್  ಹಾಗು
12/02‐03

8/5/2009 0:00 A

35490 EST2
871ಶಾ ಅವೇಅ

ಒ/196/2007‐08

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ಜುಂಜಪಪ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಭಕತ್ನಕಟೆಟ್,ತರೀಕೆರೆ ತಾ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರನುನ್ 

ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/12/2010 0:00 B

35429 EST2
862ಎ.ಶಾ. .ಹೊ.
ಅನು.6/03‐04

ದಾಧ್ಥರ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸ ೕರ್ದಯ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 04‐05 ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35431 EST2
88.ಶಾ. .ಶಾ.ಹ

ಸಾತ್ಂತರ.02/03‐04

ರ್ೕ ಭೀಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭೀಮಸಮುದರ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರಿಗೆರೆ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A



ರ್

35432 EST2
88.ಶಾ. .ಹೊ.ಅ
ನು.13/05

2005‐06 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾಯ್ನೇಜ್
ಮೆಂಟ್ ಸಂಸೆಥ್ ಶವ್ ರೂರಲ್ 

ದೆವಲಪೆಮ್ಂಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶವ್ರೂರಲ್ 

ದೆವಲಪೆಮ್ಂಟ್ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35433 EST2
86.ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.22/2003‐
04

ರ್ೕ ಗುರು ಮಧುಕೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಪೀಠ ರಿ
ರುದಾರ್  ಮಠ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಳಕಲಾಮ್ರೂ 

ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಕನನ್ಡ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಒಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35437 EST2
862ಎ.ಶಾ. .ಹೊ.
ಅನು.5/03‐04

ರ್ೕ ವಾಗೆದ್ೕ  ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರಿಯೂರು 
ತಾ: ಲಕಕ್ವವ್ನಹ ಳ್ ರಸೆತ್ ಇ ಲ್ಗೆ 2004‐05 
ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35438 EST2
82ಎ6.ಶಾ. .ಹೊ.
ಅನು.2/03‐04

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಕೆರ್ಸೆಂಟ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ 04‐05 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8/5/2009 0:00 A

35439 EST2
86.ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ.21/2003‐
04

ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

8/5/2009 0:00 A

35441 EST2
88.ಶಾ. .ಸಥ್ಳಾ.0

5/05

ರ್ೕ ಗುರುದೇವ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 

ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಡಲಮಗೆಗ್ 
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅರ ೕಕೆರೆ 

ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35442 EST2
88.ಶಾ. .ಅನುಕಂ

.3/05

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಂದಾರ್ಳ್
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ಹಾಲಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಮರಣದಿಂದ ತೆರವಾದ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅರವ ಪತಿನ್ ರ್ೕ 

ಎಂ.ಎಸ್.ಜಯರತನ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾಥಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35445 EST2
88.ಶಾ. .ಮು. .
ಬಡಿತ್.1/05

ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಬೇಡರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್ ರ್ೕ
ಜಿ. .ಆಂಜನಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಇ ಲ್ನ ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 C



35455 EST2
ೃ ವ್

8/5/2009 00 A

35447 EST2
88.ಶಾ. .ಹೊ.ಅ

ನು.8/05

05‐06 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸ ೕರ್ದಯ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬೇಲೂರು ಇ ಲ್ಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35449 EST2
86.ಶಾ. .ಹೊ.ಅ
ನು.4/03‐04

ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ 04‐05 ನೇ ಮಾಸತ್ರ್ 

ಬಿ.ಬಸಪಪ್ ಜಯಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35451 EST2
81.ಶಾ. .ಮು. .

ಬಡಿತ್.ಅನು.29/08‐
09

ಕಾ ದಾಸ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ 
ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್ ತುಮಕೂರು ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 C

35452 EST2
81.ವಗರ್.ಅನು.83

/08‐09

ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಕೆರೆಯಾಗಲಹ ಳ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 C

35455 EST2
81.ಶಾ. .ಅ.ದೂ
ರು.02/2005‐06

ಅನುದಾನಿತ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹುಯಿಲೊದ್ರೆ ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ 
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಕ  ಬೈಲಾ 
ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗು ಸವ್ತ ನಿವೇಶನ

ಹೊಂದಿದ ಬಗೆಗ್ ದೃಢೀಕರಣದ ನೀ  ನ ೆ 
ಪರ್ಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂಣರ್ ಪರ್ಮಾಣದ 

ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ .ಓ.ಡಿ. 
ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 0: A

35456 EST2
85.ಶಾ. .ಅ.ಪ.ದಿ.
ತಿದುದ್.190/06‐07

ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರ ೕಮರದ 
ಕೊಪಪ್ಲು ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮೈಸೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅ.ಪ.ದಿ.ತಿದುದ್ಪಡಿ 
ಕುರಿತು

8/5/2009 0:00 A

35457 EST2
81.ಶಾ. .ಅ.ದಾ.

ಹಾ.ಮ.28/2007‐
08

ರ್ೕ ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಯರ್ 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 C

35459 EST2
81 

ಶಾ. .ಅ.ದಾ.ಹಾ.ಮ
.27/2007‐08

ರ್ೕ ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಬಸವನಗುಡಿ ಬಡಾವಣೆ ನಂಜನಗೂಡು 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 C



ಮೆ ಈ

35460 EST2
81.ಶಾ. .ಅ.ಮಾ.
ನ.30/2007‐08

ರ್ೕ ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೂರ
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1993‐94 ರಿಂದ 
2006‐07 ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 C

35382 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್ಶಾ.ಅ/76/200
9‐10

ರ್ೕ ಸಾಯಿ ಗುರುಕುಲ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರ್ಸಟ್ರಿ,ಹೊನಾನ್  ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

35383 EST2

88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ತೆ.ಅನು.13/2009‐
10..ಹೊಶಾಅನು/2

009

ರ್ೕ ಅಕೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ  
ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಅಕೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 A

35384 EST2
ೕ81ಅ ಮು/31/2

009‐10

ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಣಕಲ್,ಮೂಡಿಗೆರೆ 
ತಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮದ ಭಾಗವನುನ್ 
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್

8/14/2009 0:00 D

35181 EST2

88.ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.
ಮನಾನ್.37/2009‐
10..ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್/

2009

ಲಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಕೆ
ಆರ್ ನಗರ ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆಯಆರ್ ನಗರ ೖಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸಲು 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 C

35217 EST2

83ಶಾ ಅ.ಪ.ಜಾ.
ಪ.ಪಂ.ಆಮಂ.ಮು
 ಬಡೆತ್ಇ/73/2009‐

10

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್
ಸಂಸೆಥ್ರಿ,ಹನುಮಂತಾಪುರ,ಜಗಳೂರು ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/4/2009 0:00 C

35241 EST2
8[4] ಶಾ  ವೇ ಬ 
ಅ /2009‐10

ಜನತಾ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆ, 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಶಾಲೆಯ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು ಬಟವಾಡೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 C

35139 EST2
8[4] ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
40/2009‐10

ೕರಶೈವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ [ರಿ], 
ಜೆ. .ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ 

ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 A



81 ುರ

35035 EST2
88.ಶಾ. .ವಗರ್.ಅ
ನು.35/2009‐
10..ವಗರ್/2009

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಹರಿಜನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಸಜೆಜ್ ಹೊಸಹ ಳ್ 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬೋಧಕ ಮತುತ್ 
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

35041 EST2
8[4] ಶಾ  

ಸಥ್ಳಾಂ 167/2008‐
09

ಜೆ.ಎಂ.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ. .ರಸೆತ್, 
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮರಳೂರು 

ರಿಂಗ್ ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ಗೆ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 A

34986 EST2
8[2] ಶಾ ಆ 
ಹಸಾತ್ಂತರ 
94/2009‐10

ಸೈಂಟ್ ಮಾಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂ.61, 80 
ಅಡಿ ರಸೆತ್, ನಾಗರಭಾ  2ನೇ ಹಂತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು‐72 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಬಿ.ಜಿ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.68, 3ನೇ 
ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 5ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಆರೋಗಯ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 91 ಇವರಿಗೆ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

34957 EST2

85 ಶಾ ಅ : ವೃ. 
. ನೇ ಅನು 
42/2009‐

10.326.ವೇಅ/200
9

ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/30/2010 0:00 D

34959 EST2
81ನೇಅನೇಅ 

ಸಪ್ ಟ್ಕರಣ/30/200
9‐10

ರ್ೕ ನಿವಾಹರ್ಣ
ದಯಾಸಂಸೆ ದೇಗುಲಮಠ ಕನಕಪುರದಯಾಸಂಸೆಥ್,ದೇಗುಲಮಠ,ಕನಕಪ

ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 
ಸಪ್ ಟ್ಕರಣ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

8/14/2009 0:00 D

34969 EST2
84ಶಾ ಹೊಶಾಅ/
80/2009‐10

ರ್ೕ ರ ಶಂಕರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಟರ್ಸಟ್
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

34930 EST2

88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್.ಅನು.52/200

9‐
10..ಖಾಹುಭನು/20

09

ಸೆಂಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹುಣಸೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2011 0:00 B

34951 EST2
897ಶಾ ಅ.ಬೂ

ನೇ.ಅನು/56/2006
‐07

ರ್ೕಮತಿ ಯಶಮ್ ಕಾಯರ್ಪಪ್ ಕೆ. 
ಕೆ.ಬಿ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕುಟಟ್ಂದಿ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 B



34883 EST2 9/7/2009 00 A

34906 EST2
81ಪೌರ್ ವಗರ್/29
/2009‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಪಪ್,ಸ. , ರ್ೕನಿವಾರ್ಹಣ 
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಿಡುವ ಳ್ ಹಾಗೂ 
ಎಂ. ಾನಮೂತಿರ್ ೕರಬಲಾಲ್ಳ 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಳ ,ೆಬಲಾಳ್ಳಸಮುದರ್,ಹೊಸದುಗರ್ 
ತಾ ರವರುಗಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪರಸಪ್ರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

8/13/2009 0:00 C

34877 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹು 
ಬ ಅ 74/2009

ಎಸ್. .ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಂಟಾವ್ಳ
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00 A

34880 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಸವ್ 

ಇ. ನಿ. 78/2009

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.,ಜೆ ಉಮಾ ಸ.  ಸಂತ
ಅಂತೋಣೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಟಿ.  ಪಾಳಯ್ 

ಕೆ.ಆರ್ ಪಪುರ ಬೆಂ. ದ. ವ. ‐4 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ ಇ. ನಿ. ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/16/2011 0:00 B

34881 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮು. 
. ಬಡಿತ್ 79/2009

ರ್ೕ ಮತಿ ಸೈಲಜಾ ಹೆಚ್ ನಾಯಡ್ ಸ.   
ರ್ೕ ಧನರಾಜ್ ಪೂಲ್ ಚಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕೊಡ್ೕರಿಯ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 
ಮು . ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸು ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 C

34883 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹು 
ಭ ಅ 81/2009

ಶಾರದಾ ಸಮಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಪೌಢಶಾಲೆಯನು ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 0: A

34885 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಪಾರ್ 
ಶಾ  ಬಡಿತ್ 
83/2009

ರ್ೕ ಎ.ಎನ್.  ಶವ್ನಾಥ್ ಸ.  . ನಾಯ್ಷನಲಲ್ 
ರಿಯ ಜಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವನಗುಡಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸ.   
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C

34888 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 86/2009

ಎಸ್.ಎನ್ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟತ್ಸಟ್ 
ರಾ ೕಹ ಳ್ ದೊಡಡ್ ಆಲದಮರ ರಸೆತ್ 
ಕೆಂಗೇರಿ ಬೆಂ‐60 ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ 

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಳ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

34889 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 87/2009

ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟತ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಇವರ 
ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A



34890 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೆ. 
 ಸಥ್ 88/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅನುದಾನಿತ
ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ಗುರುತಿ  ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00 A

34896 EST2
84ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಪೌರ್ಶಾ.ಅ/78/200
9‐10

ಮಹಾನಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರ್ ಶಾ ರ್ೕ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಳಾಳ್ ,ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

34778 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾ 

ಅನು/25/2009‐10

ಸೆಕ್ಯ್ವಾಡರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸುಬಾಷ್ ಚಂದರ್ 
ಬೋಸ್ ರಸೆತ್,ನೆಲಮಂಗಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ 

ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2009 0:00 D

34779 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/26/2009‐10

ನಿಸಗರ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ 
ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2009 0:00 D

34780 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/27/2009‐10

ನೂಯ್ಸೆಂಚುರಿ ಪೌರ್ಢಶಶಾಲೆ,ಸೊಂಡೆಕೊಪಪ್ 
ರಸೆತ್,ನೆಲಮಂಗಲ ಈ ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ 

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

11/27/2009 0:00 D

34782 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/28/2009‐10

ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೆಗೌಡ ದಾಯ್ಲಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಯ್ರವೇಶವ್ರನಗರ 
ನೆಲಮಂಗಲ ಇ ಲ್ 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

11/27/2009 0:00 D

34840 EST2
88.ಶಾ. .ಮು. .

ಬಡಿತ್.ಅನು.51/2009
‐10..ಬಡಿತ್/2009

ರ್ೕ ಕೆ ವೈ ಹೆಂಜಾರಪಪ್ ಸ. . ಡಾ: 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಂಜಲಗೆರೆ 

ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನಿಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 C

34843 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/92/2009‐10

ನೂಯ್ಭಾರತ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೂಡುಲ್ಗೇಟ್ ಹೊಸಕ್ರ್ 
ಮ್ಐನ್ ರಸೆತ್,ಬೆಂ‐68 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ೕ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00 A



67/2009

34864 EST2
82 ಶಾ ಅ ಖಾ 

ಹು ಬ 61/2009

ಬೆಸೆಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ ಪೂ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲ ಭಾಗ ಕೂಡಿಯರ ಬಯಲು 
ಮಂಗಳೂರು ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಯ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00 A

34867 EST2
 82 ಶಾ ಅ . 
ಪರ್ 63/2009

ಫಾ ಕೆಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಸಕ್ರೀ ಸಃಸ್ ಮು  
ಸಂತ ಸಬೆ ತ್ಯನಾನ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಉಳಾಳ್ಂ ಪೆಮಿರ್ನನ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ತಾ 
ದ.ಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರೇಶ ಪರ್ವಾಸ 

ಕೈಗೋಳುಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 D

34868 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಅಂ 

ಜಿ ವಗರ್ 65/2009

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
9/7/2009 0:00 C

34869 EST2
82 ಶಾ ಅ ಇತರೆ 

66/2009

ಜನರಲ್ ಹಾಸಟ್ಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ಅನೇಕಲ್ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ 
ನೋಂದಣಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಿ ಟಿ 
ಆರ್ ಬರುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

34870 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಮನೆ 

ಬಾ ಮತುತ್ 
67/2009

ರ್ೕ ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತಿಪಪ್ಸಂದರ್ ಗುಂ 
ಜೂರು ಅಂಚೆ ವತೂರ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು 87 
ಈ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಬೆಂತಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆ ಮನೆ ಬಾಡಿ, ನಗರ
ಪರಿಹಾರ ಭತೆಯ್ ಬಾಕಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 D

34566 EST2
8(5) ಶಾ ಅ : ಅ. 
ಆ ನೇ 37/2009‐

10

ಎನ್ ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರ್ೕ. 
ಹೆಚ್.  . ನರ ಂಮೂತಿರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು, ಡಾ. ಹೆಚ್. ನರ ಂಹಯಯ್ 
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು, 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/4/2010 0:00 C

34567 EST2

85 ಶಾ ಅ : ಮು 
. ಬಡಿತ್ ಅನು 
39/2009‐

10.306.ಬಡಿತ್/2009

ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು  ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ಅನುಮದಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್ ಜಿ ಟಿ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 

ಶವ್ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನ ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 C



 

ರ್

34568 EST2
85 ಶಾ ಅ 

ವಗ.307.ವಗರ್/200
9

ಸಟ್ರ್ ರೀತಮಮ್ ಟಿ. ಟಿ. ಮು. .ಸೇಂಟ್ 
ಜೋಸೇಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಟ್ರ್ ಎಲಲ್ಮಮ್ ಮು. . 
ಸೇಂಟ್ ಧೇರಾಸ ಬಾಲಕಿಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ರಾಬಟ್ರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆ..ಜಿ.ಎಫ್ ಇವರ 
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ 

ಬಗೆಗ್

7/5/2010 0:00 E

34569 EST2
C8[3] Sha Shi Aa 
Varga 52/2009‐

10

Kasagi Anudanita high School head 
Masters trikona inter dist inter 
administration mutul transfer ge 

anumathi niduva bagge

9/4/2009 0:00 C

34570 EST2
C8[3] Sha Shi 
Varga 54/2009‐

10

Shree Adi chunchana Giri Shikshna 
Trust [R] Nagamangala Tq, Mandya 

Dist vargavane
11/3/2010 0:00 C

34578 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಶಾಅ:62:2009‐10

ರ್ೕ ಶುಭೋದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ನಂ:41, 5ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 8ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 
ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ 
ನೂಯ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಾಣ್ನರ, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.ಗ್

9/11/2009 0:00 A

34579 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:72:2009‐
10

ಹುದಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಷಾದ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

34580 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:36:2009‐
10

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೊರಬ ರಸೆತ್,  ರಾಳಕೊಪಪ್,  ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ .

9/11/2009 0:00 A

34581 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:66:2009‐
10

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ ಜಾಜಿ ರಸೆತ್, 
ಹೆಸರುಘಟಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

34582 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅ:54:2009‐
10

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪುರಲೆ ಗಾರ್ಮ ವ ಗಗ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/11/2009 0:00 A



34584 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅ:56:2009‐
10

ಪರ್ಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅನವಟಿಟ್, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ 

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/11/2009 0:00 A

34595 EST2
22ಶಾ ಅ:ಹೊ.

ಪೌರ್.ಶಾ:50:2009‐
10

ರಮಣ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಷಯನಗರ, ಕಾದೇನಹ ಳ್, 
ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐36, ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/7/2009 0:00 A

34601 EST2
C8[3] Sha Shi Aa 

himbadti 
46/2009‐10

Sister Tankamma palus, Head 
master, saint ans High School, 
Palahalli, Srirangapatna Tq, 

Mandya Dist evarige himbati nidi 
vargisalu anumati niduva bagge

9/4/2009 0:00 C

34643 EST2

88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ತೆ.ಅನು.ಬಗೆಗ್.53/20

09‐
10..ಹೊಶಾಅನು/2

009

ಗಂಗೋತಿರ್ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ ಗಂಗೋತಿರ್
ಬಡಾವಣೆ ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ 2009‐10 ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಮೈಸೂರು ಈ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

34663 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಅಆ

ನೇ.27/2009‐10

ದಿ: ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್, 
ಪರ್.ಶಾ.ಸ. ರ್ೕ ಮರುಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಸಾಮ್ರಕ 
ನಾಗ ಸಮುದರ್ ಖರಣಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ ಮಗ 
ರ್ೕ ಜಿ ಎಸ್ ಅಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

11/24/2009 0:00 B

34664 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ವ.ಅ.
28/2009‐10

ರ್ೕ ಹೊಯಸ್ಳ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಬೇಲೂರು
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
11/24/2009 0:00 C

34665 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಅನೇ
ಅ.29/2009‐10

ರ್ೕ ಯು.ಪಿ.  ದದ್ಪಪ್, `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉಂಡಿಗನಾಳು ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಇವರ 
ಮಗ ರ್ೕ  ಎಸ್ ವರಾಜ್ ಇವರ 

ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 B



34621 EST2

88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ತೆ.ಅನು.27/2009‐
10..ಹೊಶಾಅನು/2

009

ಇಮಾಮಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ 
ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ಜೈನಬಿಯ ಶಾಲೆ ಬಿ.ಡಿ.ಪುರ 
ರಸೆತ್, ಹೊಳವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: 

ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 A

34622 EST2
88.ಶಾ. .ವಗರ್.ಅ
ನು.38/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ನಿಮರ್ಲಕುಮಾರಿ ಸ.  ಕಲಾ 
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಳಕವಾಡಿ 

ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಮಳವ ಳ್ ತಾ: 
ಇ ಲ್ಂದ ದಾಯ್ವಥರ್ಕ ಸಂಘ ಮೈಸೂರು 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ  

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 C

34628 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/23/2009‐10

ಕನನ್ಡ ಸಂಘರಿ ಬೀರೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕರ್ಮಕ 

ಪಾರ್ಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/27/2009 0:00 D

34526 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಸಥ್

ಳಾಂತರ:ಹಸಾತ್ಂತರ
:77:2009‐10

ರ್ೕ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ / 
ಹಸಾತ್ಂತರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

9/7/2009 0:00 A

34048 EST2
8(5) ಶಾ ಅ : 
ಹೊ.ಶಾ ಅನು 
25/2009‐10.

ಚೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 
ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು 
ಅಂಜನಿ ಬಡಾವಣೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇ ಲ್ 
ಅಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 A

34443 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:64:2009‐
10

ಎಂ. .ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮು ಕ್, 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ 

ಜಿಲೆಲ್, 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A



 

 

 

34457 EST2 23/20 1/27/2010 00 A

34444 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:69:2009‐
10

ರ್ೕ ರ ಶಂಕರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಟರ್ಸ್ಟ್ , 
ವತಸ್ಲ ನಿವಾಸ, 3ನೇ ಹಂತ, 29ನೇ 

ಕಾಚಮಾರನಹ ಳ್, ವತೂರ್ರು, 
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐78, 2009‐

10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

34445 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:71:2009‐
10

ಫಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೂಡಿ, 
ಬಸವಣಣ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐48, 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

34446 EST2
8[2]ಶಾ ಅ:ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾ:70:2009‐
10

ನೂಯ್ ಫಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ದುಗಾರ್ ಹಲಾಲ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, 

ರೈಲೆವ್ಸೆಟ್ೕಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐16, 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

34456 EST2

88 
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.39/2009‐

10...ಹೊಶಾಅನು/2
009

ಮದಾದ್ನೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂ. 
ಆ.ಮಂಡ ಯಡಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 A

34457 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ವೇತ

ನಾನುದಾನ 23/20ನಾನುದಾನ.
09‐10

ರ್ೕ ಘೇಶವ್ರ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಶನಿವಾರಸಂತೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/27/2010 0:00 0: A

34458 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ವಗರ್

 ಅನು 24/2009‐10

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಮಂಗಳೂರು ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಧಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 C

34459 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಸಥ್.ಅ.
25/2009‐10

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಠಾಲೆ, ಕೆಂಬಾಳು, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಗುಡಡ್ದ ಅನೆವ್ೕರಿ, 
ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ತಾ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 A

34461 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಅಆ

ನೇ.26/2009‐10

ದಿ: ಜಿ.ಕೆ. ರಾಮಯಯ್, `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ನೆಹರೂ ಸಾಮ್ರಕ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು 
ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ಜಿ ಆರ್ 

ಮಂಜಯಯ್, ಇವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನ ಬಗೆಗ್.

11/19/2009 0:00 B



34465 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/82/2009‐10

ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಶೇಷಾಚಾರ್ 
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿ,ಎ.ಜಿ.ಎಸ್ 

ಬಡಾವಣೆ,ಬೆಂಗಳೂರು‐61 ಈ ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00 A

34395 EST2
82ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ/68/2009‐10

ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿ 
ಕಾಮದೇನು 

ಬಡಾವಣೆ,ಬಿ.ನಾರಾಯಣಪುರ,ಬೆಂಗಳೂರು
‐16 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2009‐10ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00 A

34396 EST2
81ಹೊಪರ್ಶಾಅನು
/19/2009‐10

ಷಂಸುಲ್ ಹುದಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದುಗಾರ್ ಹಲಾಲ್,ಗುರಪಪ್ನಮ
ಠ ರಸೆತ್, ಜಯಪುರ,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ 

ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2009 0:00 D

34397 EST2
87ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/20/2009‐10

ಸನ್ ರಯಸ್ ಇಂಟರನಾಯ್ಷನಲ್
ಶಾಲೆ,ಗಂಗವಾರ,ದೇವನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

12/8/2009 0:00 A

34398 EST2
81ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ

ನು/21/2009‐10

ಅನಂತ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಪೌಢಶಾಲೆ ಆವತಿ ದೇವನಹ ತಾ ಇಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆವತಿ,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇ ಲ್

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2009 0:00 D

34421 EST2

85 ಶಾ ಅ: ಹೊ. 
ಶಾ ಅನು 
35/2009‐

10.302.ಹೊಶಾಅ
ನು/2009

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೂಸೈಟಿರಿ,ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ , 
ಇವರು ಾನಾಧಾರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/21/2010 0:00 A

34433 EST2
84ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅ/60/2009‐

10

ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜೆಯ್ಮಾರುತಿನಗರ ನಂದಿನಿ 

ಲೇಓಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು‐96 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A



 

8(5) :

34289 EST2

8[3]ಶಾ ಅ:ಮು.
.ಬಡಿತ್:[SC/ST 

ಮಂ.ಶಾಲೆ]36:200
9‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ್, ಸ. , 
ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಷರ್ಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರಿಯಪಪ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂಬಾಳಗೇಟ, 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, 

[ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ] ಆಡ ತ ಮಂಡ  
ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/4/2009 0:00 C

34351 EST2

8(5) ಶಾ ಅ 
ವಗರ್ ಅನು /2009‐
10.299.ವಗರ್/200

9

ಜಿಲಾಲ್ ಮದಕರಿನಾಯಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ), 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

2/2/2010 0:00 C

34352 EST2
83ಶಾ ಅ.ಪ.ಜಾ.

/ಪಂಆಶಾಲೆ.ಮು ಬ
ಡಿತ್ಅ/43/2009‐10

ರ್ೕ ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ್,ಸ. ,ಗೋಕುಲ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಭಟರ್ಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

34353 EST2
83ಶಾ ಅ.ಅ.ಆ.

ನೇ.ಅ/57/2009‐
10

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಸುನಿಲ್ ಲೇಟ್ 
ಆರ್.ನಂಜೇಗೌಡ,ಬಾಪೂಜಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೋಲಾರ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

34153 EST2
8(5) ಶಾ ಅ: ಶಾ ಅ  

ವಗರ್ ಅನು23 
/2009‐10.

ಗುರು ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ), 
ಮಲಲ್ಪಪ್ನಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕುಲ್ ಪ್ ಳ್ ಲ್
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ

9/12/2009 0:00 C

34133 EST2
81ಪೌರ್ .ಸಥ್ಳಾಂತ
ರ/18/2009‐10

ಕಾಮರ್ಲ್ ಜೊಯ್ೕತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಂದಿರಸೆತ್,ವಡಡ್ರಹ ಳ್ 

ಕಾರ್ಸ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ರೋಜಿಪುರ ಬಡಾವಣೆ 2ನವಾಡರ್ 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ಗೆಸಥ್ಳಾಂತರ 
ಮಾಡಿದುದ್ ಘಟನೂತತ್ರ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2009 0:00 A

34296 EST2
C 8[4] Sha Shi 

itare 99/2008‐09

K.N.Gramantara high school, 
ranganahalli gate, gubbi Tq e 

shalege manyate nedi 
sahayanudanakke olapadisuva 

bagge

7/27/2009 0:00 C



34305 EST2
83ಶಾ ಅ.ಮು ಬ

ಡಿತ್.ಅನು/48/2009‐
10

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೆ.ತಿಪಪ್ಣಣ್ ಸ.  ರ್ೕ 
ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕನಗೊಂಡನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

34318 EST2
C8[4] Sha shi 

New High school 
38/2009‐10

Jnanavardha vidyamandira opp 
APMC yard, tumkur road, chelur,l 

gubbi Tq, New School Open
9/11/2009 0:00 A

34208 EST2
88 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.26/2009‐10

ರ್ೕ ಆದಶರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹುಣಸೂರು 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ ಶಾ ನಿಂದ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

34210 EST2
88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.

ತೆ.ಅನು.33/2009‐
10

ಲಾಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹುಣಸೂರು ರಸೆತ್
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಟೌನ್ ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ ಲಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹುಣಸೂರು ರಸೆತ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

34127 EST2
84ಶಾ .ಹೊಪೌರ್

ಶಾ/42/2009‐10

ಮಾರುತಿ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದದ್ಗಂಗಾ 

ಬಡಾವಣೆ,ತುಮಕೂರು ಇವರು 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

33952 EST2
8(5) ಶಾ ಅ : 

ಖಾಹುಭ 22/2009‐
10

ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಾಂಪುರ 
ಳಕಾಲೂಮ್ರು, ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/29/2011 0:00 B

33975 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅ/44/2009‐

10

ಆಕಾಶ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಿ,ಅಂಝನೆಯ ಬಡಾವಣೆ ರವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಕಾಸಮ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/4/2010 0:00 D



ನ್

33982 EST2
82ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್
ಶಾಅ/ 60/2009‐

10

ಎ ಇ ಟಿ ಇಂಟರನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಕನೆನ್ೕನಹ ಳ್,ಸಜಾರ್ಪುರ 

ರಸೆತ್ ಕಾರ್ಸ್,ಕಾಮರ್ಲಾರ್ಮ್ 
ಅಂಚೆ,ಬೆಂಗಳೂರು‐35 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2009 0:00 A

34110 EST2
84ಶಾ ಅ 

ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ25/09
‐10

ಅನೆವ್ೕಷಣಾ ಪೌರ್ಶಾ ನಂ.9,99,ಮೇನ್ 
2ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ಕಲಾಯ್ಣ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
9/11/2009 0:00 A

33918 EST2

88 
ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅನು.30/2

009‐
10..ಇತರೆ/2009

ರ್ೕ ಡಿ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಡಿ ದ ನೌ ರ್ೕ
ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಮಮ್ತಮಮ್ರಿ ಪಾವಗಡ 
ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2009 0:00 C

33919 EST2
8 (5)ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 21:2009‐10

ಎಸ್. ಜೆ. ಎಂ.  ದಾಯ್ಪೀಠ, ಮುರಘಮಠ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಬ್ಂದಿ ನೌಕರರ 
ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 C

33930 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಮುಬ
ಅ.19/2009‐0

ರ್ೕ ಧಮರ್ಪಪ್, ಸ , ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಗೆಗ್, ಆಲೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ 

ಮು ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ತ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 C

33935 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ ಅ 56/2009

.ಬಿ.ಎಲ್ ಮದರ್ ಥೇರೆಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ರ್ೕನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯು 

2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

33936 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ಸಥ್ಳಾಂತರ 
57/2009

ರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಲಸೂರು ದ. ವ. 
3 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹಳ ೕೆ ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ 
ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

33939 EST2
 82 ಶಾ ಅ 
ನಿ ೕಜನೆ 
59/2009

ರ್ೕ ದಾನಿ ಬಾಬು ಸ.   ಶರಣಬಸವೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೀದರ್ ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ 

ಜಾಙ್ನ ಕೇಂದರ್ ಬೀದರ್ ಇ ಲ್ಗೆ 
ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 B



33497 EST2 17/2009 9 ಡ 8/5/2009 00 A

33942 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಸಥ್

ಳಾಂತರ 22/2009‐
10

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಧುರಾಹ ಳ್, 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೆಡೆಲ್ೕರಿ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/8/2009 0:00 A

33944 EST2
887.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ

ಲೆ.ತೆ.ಅನು.210/20
07‐08

ಎಸ್. .ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ 
ಬಡಾವಣೆ ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮನದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/19/2009 0:00 A

33483 EST2
88 

ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.21/2009‐10

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣಣ್ ರಾ ತಾ: ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣಣ್ ಗಾರ್ಮ ರಾ 
ತಾ: ಇ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಆಕ್ಸ್ 
ಫಡರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2009 0:00 A

33492 EST2
84ಶಾ ಅ 

ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ37/09
‐10

ರ್ೕ ವೇಕಾಲಮಂದಿರ ಯಲಹಂಕ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್
9/11/2009 0:00 A

33497 EST2
88.ಶಾ.ಹೆ. .ತೆ.ಅ
ನು 17/2009ನು. ‐

10..ಹೆ  ತೆ/2009

ಸಂತ ಜೋಸೇಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ 
9ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನಡ ಮಾಧ ಮದನೇ ತರಗತಿಯ ಕನನ್ ಮಾಧಯ್ಮದ

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

8/5/2009 0:00 0: A

33507 EST2
81ಮು ಬಡಿತ್ 

ಅನು/13/2008‐09

ರ್ೕ ಶೇಖರಪಪ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 
ಸೇವಾಲಾಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಖರಾಯಪಟಟ್ಣ ಕಡೂರು 
ತಾ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2009 0:00 C

33508 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅ/27/2009‐

10

ದತತ್ಸಾಯಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೇತಮಂಗಳ,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

33509 EST2
83ಶಾ ಅ..ಮು  
ಬಡಿತ್ಅ/24/2009‐

10

ಎ.ಹೆಚ್.ಪರಶುರಾಮಪಪ್,ಸ.  ರ್ೕ 
ಹನುಮಂತಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜಕಕ್ ,ಸೋಮಲಾಪುರ,ಚನನ್ಗಿ
ರಿ ತಾ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ ಮಂಡ  ಶಾಲೆ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C



33510 EST2
83ಶಾ ಅ.ಮು ಬ

ಡಿತ್ ಅನು/26/2009‐
10

ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ಹಚ್.ಪಾವರ್ತಿ,ಸ. ,ಅಭಿನಯ 
ಭಾರತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೋಬನಗರ,ದಾವಣಗೆರೆ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 C

33511 EST2
83ಶಾ ಅ 

ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ/28/2
009‐10

ಎಸ್. .ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆಯ್ಗಾರಿಕಾ 
ಪರ್ದೇಶ ಪಾಮೇನಹ ಳ್ ರಸೆತ್,ದಾವಣಗೆರೆ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಆಂಗಲ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

33612 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ/32/2009‐10

ಮಾನಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ವೆಯ್ಟ್ 
ಗಾಡರ್ನ್,ಮಾಲೂರು ತಾ ಕೋಲಾರ 

ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

33613 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ/30/2009‐10

ರ್ೕ ಸತಯ್ ಸಾಯಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಗೌನಿಪ ಲ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

33614 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್

ಶಾಅ/29/2009‐10

ಎನ್.ಎಂ.ಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಶರಣಬಸವೇಶವ್ರ 
ಬಡಾವಣೆ,ಜಗಳೂರು ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಕುರಿತು

8/8/2009 0:00 A

33615 EST2
83ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್
ಶಾ.ಅ/33/2009‐

10

ರ್ೕ ವಾಗೆದ್ೕ  ದಾಯ್ನಿಕೇತನ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಉರಟ ಅಗರ್ಹಾರ ಕೋಲಾರ 

ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2009 0:00 A

33616 EST2
87ಶಾ ಅ.ಮುಬಅ
/183/2008‐09

ರ್ೕ ಹೆಚ.ಎಸ್.ಭಕತ್ವತಸ್ಲ,ಸ.  , ರ್ೕಮತಿ 
ಶಾರದ, ಕೆ.ಎನ್ ರಾಜಶೇಖರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆ.ಹೋಸಕೋಟೆ,ಆಲೂರು 
ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/7/2009 0:00 C



33617 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅಆನೇ
/118/2008‐09

ದಿವಂಗತ: 
ಪಿ.ದನಂಜಯ,ಪರ್ಶಾಸ,ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜಾವಗಲ್,ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ಮಗ ಎನ್.ಡಿ.ಸತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/7/2009 0:00 B

33618 EST2
87ಶಾ ಅ.ಅಆನೇ
ಅ/14/2009‐10

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಡಿ. .ರಾಮಣಣ್,ದಿವ್.ದ.ಸ ರ್ೕ 
ದಾಯ್ರಣಯ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಲುಲ್ಂಡಿ,ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್. ವಪರ್ಕಾಶ್ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/7/2009 0:00 B

33554 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ29/09‐
10

ಕೆರ್ಯ್ಸ್ಟ್ ಕೃಪಾನಿದಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಲಗೆಗ್ರೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

33583 EST2
¸ 84ಶಾರ್ ಅ 

ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ35/09
‐10

ಅಪೂವರ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ನಂ.2 2ನೇ ಕಾರ್ಸ ಜಿ 
ಎಂ. ದೇವಸಾಥ್ನದ ಹತಿತ್ರ ಮಥದ ಹ ಳ್ 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

33600 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾ34/09‐
10

ಅನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಜೆಯ್ನೆದ್ೕವಾಲಯ 
ಂಭಾಗ ಶರಾ ಗೇಟ್ ತುಮಕೂರು 
ಹೊಸಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

33631 EST2
88 

ಶಾ.ಮಾ.ನ.19/200
9‐10..ಇತರೆ/2009

ಕೆ ಎಂ ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುರಂಕೋಟೆ 
ಕೊರಟಗರೆ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 C

33632 EST2

88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ತೆ.ಅನು.16/2009‐
10..ಹೊಶಾಅನು/2

009

ಡಿ ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ನ್
ಎಜುಕೇ್ಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ 

ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಇನೆಫ್ಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಬೆಲವೆತತ್ ಮೈಸೂರು ತಾ: ಈ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A

33661 EST2
8(5) 

ಶಾ ಅ.279.ಹೊಶಾ
ಅನು17/2009‐10

ಚುಂಚನಗಿರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/10/2010 0:00 A

33667 EST2

88 
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆ.ಅ
ನು.03/2009‐

10..ಹೊಶಾಅನು/2
009

ಕಟ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬನೂನ್ರು
ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 2009‐10 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/23/2011 0:00 A



33824 EST2 ಈ ೕ 6/30/2009 00 A

33716 EST2
84ಶಾ  

ವಗಾರ್ವಣೆ /09‐10

ಆರೋಗಯ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪರ್ಕಾಕಾಶ್ ದೆಯ್ ಕ 
ಕಷ್ಕರು ಇವರನುನ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಧಮರ್ರಾಜ ಕೊಯಿಲ್ ರಸೆತ್ 

ಬೆಂ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 C

33725 EST2
82 

ಶಾ. .ಅ.ಹ.ಸಥ್ಳಾಂ.
49/09‐10

ಜಾನ್ನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 2ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ ನಾಗೇಂದರ್ 
ಬಾಲ್ಕ್ ಹನುಮಂತನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬೇರೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರ ಹಾಗು ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/9/2009 0:00 A

33753 EST2
83ಶಾ ಅಸಸ ಕಷ್
ಣ/39/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಯಮಮ್ ಆರ್ ಕಾಂತಪಪ್
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹರಿಹರ ಸಹ 
ಕಷ್ಣ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/4/2009 0:00 B

33822 EST2
82ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ

ನು.51/2009‐10

ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಸುರತಕ್ಲ್. ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ದ ಣ ಕನನ್ಡ 

ಜಿಲೆಲ್.ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ದನೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/9/2009 0:00 B

33824 EST2
81ಪೌ. .ಹಸಾತ್ಂತತ್
ರ/15/2009‐10

ನೂಯ್ಮಿಲೆನಿಯಂ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜೆ. ರಸೆತ್,ಕೋಟೆ,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 
ಈ ಶಾಲೆಯನು ೕ ದಾರಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ ದಾವ್ರಕ ಎಜುಕೇಷನ್

ಟರ್ಸಟ್ ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಇವರಿಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2009 0:00 0: A

33825 EST2
81ಪೌರ್ ವಗರ್/16
/2009‐10

ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
ರಿ, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

10/3/2009 0:00 C

33835 EST2
88.ಶಾ. .ವಗರ್.ಅ
ನು.32/2009‐
10..ವಗರ್/2009

ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2009 0:00 C

33836 EST2

88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ತೆ.ಅನು.25/2009‐
10..ಹೊಶಾಅನು/2

009

ಧ ಎಜುಕೇ್ಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬನೂನ್ರು 
ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಧ ದಾಯ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬನೂನ್ರು ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐
10 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/18/2009 0:00 A



33859 EST2
82 ಶಾ ಅ ಮು 
 ಬಡಿತ್ 412009

ರ್ೕ ಕೆ.  ವಪಪ್ ಸ.  ಅಂಜನಾದಿರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಕನನ್  ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ 
ಬೆಂ. ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮು . ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C

33861 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 43/2009

ದಿ.ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆ ಬಬ್ಂದಿ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 C

33862 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೆ. 
 44/2009‐10

ಸೆಂ◌್ಟ್ ಅಂತೋಣಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಟಿ. .ಪಾಳಯ್ ಕೆ. 

ಆರ್ ಪುರ ದ ವಲಯ‐4 ಈ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

33864 EST2
 82 ಶಾ ಅ 

ವಗರ್ 45/2009

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ನಂ 2 
ಮಿಲಲ್ರ್ ರಸೆತ್ ವಸಂತನಗರ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/9/2009 0:00 C

33866 EST2
82 ಶಾ ಅ 
ಸಥ್ಳಾಂತರ 
46/2009‐10

ನೂಯ್ ಅರ ಂದ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎನ್.ಎಸ್. ಪಾಳಯ್ 

ಬಿ ಟಿ ಎಂ. 2ನೇ ಹಂಡ ಬೆಂ ‐76 ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಲುಲ್ ಥ್

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2009 0:00 A

33868 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 

ಪೌರ್ ಶಾ 48/2009

ಜೆಮ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಗಟಿಟ್ಮಜಲ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ ಈ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

33872 EST2
 82 ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ ಅ 54/2009

ಸುಬೋಧ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾಣಾಜೆ ಪುತೂತ್ರು ತಾ ಈ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2009‐10 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಮಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2009 0:00 A

33785 EST2
88.ಶಾ. .ವಗರ್.ಅ
ನು.28/2009‐
10..ವಗರ್/2009

ದಯಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹೊಸ 
ಅಗರ್ಹಾರ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: ಮೈಸೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/9/2009 0:00 C

33790 EST2

88 
ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾ

ನ.22/2009‐
10..ವೇಅ/2009

ರ್ೕ ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮರಿಯಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ: ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2009 0:00 A



871

33791 EST2
84ಶಾ  

ಹೊಪೌರ್ಶಾಅ46/09
‐10

ಜೆ ಎಂ ಎಂ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾತೃ ರ್ೕ
ನಿಲಯ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ 

ಚಿಕಕ್ಬಾಣಳಾವರ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಲಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2009 0:00 A

33797 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ನೇ.ಅ
.15/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭ, ಆರ್. ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು, ದ ರ್ನಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ನುಗೆಗ್ೕಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

7/8/2009 0:00 B

33798 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುಭ.16/2009‐10

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2010 0:00 B

33638 EST2

8(5) ಶಾ ಅ : 
ಬಡಿತ್ ಅನು 
14/2009‐

10.276.ಬಡಿತ್/2009

ರ್ೕ ಪಿ. ನಾಗರಾಜ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ತೊರೆಕೊಲಮಮ್ನಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2009 0:00 C

33769 EST2

88 
ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅನು.29/2

009‐
10..ಇತರೆ/2009

ರ್ೕ ಎಂ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮು. .  ರ್ೕ
ಗಣಪತಿ ಸಚಿಛ್ದಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮೈಸೂರು ಇವರು ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ 
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/4/2009 0:00 C

33911 EST2
871ಶಾ ಅ ಖಾಶಾ ಅ.ಖಾ

ಹುಭ.ಅ/240/07‐
2008

ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್.ಯಶೋದಮಮ್ ನಾಗತಿ
ಬಾ ಕಬಾ ಕ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತರೀಕೆರೆ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2009 0:00 A

33912 EST2
81ಪೌರ್ .ವಗರ್/17
/2009‐10

ಗಾರ್ಮ ದಾಯ್ ಪರ್ಚಾರಕ ಸಂಘ,ಕನಕಪುರ 
ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತತ್ರಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು

6/22/2009 0:00 C

68289 EST2
8(3)/ಮುಂಬಡಿತ್/3
7/2011‐12

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಸ. , ವಾ ನಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಲಹ ಳ್,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
8/26/2011 0:00 C

68296 EST2
8(3)/ವಗರ್/43/2

011‐12

ಾನ ಕಾಶ್,  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, 
ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ನ ಶಾಲೆಯ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಗರ್ದ ಬಗೆಗ್.
8/26/2011 0:00 C

68297 EST2
8(3)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
44/2011‐12

ರಮಾಂಜೆನೇಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಶಾಮನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್, 

ದೊಡಡ್ಪಪ್ ಆಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವೇಕಾನಂದ 
ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

8/26/2011 0:00 A



 

68302 EST2
8(3)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
48/2011‐12

ಕಾನ್ ಕಾಡ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ, 
ಮಂಡಯ್, ಕಾನ್ ಕಾಡ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಮಂಡಯ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

73409 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/165//201
0‐11

ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ ಮೈಸೂರು 
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮರ್ಲ ದಾಯ್ ಭವನ 
ಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು 
ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73411 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/04/2011‐
12

ಸಾಟ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಎಂ.ಜಿ.ರಸೆತ್, 
ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ 

ವತಿಯಿಂದ ದಿ ಹಾರಿಜನ್ ಪೌರ್ಶಾ, 
ನಾಯಕನಗರ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸೆತ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73412 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/10/2011‐
12

ಪಿನಾಕಿನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ದಿ 
ೕಡಸ್ ರ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ಗುಂಡಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73413 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/163/2010
‐11

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ರಾಯರ ಕೊಪಪ್ಲು, ಆಲೂರು ತಾ: ಹಾಸನ 
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಹೆಚ್. 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಶಾಗೆ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73414 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/13/2011‐
12

ರ್ೕ ವಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರ ವತಿಯಿಂದ 
ವಾಸ  ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಶಾ ಮೇಲಗೇರಿ, 

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73415 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/03/2011‐
12

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ 
ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ಪರ್ತಿಷಾಟ್ನ ರಿ 

ಬಾನೂರು, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ರವರ 
ವತಿಯಿಂದ ದಾಯ್ವಾ ನಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A



73423 EST2 /89/2010 : ಮು ಬಡಿ 8/25/2011 00 C

73416 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/73/2010‐
11

ಬುದದ್ ಪೌರ್ಶಾ, ನೆಹರುನಗರ, ಬೇಲೂರು, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73417 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/162/2010
‐11

ನಾಗೇಶ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ನಾಗಸಮುದರ್ ರಸೆತ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಾನ 
ಸಾಗರ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73420 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/18/2010‐
11

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಅತೂತ್ರು ಇ ಲ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8/25/2011 0:00 A

73421 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./ನಿ&

ಪಿಂ/94/2010‐11

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಜಪ್ಪ್, ದೈ ,  ರ್ೕ
ಬಸವೇಶವ್ರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಹ ಳ್, 
ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ರವರ ಸವ್ಯಂ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದುವ 
ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 C

73422 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./

ಮುಂಬಡಿತ್/87/2010
‐11

ರ್ೕ ಕೆ.ಕೃಷಣ್, ಸ ,  ರ್ೕ ಆದಶರ್ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ, 
ಅರಕರಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ರವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 C

73423 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./

ಮುಂಬಡಿ/89/2010ಮುಂಬಡಿತ್
‐11

ರ್ೕ ಪಿ.ಎಂ.ಗುರುಮೂತಿರ್, ಸ , ಬಾಪೂಜಿ
ಪೌಶಾ ಹಾಸನ ತಾ: ರವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿಪೌರ್ಶಾ, ಹಾಸನ ತಾ  ರವರಿಗೆ ತ್

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
8/25/2011 0:00 0: C

73424 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./

ಮುಂಬಡಿತ್/92/2010
‐11

ಕೆ.ಕೆ.ಸು ೕಲ, ಸ , ಜೆಪಿಎಸ್. ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಶಾ,  ರಾಜಪೇಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ ರವರಿಗೆ 

ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
8/25/2011 0:00 C

73425 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./ವ

ಗರ್/47/2010‐11

ಮಿಲಲ್ತ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಶಾಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕ : 
ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/25/2011 0:00 C

73426 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./

ಮುಂಬಡಿತ್/90/2010
‐11

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ ಂಗ, ಸ , ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಶಾ, 
ಹೊನನ್ವ ಳ್, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗ ಗೆ್

8/25/2011 0:00 C

73429 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/152/2010
‐11

ರ್ೕ ಕಾವೇರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಭಾಗಮಂಡಲ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ 

ಪೌರ್ಶಾ.ಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/25/2011 0:00 A



  

 
  

 

 

73431 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/159/2010
‐11

ಕೂಟ್ಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಕೂಟ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪೌರ್ಶಾ ಟಿ. ಶೆಟಿಟ್ಗೆರೆ, 

ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 A

73432 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/141/2010
‐11

ದಾಯ್ ಕಾಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ನಾಯಕನಹಟಿಟ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ದಾಯ್ ಕಾಸ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾ ನಾಯಕನಹಟಿಟ್, 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73433 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./

ಮುಂಬಡಿತ್/138/201
0‐11

ಎಂ.ಎಸ್. ಜನಾಧರ್ನ, ಸ , ಜನತಾ
ಪೌರ್ಶಾ, ಹೆರಗು, ಹಾಸನ ತಾ: ರವರಿಗೆ 

ಮು ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8/25/2011 0:00 C

73435 EST2
8(7)ಶಾ ಅ./ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/151/2010
‐11

ಇಕಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಕಾರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 

ದಾದ್ಪುರ, ಮಡಿಕೇರಿ ರಸೆತ್, ಕೊಡಗು ಇ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73731 EST2
8[4]/ಮುಂಬಡಿತ್/:1
84:/2010‐11

ಜಿ.ಕೆ. ೕರಭಧರ್ಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇ ನಹ ಳ್, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 C

73732 EST2
8[4]/ವಗರ್/45/2

011‐12

ರೆ.ಫಾ.ಕಾಮಿಲ್ ೕ ಪಿರೇರಾ, ಸ. ., 
ಸೆಂಟ್ ಅಲೋ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

7/12/2011 0:00 C

73734 EST2
8[4]/ವಗರ್/38/2

011‐12

ಲಸ್ನ್ ೕಮಾ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, 
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತುಮಕೂರು, 
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 C

73735 EST2
8[4]/ದಾಹಾಮ/4
0/2011‐12

ಎಸ್.ಹೆಚ್.  ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಬೂಬ್ರು, ತುಮಕೂರು 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ 

ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 C

73736 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
24/2011‐12

ನೂಯ್ ಬೆ ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 1ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 
1ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್,  ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ನಗರ 
ಅಂಚೆ, ಅರೆಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 A



 

 

ರ್

73737 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
254/2010‐11

ಪಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ , ಅಕಾರ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, 
ಸಂಪಿಗೆಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/12/2011 0:00 A

73738 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
246/2010‐11

ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಂಕಳಲೆ ಗಾರ್ಮ, ವರದಹ ಳ್ ರಸೆತ್, 

ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

7/12/2011 0:00 A

73739 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
251/2010‐11

ನೂಯ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ , 
ನಂ:4/1, ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್, ದಾಸನಪುರ 
ಹೋಬ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 A

73740 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
265/2010‐11

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ , ಮಲಲ್ಸಂದರ್, 
ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಸಥ್ಳದ ಲ್ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

7/12/2011 0:00 A

73742 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
269/2010‐11

ಐಡಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಂ:70/71, ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಮಿನಿ 
ಕಾಲೋನಿ, ಮಲಲ್ಸಂದರ್, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ , 

ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಥ್ಳದ ಲ್ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

7/12/2011 0:00 A

73743 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
219/2010‐11

ನೂಯ್ ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 A

73744 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
33/2011‐12

ಸೌಹಾದರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಸಂಖೆಯ್:14, 
ಭಾರತ್ ನಗರ, ಹೆಸರಘಟಟ್ ರಸೆತ್, 
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

7/12/2011 0:00 A

73746 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
208/2010‐11

ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಲಕೆರೆ, 
ಹೆಸರಘಟಟ್ ಹೋಬ , ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 A

73747 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
284/2010‐11

ಾನದ ರ್ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಮಂಡೆ, 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

7/12/2011 0:00 A



  
 

 
 

8[4]/ನಿ& /39
ರ್ ೖ

73748 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
276/2010‐11

. .ಲಾಡ್ಸ್ ರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಂ195, 8ನೇ ಕಾರ್ಸ್ , ಭಾರತ್ ಮಾತಾ 
ಲೇಔಟ್ , ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಅರೇಬಿಕ್ 
ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆ, ಕಾಡಗೊಂಡನಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 A

73767 EST2
8[4]/ಇ /44/20

11‐12

ಎಂ.ಇ.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಪರಿ] ಯಲಹಂಕ, 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಲ್ 
ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 D

73769 EST2
8[4]/ಖಾಹುಅನು/
123/2009‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ[ರಿ],  ವ ಗಗ್ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
[ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ], ಬಿ.ಆರ್.ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ , 

ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್,

7/12/2011 0:00 B

73770 EST2
8[4]/ಖಾಹುಅನು/
87/2010‐11

ರ್ೕ ಜಯಭಾರತಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ], ಮತಿತ್ಘಟಟ್, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಸದರಿ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

7/12/2011 0:00 B

73772 EST2
8[4]/ನಿ&ಪಿಂ/39ಪಿಂ
/2011‐12

ರ್ೕ ನಾಗಣಣ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಉಮಾಪರ್ಗತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈದಾಳ, ತುಮಕೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 B

73773 EST2
8[4]/ನೇಅನು/18
4/2011‐12

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], 
ದದ್ಗಂಗಾ ಮಠ, ತುಮಕೂರು, ಇವರ 

ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 A

73774 EST2
8[4]/ಮುಂಬಡಿತ್/3
1/2011‐12

ಭಾಗಯ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಚಂಪಕಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 C

73775 EST2
8[4]/ಖಾಹುಅನು/
207/2010‐11

ಕಮಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 B



 

  

ರ್ ಟ್ ಕಷ್

 
  

73776 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
213/2010‐11

ಸುಮನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದರ್, 
ದೊಡಡ್ತುಮಕೂರು ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4, ಬೆಂಗಳೂರು‐561203, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 A

73778 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
26/2011‐12

ದೊಡಡ್ಮನೆ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ , ದೊಡಡ್ಮನೆ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್, 
ಶಂಕರಪುರಂ, ದೊಡಡ್ಮನೆ ಆಸಪ್ತೆರ್ ಪಕಕ್, 

ತುಮಕೂರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 A

73779 EST2
8[4]/ನೇಅನು/17
7/2010‐11

ರ್ೕ ರುದೆರ್ೕಶ್ , ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ನೋಭಾನಗರ, ತುಮಕೂರು, ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 B

73780 EST2
8[4]/ಮುಂಬಡಿತ್/2
3/2011‐12

ರ್ೕ ವೈ.ಷಡಾಕಷ್ರಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

7/12/2011 0:00 B

73781 EST2
8[4]/ಮುಂಬಡಿತ್/1
91/2011‐12

ರ್ೕ ಎ.ಬಿ.ಕಟಿಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ಗೆ 
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 A

73783 EST2
8[4]/ಖಾಹುಅನು/
280/2007‐08

ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/12/2011 0:00 A

73784 EST2
8[4]/ಇ /30/20

11‐12

ಸಟ್ರ್ ೕನಾ ಕುಮಾರಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತುಮಕೂರು, 
ಇವರನುನ್ ದೇಶದ ಲ್ ನಡೆಯುವ 

ಧಾಮಿರ್ಕ ತರಬೇತಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ 
ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/12/2011 0:00 D

73790 EST2
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/

2011‐12

ಪಿ.ರಾಜಣಣ್, ಬಿನ್ ಪುಟಟ್ಮಲಲ್ಯಯ್, 
ಅಂತರಸನಹ ಳ್, ಅರಕೆರೆ ಅಂಚೆ, 

ತುಮಕೂರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 D



 
 

 

ೖ ರ್
 

73791 EST2
8[4]/ನಿ&ಪಿಂ/22
81/2010‐11

ರ್ೕ ಡಿ.ಪಿ.ರತನ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಬಣಜಾರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮರಳುರು, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ 
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

7/16/2011 0:00 B

73794 EST2
8[4]/ವಗರ್/170/

2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಎವ ನ್ ಗೀತಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
[ .ಬಿ.ಜೆಡ್ ] ಭಾಸಕ್ರ್ ಮತುತ್ ಾನ 

ಬಲೂಲ್ರ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೀದರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ , ಇವರನುನ್ ಸಂತ ಝೇ ಯರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 C

73799 EST2
8[4]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
225/2011

ಎಂ. .ಎಂ ದಾಯ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 A

73800 EST2
8[4]/ನಿ&ಪಿಂ/28
0/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುಷಪ್ಲತಾ, 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಸವೇಶವ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/16/2011 0:00 B

74223 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ಅನು:248:/20
10‐11

ಮಹಮಮ್ದುಲಾಲ್ ಬೇಗಂ.ಎಂ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಕುವೈತುಲಾಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೋರ್ ಲ್ ಲ್

ಬಾಯ್ಂಕ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 C

74224 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ನೇಅ
ನು/60:/2010‐11

ಎಸ್. .ಎಸ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳಯ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 A

74225 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/C£ÀÄ:270
/2010‐11

ವಾಗೆದ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಗಿಲು
ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬ , 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಬೆಂಗಳೂರು.

7/16/2011 0:00 A

74226 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/52/2011‐12

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ದದ್ಗಂಗಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕಮಾರಮಮ್ ದೇವರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ರಾಂಪುರ, 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ, ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 C

74227 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ಅನು:119/200
8‐09

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 B



74234 EST2
ಳ್

7/16/2011 00 B

74229 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/50/2009‐
10

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಮಿತಿ
ಮತೂತ್ರು,  ವ ಗಗ್ ತಾ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ 

ಶಾರದಾ ಲಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮತೂತ್ರು, ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 A

74230 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/66/2007‐
08

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 A

74232 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/183/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಿ.ನ ನಾ , ಕೋಂ 
ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರಬಿಳಚಿ, ಭದಾರ್ವತಿ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ 

ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 B

74233 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/273/2006‐07

ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಿಲಲ್ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 A

74234 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/197/2010‐11

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮೀಣ 
ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಶಕುನವ ಳ್, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ಲ್ ಗ್
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ 

ಸ ತ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 0: B

74235 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/312/2006
‐07

ಪಾರಿಜಾತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವರಾಮಯಯ್ 
ಗಾಡರ್ನ್, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 B

74236 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/149/2009
‐10

ಪಾಂಚಜನಯ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ನಿವಾ ತ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 B

74237 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/80/2009‐
10

ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಾಣಗೆರೆ, 
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಸಹ 

ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನುದಾನರ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 B



ರ ಟಸ್

67808 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
237/2010‐11

ಕೆ.ಜಿ.ಎನ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಂಪುರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/14/2011 0:00 A

67809 EST2
8(4)/ಧಾಕೊಅನು
/17/2010‐11

ಲೂದರ್ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊರಪೇಟೆ, 
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ 

ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/14/2011 0:00 D

67810 EST2
8(4)/ವಗರ್/29/2

011‐12

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರ 

ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 C

67811 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
275/2010‐11

ಕೋಕಿಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], 
ನಿಸಗರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ನಂ.1, 

ಉಲಾಲ್ಳು ಉಪನಗರ, ವೆಕಾಕ್ ಯಮಮ್ 
ಟೆಂಪಲ್ ಎದುರು, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 56 ಈ 
ಸಥ್ಳದ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67887 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
216/2010‐11

ರ್ೕ.ಭುವನೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
[ರಿ], ಸಾಧನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, 
ಮಹದೇಶವ್ರ ನಗರ, ಹೇರೋಹ ಳ್, 
ಶವ್ನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67891 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
250/2010‐11

ಲ ವೆಂಕಟೇಶ ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟಸ್ಲ ಮ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರ್ ಟ್
[ರಿ], ನೆಲಗದರನಹ ಳ್, ನಿಸಗರ್ 

ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಸಂದರ್ 
ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1 ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67892 EST2
8(4)/ನೇಅನು/24
9/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ.  ದದ್ಮಮ್ ಜೀನಹ ಳ್ ಪತಿ 
ದಿವಂಗತ ವನಗೌಡ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 
ಕಷ್ಕರು, ಬಸವೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 B

73550 EST2
8(7)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
158/2010‐11

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ 
ಹರಿಶಚ್ಂದರ್ಘಾಟ್,  ರಿಯೂರು ರವರ 

ವತಿಯಿಂದ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73551 EST2
8(7)/ಖಾಹುಅನು/
97(6)/2009‐10

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲದಕಟೆಟ್, 
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 B



8(7) /
ರ್ ರ್

73552 EST2
8(7)/ಖಾಹುಅನು/
97(1)/2009‐10

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ 
ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೀರೂರು, ಕಡೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 B

73553 EST2
8(7)/ಖಾಹುಅನು/
93(4)/2009‐10

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 B

73554 EST2
8(7)/ಖಾಹುಅನು/
97(3)/2009‐10

ರ್ೕ ಮಹದೇವ ಮೈಲಾರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೂಟೆಬೆನೂನ್ರು, ಬಾಯ್ಡಗಿ ತಾ: ಹಾವೇರಿ 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 B

73555 EST2
8(7)/ಅನು/173/
2011‐12

ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್, ಸ , ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್
ಪೌರ್ಶಾ, ಆಲೊಲ್ಫ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ 

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ 
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 C

73588 EST2
8(7)/ಖಾಹುಅನು/
47/2010‐11

ಗಾದಿರ್ ಪಾಲನಾಯಕ ಗಾರ್.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 
ಜಿಂಜರುಗುಂಟೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ 

ಕಷ್ಕರ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 B

73591 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಮುಂಶಾ ಅ ಮುಂ

ಬಡಿತ್/31/2011‐12

ರ್ೕ ಯತೀಶ್, ಸ ,  ರ್ೕ
ಗುರು ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾ ಹಾಸನ, 
ಇವರ ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 C

73593 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/8/2011‐12

ರ್ೕ ಪಿ.ಟಿ. ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ನೆಹರು 
ಗಾರ್.ಪೌರ್.ಶಾ.ಹು ಕುಂಟೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: 
ಇವರ ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

8/25/2011 0:00 C

73594 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಇ /
14/2011‐12

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಶಾ, 
ಸಕಲೇಸಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಸಹ ಕಷ್ಣ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A

73596 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/97(2)/20
09‐10

ದಶರಥ ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾ, 
ಗುಡಡ್ನೇರಲಕೆರೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 B

73597 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/97(5)/20
09‐10

ಬಾಪೂಜಿ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಭರಮಸಾಗರ, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 B



ುರ :

73600 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/36/2011‐12

ದಿ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್
ಟಾಯ್ಬ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಮೈಸೂರು ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ 

ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ 
ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 E

73601 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/112/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾಂಜ  ಕೆ ಬಡಿಗೇರ್ 
ರವರನುನ್ ತೋಟದರಾಮಯಯ್ ಬಾ ಕಾ 
ಪೌರ್ಶಾ, ಹೊಸದುಗರ್ ಇ ಲ್ ದಿವ್ದಸ.ರಾಗಿ 

ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 B

73602 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/121/2009
‐10

ಬಿ. .ಕೆ.ಎಸ್.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಹಾಸನ 
ತಾ: ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ 

ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 B

73603 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/5/2011‐
12

ರ್ೕಮತಿ ಮುನಿಯಮಮ್ ಚಿಕಕ್ಮುನಿಯಪಪ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಗರ ರವರ 

ವತಿಯಿಂದ ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಶಾ, 
ಮುಷೂಟ್ರು, ದಿನೆನ್ಹೊಸಹ ಳ್ ರಸೆತ್, 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 A

73604 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/02/2011‐
12

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ರಾಮನಾಥಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಇರಾಮನಾಥಪ , ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ  ಇ ಲ್

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪೌರ್ಶಾ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 A

73605 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/40/2011‐12

ರ್ೕ ರೇಣುಕಾದೇ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ. 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಎಸ್. ನೇರಲಕೆರೆ, 

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ರವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ / 

ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 C

73606 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/37/2011‐12

ಮಿಲಲ್ತ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಶಾಗಳ 

ಕಷ್ಕ/ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 C

73607 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಅನು
ಒ/01/2008‐09

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಶಾ, ಯಾಲಕಕ್ಪಪ್ಹಟಿಟ್, 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00 A



ಪ್

73608 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/137//2010‐

11

ರ್ೕ ದದ್ಶೆಟಿಟ್, ಪರ್ ೕಗಾ ಶಾಲಾ
ಸಹಾಯಕರು, ನ ೕದಯ ಪದ  ಪೂವರ್ 

ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ  ದೊಡಡ್ಕುಂಚ, 
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ 

ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/25/2011 0:00 C

73609 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/175/2010
‐11

ರ್ೕ ಸಪತ್ಗಿರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಹರಳಬರಗೂರು, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ: 
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾ: ಪೌರ್ಶಾ, ಹರಳಬರಗೂರು ಇ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

8/25/2011 0:00 A

73610 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/143/2010‐11

ರ್ೕ ಕೆ.ಓ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸನ್ ಆಫ್
ಕೆ.ಓ.ಓಬಣಣ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸಹಾಯಕರು,  ರ್ೕ 
ಜಿ. . ಆಂಜಿನಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಶಾ, 

ಬೇತರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ 
ಅ.ಆ.ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗ ಗೆ್

8/25/2011 0:00 B

73611 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಮಾ.

ಹ.ಅ/29/2011‐12
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ 

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8/25/2011 0:00 E

73612 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/28/2011‐12

ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಜಾಪುರ ಎಂ.ಕೆ.ಇ.ಟಿ.ಎಲ್ ಕೆ 

ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ 
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/25/2011 0:00

ಗ್

C

67336 EST2
8(4)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/95/2009‐
10

ನಿಮರ್ಲ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸಾಗರ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

67337 EST2
8(4)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/226/2009
‐10

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್ ಪೈ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸಾಗರ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

5/26/2011 0:00 B

67339 EST2
8(4)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/50/2009‐
10

ರ್ೕ ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ರಿ ಮಾವ  ಸೊರಬ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

67340 EST2
8(4)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/29/2010‐
11

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ ಕರಡಾಳು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 
ತುಮಕುರು ಜಿಲೆಲ್ ಖಾಲೆ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

67341 EST2
8(4)ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/190/2010‐11

ಎನ್.  .ಶೋಭಾ ತಂದೆ ದಿ//ಸುರೇಶರ್
ಬಣಕಾರ್ ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ 

ಅ.ಆ.ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್
5/26/2011 0:00 B

67345 EST2
(8)4ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/137/2008
‐09

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಅರಮನೆ ಹೊನನ್ ಮಾಚನಹ ಳ್ 
ಕುಣಿಗಲ್[ತಾ] ಖಾ  ಹದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B



67346 EST2
(8)4ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/128/2008
‐09

ಡಾ. ಅಂಬೇಢಕ್ರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ ಮಾಪರ್ನಹ ಳ್ 

ತಪಟೂರು[ತಾ] ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

67416 EST2
8(4)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
56/2010‐11

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಶ ಕುಮಾರ್, ಸ. . 
ಭುವನೇಶವ್ರ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ರವರನುನ್ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನ ಲ್ 
ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 A

67418 EST2
8(4)/ಇ /ಶಾ

ಸೇ 18/2010‐11

ರ್ೕ. ಬಿ.ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ.  ರ್ೕ. 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಪೂಟ್ರು, ಗುಬಿಬ್ 
ತಾ: ಇವರನುನ್ ವಜಾಗೊ ರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 D

67419 EST2
8(4)/ಮುಂಬಡಿತ್/2
87/2010‐11

ರ್ೕ. ಹೆಚ್. . ಲಕಷ್ಮ್ ಣ್ ಶೆಟಿಟ್, ಸ. . 
ಹು ಯೂರಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹು ಯೂರು , ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಇವರನುನ್ 
ಮು. . ಹುದೆದ್ಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

67420 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
235/2010‐11

ನೂಯ್ ಇಂಡಿಯ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನ ಲ್ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

9/12/2011 0:00 C

67422 EST2
8(4)/ವೇನಿ/185/

2010‐11

ಲಸ್ ನ್ ೕಮಾ, ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐2, ಸೆಂಟ್ 
ಮೇರಿಸ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗಾಂಧಿನಗರ, 

ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ. ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 B

67423 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
203/2010‐11

ಆಲ್ ಲಾಲ್ ,  ಕಷ್ಕ್ರ್ ಗಲುದ್, 
ವ ಗಗ್, ಆಲ್.  ಲಾದ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಕಷ್ರ್ ವ ಗಗ್, 
ಇ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

67428 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
42/2010‐11

ರ್ೕ ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಜಂಗಮ ಮಠ, ತುಮಕೂರು ರವರ 
ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ. ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಂಗಮ ಮಠ, ಮಾಕನಹ ಳ್, 
ಹೆಬೂಬ್ರು ಹೋ,ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C



8

67429 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
202/2010‐11

ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 5ನೇ
ಬಾಲ್ಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

9/12/2011 0:00 C

67430 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
222/2010‐11

ನೂಯ್ ಹಾಡ್ರ್ ಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈ 
ಸೂಕ್ಲ್, ಕೊಡಿಗೇ ಹ ಳ್, ಕೊಡಿಗೇ ಅಂಚೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

67617 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

19/2011

ಅನನಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 
ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ, 

ತುಮಕೂರು ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುರಂನಲಲ್  
ಅಂಕುರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67618 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
05/2011‐12

ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಡಡ್ದ ಲ್
ಮುದುರಸೆತ್, ಗೋಕುಲ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನಷ್ನ್. 
ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67621 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
285/2010‐11

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, 
ಎಂ.ಎಂ.ರಸೆತ್, ಫೆರ್ಜರ್ ಟೌನ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67623 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
204/2010‐11

ಕಾನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಸರಸವ್ತಮಮ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್, 1ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 

ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರಂಭಿಸುವಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ

ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67624 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
283/2010‐11

ಅರ ಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾ ಕಾನಗರ, ಆಂದರ್ಹ ಳ್, ಮೈನ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67625 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
268/2010‐11

ಸೆಂಟ್ ಟಿರ್ೕಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳ ೕೆ 
ಜೇಡಿಕಟೆಟ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ|| ಈ ಸಥ್ಳದ ಲ್ 

8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/14/2011 0:00 A

67626 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
205/2010‐11

ಯಂಗ್ ಸಾಕ್ಲಸ್ರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, 
ಶವ್ನಾಥ ನಾಗೇನಹ ಳ್, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ 
ೕಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67627 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
255/2010‐11

ತೌಖಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾಡುಸೊಣಣ್ಪಪ್ನಹ ಳ್, ಬಾಗಲೂರು 
ೕಸ್ಟ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A



67638 EST2
ರ್

8 6/14/2011 00 A

67631 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
253/2010‐11

ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67632 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
17/2010‐11

ಅರ ಂದ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಮದೂದ್ರು ರಸೆತ್, ಗಿರಿಗೌಡನ 

ಪಾಳಯ್ದ ರಸೆತ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ|| 
ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67633 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
252/2010‐11

ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಲಗದರನಹ ಳ್, 
ವಪುರ, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬ  ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67634 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
239/2010‐11

ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಅಟೂಟ್ರು 
ಲೇಔಟ್, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67637 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
240/2010‐11

ಫೆಡರಲ್ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಿರುಮೇನಹ ಳ್, ಆರ್.ಕೆ.ಹೆಗಗ್ಡೆ ನಗರ 
ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬ , 
ಬೆಂಗಳೂರು 64 ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67638 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
06/2011‐12

ಛೈತನಯ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಂತರಸನಹ ತುಮಕೂರು ಇ 8ನೇಅಂತರಸನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ ನೇ

ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/14/2011 0:00 0: A

67639 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
236/2011‐12

ಜಯ ರ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಗಲುಕುಂಟೆ, 
ನಾಗಸಂದರ್ ೕಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಸಥ್ಳದ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67647 EST2
894)/ಹೊಶಾಪಾರ್
/212/2010‐11

ಭಾರತೀಯ ಕಷ್ಣ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ ರಿಪಾಪಯಯ್ 
ರೋಡ್ ಬೆಳಳ್ದ ಳ್ ಎಂ.ಎಸ್.ನಗರ, 
ಬೆಂ.ಉತತ್ರ‐3 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭದ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67649 EST2
894)/ಹೊಶಾಪಾರ್
/211/2010‐11

ಗೋಮತಿ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, 
ಸಂಪಿಗೆಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67651 EST2
894)/ಮುಂಬಡಿತ್/2
67/2010‐11

ಉದದ್ಂಡ ಮೂತಿರ್, ಸ. ಉರಿಗದ ದೆ್ೕಶವ್ರ
ಹೈಸೂಕ್ಲ್,  ರ್ೕ ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್ ಮಠ, ಕುಣಿಗಲ್ 
ರವರಿಗೆ ಮು. ಕಕ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

6/14/2011 0:00 C
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67654 EST2
894)/ಹೊಶಾಪಾರ್
/03/2010‐11

ಸೆಂಟ್ ಟಾಯ್ಕ್ಟ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ನಂ.506, 
2ನೇ ಮೈನ್, ಕುಶಾಲನಗರ, ಅರೇಬಿಕ್ 
ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 

8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67655 EST2
894)/ಹೊಶಾಪಾರ್
/01/2010‐11

ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ, 
ಲೆವ್ಪುರ ೕಸ್ಟ್,  ಲೆವ್ ಪುರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67656 EST2
894)/ಹೊಶಾಪಾರ್
/285/2010‐11

ಆಚಾಯರ್ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸರಸವ್ತಿಪುರಂ, ತುಮಕೂರು 

ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

6/14/2011 0:00 A

67657 EST2
894)/ಹೊಶಾಪಾರ್
/02/2011‐12

ಮಹಾ ೕರ ಸಮಗರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, 
ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/14/2011 0:00 A

48626 EST2

8(5)ಶಾ ಅ:ಹೊ.
ಪೌರ್.ಶಾ 

ಅನು.18/2010‐
11/ಹೊಶಾಪಾರ್/‐

/2010

ಮಹಾತಾಮ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,ಈ ಶಾಲೆ 8 ನೇ ತರಗತಿ 
ಕನನ್ಡ ಮಾಧತ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/24/2010 0:00 A

66900 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
237/2010 11‐

ನೆಹರು ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ರಿ, 7ನೇ 
ಬಾಲ್ಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐82, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ಲ್

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 A

66906 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
218/2010‐11

ಎಲೈಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಕ.ಬಿ.ಮಂಜುಲ್ ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ ಗಾಡರ್ನ್, 

ನೀಲಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಎಲೈಟ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 A

66909 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
209/2010‐11

ಆ ಸನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 
ಉಮರ್ ಬಾಗ್ ಪರ್ಗತಿಪುರ, ಬನಶಂಕರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಿ ಆ ಸನ್ಸ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2011 0:00 A



66927 EST2
ರ್

9/22/2011 00 A

66913 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
243/2010‐11

ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಆರ್.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಗುರುಕುಲ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಎಂಬ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66917 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
244/2010‐11

ಜೇನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಚಿಕಕ್ದೇವಸಂದರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐

12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಜೇನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂಬ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 A

66921 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
230/2010‐11

ಸೆಂಟ್ ಡಾಮಿನಿಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಜಿಗಳರಸೆತ್, ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಸೆಂಟ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ 

ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡವು ಬಗೆಗ್.

9/21/2011 0:00 A

66927 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
227/2010‐11

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಮತುತ್ ಸೋಫಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ತಲಗರ ಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ಲ್
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಸೆಂಟರ್ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 0: A

66932 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
256/2010‐11

ಆತಮ್ ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ರಿ ಬಸವನಗುಡಿ, 

ಬೆಂಗಳೂರು‐04, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆತಮ್ ರ್ೕ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2011 0:00 A

66935 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
241/2010‐11

ರಾಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ರಾಮಣಣ್ 
ಗಾಡರ್ನ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಯಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಎಂಬ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/21/2011 0:00 A



ಲ್ ಅನುಮತಿ

66941 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
01/2011‐12

ಸೂ ೕರ್ದಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ತೀರೂಪಾಳಯ್ ‐ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66956 EST2
8(3)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
29/2011‐12

ಎ. .ಎಸ್. ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ 
ರಿ, ಮಂಡಯ್, ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 22 

ಸೆಂಚುರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ] 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2011 0:00 A

66966 EST2
8(3)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
27/2011‐12

ಮರಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,  ದಾದ್ಥರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕತತ್ಲಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ, 

ದಾವಣಗೆರೆ
8/27/2011 0:00 A

67007 EST2
8(3)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
31/2011‐12

2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ
ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 A

67171 EST2
8(3)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
33/2010‐11

ಇಸಾಲ್ಮಿಯ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್, 
ವೆಲ್ ಷೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಹರಪನಹ ಳ್, 
ಪಾತಿಮ `ಉದುರ್` ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಹರಪನಹ ಳ್, ನಗರದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

67213 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
264/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ. ವಹದೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನಲ್
ಟರ್ಸಟ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ `ಕಾಮರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಸೂಲ್ ಪಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸೂಕ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2011 0:00 A

67215 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
27/2011‐12

ಅಭಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಂ: 
89, ಆಶರ್ಯ ಹೈಟ್ಸ್ ಕಾಮಾ  ಲೇಔಟ್, 

ಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

67216 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
29/2011‐12

ರ್ೕದೇವೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.12, 
ಮಾರಪಪ್ರಸೆತ್, ಹಲಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು‐8 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬ 

ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

67217 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
28/2011‐12

ರುಕಿಮ್ಣಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, 
ವಾಣಿ ಲಾಸ ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ‐02, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಡಿರ್ಯನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಸೂಕ್ಲ್ ` ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/23/2011 0:00 A



ಪ

67220 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
31/2011‐12

ಬಿ. .ಸಂಪತ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ನಂ:1, 2ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಬಿ. .ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ, 

ಬಿಳ ೕೆಕಹ ಳ್, ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐76, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

67472 EST2
8(4)/ಮುಂಬಡಿತ್/2
58/2010‐11

ರ್ೕ ತಮಿಳು ಅರಸನ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ಬೆಂಗಳೂರು , ತಮಿಳು 

ಸಂಘಂ,ಕಾಮರಾಜು.ಹೆಚ್.ಎಸ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ 

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

67473 EST2
8(4)/ನೇಮಕ/99
/2010‐11

ರ್ೕ.ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿ, ತುಮಕೂರು, 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 A

67474 EST2
8(4)/ಮುಂಬಡಿತ್/7
4/2008‐09

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜಯಯ್, ಸ. . ಮಾರುತಿ, 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಯೂರು, 
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/12/2011 0:00 C

67476 EST2
8(4)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
67/2010‐11

ಬಿ.ಕೆ.ರಾಮೇಗೌಡ, ಸ. . ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು, ಕಂಪಾರ ಹ ಳ್ 
ರವರ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

67477 EST2
8(4)/ವಗರ್/560/

2010‐11

ರಾಜೇಂದ ಪಸಾದ ಶ ಸಂಘರಾಜೇಂದರ್ ರ್ಸಾದ,  ಶವ್ ಸಂಘ, 
ಕುಣಿಗಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 D

67478 EST2
8(4)/ನೇಮಕ/81
/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ. ಗೌರಮಮ್ ಕೋಂ, ನಾರಾಯಣಪಪ್, 
ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಎಸ್.ಜೆ.ಜಿ.ಆರ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುರುಘಾಮಠ, ಆನಂದ 

ಪಾರ್ಹ ಸಾಗರ, ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 D

67480 EST2
8(4)/ಮಾನ/198
/2010‐11

ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಸ್
ಸಂಸೆಥ್,ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ತೆರೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಿವುಡ, ಮೂಖ ಮಕಕ್ಳ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 D

67482 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/14
0/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ. ಜಯಶಾಂತಕುಮಾರಿ ರಿ ೕ, 
ಸ. ,  ರ್ೕ.  ದಾದ್ಥರ್ .ಪಿ.ಯು. ಹೆಚ್.ಎಸ್ 

ಂಗರಾಜು ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು 
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 D



67483 EST2
8(4)/ನೇಮಕ/25
9/2010‐11

ಸೈಯದ್ ಅಬುದ್ಲ್ ಮತೀನ್, ದಿವ್.ದ.ಸ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದನೆ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/12/2011 0:00 A

67486 EST2
8(4)/ಮುಂಬಡಿತ್/0
1/2010‐11

ರ್ೕ. ಗಿರಿರಾಜ್, ಮು. . ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ ಶಕುನ ಸೊರಬ, 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಮು. . ರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

67488 EST2
8(4)/ಅನುಒ/230
/2010‐11

ಹೆಚ್.ಡಿ. ದದ್ರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ
ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ಚೌಡನಗುಡೆಡ್, ಕುಣಿಗಲ್, ಇವರ 

ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

9/12/2011 0:00 A

67489 EST2
8(4)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
78/2010‐11

ಹೆಚ್. ರಾಮ ಂಗಯಯ್, ಸ. . ಬಾಪು
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ಮುಂಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
9/12/2011 0:00 C

67490 EST2
8(4)/ವೇನಿ/260/

2010‐11

.ಮರಿಯ ಗಾರ್ಗೋರಿ, ಹೆಚ್.ಎಂ, 
ಮರಿಯಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/12/2011 0:00 D

67491 EST2
8(4)/ವೇಬ/ವೇಅ 
10/2009‐10

ಸುಮಂಗ  ಸೇವ ಆಶರ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್, 

ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂ. ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 D

67494 EST2
8(4)/ಇ /85/20

10‐11

ರ್ೕ. ಮುರು  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಚೈಚೇನಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ದಾಯ್ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಇದುವರೆ ಗೂ ನಡೆ ರುವ 
ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಪರ್ತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 A

67495 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
271/2010‐11

ಸೆಂಟ್ ಪಿಲೋಮಿನಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ಬಳಲಕೆರೆ, ಹೆಸರಘಟಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

67496 EST2
8(4)/ವೇಬ/155/

2010‐11

ಪಾತಿಮಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಫೆರ್ಜರ್ ಟೌನ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂಧಿ 
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

9/12/2011 0:00 C

67497 EST2
8(4)/ಮುಂಬಡಿತ್/2
31/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ. ಆರ್.ಎನ್. ಮರಾಠಿ, ಸ. . 
ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್. ಹೆಚ್.ಎಸ್. 

ರಿಯೂರು, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ:  ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲ ಲೆ್ ರವರ ಮುಂಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

67498 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/21
0/2010‐11

ರ್ೕ. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಡಿ ದಜೆರ್
ನೌಕರರು, ನಜ್ ಮುಸಸ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸವ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ 
ಹೊಂದಿರುವ ಬಡಿತ್.

9/12/2011 0:00 D



66348 EST2
ರ್ ನ್

8/29/2011 00 A

67499 EST2
8(4)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
93/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ.ರುದಾರ್ಣಿ, ಸ. . ಆರ್.ಪಿ.ಎ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 C

89701 EST2
8(7)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

9/2011

ಎಸ್ ರಾಮಯಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಬಿಎಚ್ ರಸೆತ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 

ವತಿಯಿಂದ ಅಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 11:30 A

66330 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/8
6/2010‐11

ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್, ಸ> , ಅಕೂಕ್ರುಹೊಸಹ ಳ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2011 0:00 C

66332 EST2
8(1) ರ್ೕ/ಅನು/53
/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಸ ತಾ, ಸ> , 
ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/27/2011 0:00 B

66334 EST2
CPI/ಅನು/114/20

10‐11

ರ್ೕ ಎಸ್,ಲೋಕೆಸ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳ ಳೆ್ೕನಹ ಳ್, 

ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

4/27/2011 0:00 B

66348 EST2
8(3)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
19/2011‐12

ರ್ೕಮಾತ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ತಾಯ್ವಣಗಿ 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ. ವತಿಯಿಂದ ಪರ್ಕೃತಿರ್ ೃ

ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ತಾಯ್ವಣಗಿ, 
ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

8/29/2011 0:00 0: A

66389 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

93/2011

ಉಡಪಿ ರ್ೕ ಅದಮಾರುಮಠ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೆಯ್ಟಿರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ 

2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಆಲೂಡ್ರಿನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/9/2011 0:00 A

66419 EST2
8(3)/ಮಾನ/24/
2011‐12

ಕೇಂಬರ್ಡ್ಜ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಭಾರತಿ ನಗರ, ಮದೂದ್ರ್ ತಾ: ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 C

66435 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
212/2010‐11

ಹಂಸವೇಣಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಿಗುಂಜೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವರ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು 37 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2001‐
12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿರ್ ಯಂಟ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A



8(2)/ /
ಮ್

66438 EST2
C8[7] Sha 

shi/ಖಾಹುಅನು/93
/2009‐10

Shree Shumbu lineshwara sumukta 
padavi puvra college, ganadasi, 
arasikere taluk kali hudde barthi 

bagge

5/7/2011 0:00 B

66446 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
224/2010‐11

ಹಂಸವೇಣಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 
ಗುಂಜೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವರ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 37, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿರ್ ಯಂಟ್ 

ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/5/2011 0:00 A

66454 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
238/2010‐11

ದಿ ರಾಸಪ ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ 
ದೊಡಡ್ತೋಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 100 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ದಿ ಸಾಕೆರ್ಟೇಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 D

66456 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
242/2010‐11

ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಡವಸ್ರ್ ಪೆಲ್ೕಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಲೆಗ  ಎಂಬ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

66457 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾ /ಹೊಶಾಪಾರ್
202/2010‐11

ಬಿ ಮ್ಲಾಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಇವರಲ್ ರ್ ಟ್
ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/22/2011 0:00 A

66468 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
233/2010‐11

ಸೆಂಟ್ ಗಾಸಟ್ರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಆಂಡ್ 
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 

ದೊಡಡ್ನಾಗಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು‐100 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಸೆಂಟ್ ಗಾಸಟ್ರ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66469 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
203/2010‐11

ಮಿತಾರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
ಮಿತಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/8/2011 0:00 A

66470 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
198/2010‐11

ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ, 
ಸೋಮಸಂದರ್ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ` ರ್ೕ ಸಾಯಿರಾಮ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್` ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭೀಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/8/2011 0:00 A



66472 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
196/2010‐11

ಾನ ಸೃ ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಾನಸೃ ಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/8/2011 0:00 A

66473 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
173/2010‐11

ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಇವರಿಗೆ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್.

6/8/2011 0:00 A

66474 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
192/2010‐11

ವಾಸ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ರ್ೕ. ವಾಸ  
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/8/2011 0:00 A

66475 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
225/2010‐11

ಬಾಲ್ಸಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ 8ನೇ 
ಮೈನ್ , 6ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಹೊಂಗಸಂದರ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು‐68 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರ್ೕ. ಸಾಯಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/8/2011 0:00 A

66476 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
229/2010‐11

ಆಳಾವ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ 
ಮೂಡಬಿದೆದ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/8/2011 0:00 A

66477 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
253/2010‐11

ಕನಕ ೕಷಕರ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ, 
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐40 ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಕನಕ ರ್ೕ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/8/2011 0:00 A

66479 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
254/2010‐11

ಕನಕ ೕಷಕರ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರು ಸಂಘ, 
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐40, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಕನಕ ರ್ೕ ಎಂಬ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/21/2011 0:00 A



66496 EST2
8(1)/ವಗರ್/8/20

11‐12

ಅಸ್ಲ್ರ್ಐನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ.ಮಂಗಳೂರು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 C

66516 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
251/2010‐11

ದಿ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಟಿರ್ಡ್ 
ಫೈನಾನಿಸ್ಯಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಐ.ಆರ್.ಎಸ್ ರಿಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2011 0:00 A

66518 EST2
8(3)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
26/2011‐12

ಾನ ವಾ ನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, ದೊಡೆಡ್ೕರಿ ‐
 ಹೊನಾನ್  ತಾ| ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಾನ 
ವಾ ನಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

66519 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
269/2010‐11

ಮು ಯ ತಿಮಮ್ಪಪ್ಯದ್ ಸಾಮ್ರಕ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.  ಠಲ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ ಟಲ್ ಬಂಟಾವ್ಳ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ

9/23/2011 0:00 A

66530 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
204/2010‐11

ರ್ೕ ರಾಜಹಂಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ರಾಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಎಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

6/6/2011 0:00 A

66531 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
252/2010‐11

ರ್ೕ ಾನೇಶವ್ರಿ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ 
ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು 60 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐

12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೂಪ್ತಿರ್ 
ದಾಯ್ ಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/21/2011 0:00 A

66532 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
210/2010‐11

ಯತೀಶ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, ನಂ.107, 
ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐26, ಈ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಯತೀಶ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2011 0:00 A



66533 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
216/2010‐11

ಅಕಷ್ಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.135, 
ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ, 9ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 4ನೇ 
ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐78, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಸನಾಮ್ಗರ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ 
ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/21/2011 0:00 A

66534 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
234/2010‐11

ಪೆರ್ೕರಣಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ರಿ, ಕೋನ ಹಾಸನಪುರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐49, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೆರ್ೕರಣಾ 

ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66535 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
273/2010‐11

ಕಿಂಡರ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್
ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ನಂ. 132, ಎ, 4ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 

3ನೇ ಹಂತ,  ನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, 
ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ `ನಿವೇದಿತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 A

66536 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
265/2010‐11

ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿಶನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ರ್ ಟ್
ಮಾರುತಿ ನಗರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ `ಗುಡ್ ಸಮಾರಿಟನ್ 

ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್` ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 A

66538 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
211/2010‐11

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಉಜವ್ಲ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಮಾರ್ಣ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 

ಬದರಗೆರೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್ 

ಎಸ್  ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66539 EST2
8(1)/ದಾಹಾಮ/9
/2011‐12

ಪ ತಾರ್ ರಾ ರ್ೕಯ ದಾಯ್ಲಯ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ವೇಕಾನಂದರನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರಸರ್, 
ರಾಮನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಕುರಿತು

11/5/2011 0:00 C



ಯ್

66561 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
96/2010‐11

ಸುಪರ್ಭಾತ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಟರ್ಸಟ್ರಿಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

66562 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
105/2010‐11

ರ್ೕ ಆರ್.ಬಚೆಚ್ೕಗೌಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿ, 
ರೋಡಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಬೆಂ.ಗಾರ್ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ನಂದಿನಿ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ , 

ರೋಡಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

66575 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
279/2010‐11

ರ್ೕ.  ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್,  ಭೂತಿಪುರ ಮಠ, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ` ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ` 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/21/2011 0:00 A

66577 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
245/2010‐11

ಕೆನರಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 
ಕೃಷಣ್ಸಾಗರ, ಯಡವನಹ ಳ್ಗೇಟ್, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನಲ್ಇ 
ಕೆನರಾ ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ ಎಂಬ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66578 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
208/2010‐11

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್, ರಾಮಣಣ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಂಗಮಮ್ನ 
ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶುಭೋದಿನಿ 
ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66579 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
277/2010‐11

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ , ಶಾಂತಿ 
ಕಿರಣ್, ಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ, ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ `ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್` 

ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 A



ಟಿ

66580 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
207/2010‐11

ಧಮರ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ರಿ, ವಾಮಂಜೂರು 2011‐12 ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ದಾಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 A

66581 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
232/2010‐11

ರ್ೕ ದಾಯ್ಗಣಪತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ರಿ ಚಿಕಕ್ ಹಾಗಡೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ನೂಯ್ ಕೇಂಬರ್ಡ್ಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/21/2011 0:00 A

66582 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
223/2010‐11

ಎಂ.ಜಿ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ 
ಐಟಿಪಿಎಲ್ ಂಭಾಗ, ಪಟಟ್ಂದೂರು 

ಅಗರ್ಹಾರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐66 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಪರ್ಜವ್ಲ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಎಂಬ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

66583 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
226/2010‐11

ಾನ ಬಿಂದು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ 
ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೆ ಟಿಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈ

ನಂ.1951 ಸಕ್ಂದ ಬೇಗೂರು ಹೋಬ , 
ಹೊಂಗಸಂದರ್ ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು 560068 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಾನ ಬಿಂದು 
ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66584 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
219/2010‐11

ಪ ತರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಚಿಕಕ್ 
ಬೇಗೂರು, ಬೇಗೂರು ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐
 68, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಪ ತರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2011 0:00 A



66585 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
217/2010‐11

ಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಪಾಲ್ಟ್ 
ನಂ.1 ಕಾವೇರಪಪ್ ಲೇಔಟ್, ಪಣತೂತ್ರು 
ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 560103, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ದಾಯ್ ಕಾಸ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66586 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
222/2010‐11

ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 

ರಾಜೀವಗಾಂಧಿನಗರ,  ರ್ೕಗಂಧಕಾವಲ್, 
ಶವ್ನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐91 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66587 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
231/2010‐11

ನೂಯ್ ಟಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆಂಡ್ 
ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಗೆದದ್ಲಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು‐77, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನೂಯ್ ಟಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

9/22/2011 0:00 A

66588 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
228/2010‐11

ಸನ್ ಶೈನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ 32 
ಇ.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 

ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸನ್ 

ಶೈನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 A

66589 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
274/2010‐11

ಚಂದರ್ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 19. ಕೆ.ಇ.ಬಿ 
ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಎದುರು, ಚಂದರ್ ಬಡಾವಣೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐79 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
`ಚಂದರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್`.

9/23/2011 0:00 A

66609 EST2
8(1)/ವಗರ್/10/2

011

ರ್ೕ ಅನಿಲ್ ಎ ಯಳವಂತಿ , ಸ. , ಸೆಂಟ್
ಮಾಥಾರ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, 

ಹಾಗೂ ಪರ್ಸನನ್ ಜೋ  ಸ. , ಲೋಯಲಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗದಗ ಇವರಿಬಬ್ರ ಪರಸಪ್ರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 C



2010 11

66614 EST2

8(7)ಶಾ ಅ 
ಮು  ಬಡಿತ್ 

ಅನು/ಮುಂಬಡಿತ್/96/
2010‐11

ಎಂ.ಪಿ.ಕ ತಾ ಸ. . ಉದಯ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ ಬೆಟಟ್ಗೇರಿ ಮಡಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಮು 

.ಬಡಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
5/7/2011 0:00 C

66615 EST2

8(7)ಶಾ ಅ 
ಮು  ಬಡಿತ್ 

ಅನು/ವಗರ್/72/20
10‐11

ಆದಿ ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಭಿವರ್ದಿದ್ ಸಂಘರಿ 
ದಾವಮಗೆರೆ ಈ ಸಂಶೆಥ್ಯ ಅನುದಾನಿತ 

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕ ಬಬ್ಂಧಿ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2011 0:00 C

66616 EST2

8(7)ಶಾ ಅ 
ಮು  ಬಡಿತ್ 

ಅನು/ಮುಂಬಡಿತ್/93/
2010‐11

ಕೆ.ರಾಜಣಣ್ ಸ. . ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಬಿ.ಎನ್.ಪುರ ಚಳಳ್ಕೆರೆ [ತಾ] 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವದನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 C

66617 EST2
8(7)ಶಾ ಅ 

ಇತರೆ/ಇ /86/20
09‐10

ಬಿ.ಎಸೆ.ಎಸ್. ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗೆರೆ 
ನಾರಯಣಪುರ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಪರ್ಭಾರವನುನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರಿಗೆ 
ವ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 D

66618 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/69/2010‐
11

ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಬಾಗೆಪ ಲ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 A

66619 EST2

8(7)ಶಾ ಅಮು 
 

ಬಡಿತ್/ಮುಂಬಡಿತ್/88/
2010 11‐

ಎಂ.ಎಂ. ನಟೇಶ್ ಸ. .  ರ್ೕ
ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಎಂ. 

ಹೊಸಹ ಳ್ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ 
ಅನು ದನೆ ಬಗೆಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/7/2011 0:00 C

66621 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
99/2010‐11

ಪರ್ಕುರ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿ, 
ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐

12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

66665 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
240/2010‐11

ಅಮರದೀಪ್ ಸೊಸೈಟಿ,  ಸಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್ 
ಚಾರಿಟೀ ಆಫ್ ನಜರತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

ನಗರ ಜಿಲೆಲ್, 562145 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಜರತ್ 
ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66667 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
270/2010‐11

ರ್ೕ ಾನರತನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ 
ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ರತನ್ಗಿರಿ, ನಿಡೊಡ್ೕಡಿ, 

ಮೂಡು ಬಿದೆರ್ ವಲಯ ಇವರು ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ದುಗಾರ್ದೇ

9/23/2011 0:00 A



8(2)/ /
ಪ್ ಯ್

66670 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
220/2010‐11

ಹರಿಹರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ನಂ.271, 
4ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಚಂದರ್ 
ಲೇಔಟ್ ಹೊರವಲಯ, ನಾಯಂಡಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐39 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗಾಸಟ್ಲ್ ಇಂಟರ್ 
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2011 0:00 A

66672 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
201/2010‐11

ರ್ೕ ಶಾರದಾಂಬ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಿ, ಜವರೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 98 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಶಾರದಾಂಬ 
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/21/2011 0:00 A

66676 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
200/2010‐11

ನೂಯ್ ಶವ್ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಶಾರದಾ 
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66677 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾ /ಹೊಶಾಪಾರ್
271/2010‐11

ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಮಾದಗುರಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐29 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66678 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
197/2010‐11

ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ:1, 
ಬಸಾಪುರ ಹೋಬ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ದಿ ಪಾಯ್ರಡೈಸ್ 
ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2011 0:00 A

66679 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
283/2010‐11

ಸೆಂಟ್ ಗಾಯ್ಬಿರ್ಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ನಂ.10, 7ನೇ ಬಿ, ಕಾರ್ಸ್, 
ನಾಯಕ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಲ್ 
ಹರಮ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 A



66681 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
257/2010‐11

. .ಆರ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ದೊಡಡ್ಕನನ್ ಲ್, ಕಾಮರ್ಲ್ ರಾಂ ಅಂಚೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು‐35, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

66683 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
239/2010‐11

ಸತ್ ಗುರು ಪಾಯ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ‐77, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟಸ್ರ್ 
ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

66684 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
247/2010‐11

ತೌ ೕದ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಮಿನ್ 
ಹಾಜ್ ನಗರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಾಯ್ಗಿನ್ಫಿಕ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂಬ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2011 0:00 A

66698 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
12/2011‐12

ರ್ೕ ನಿವಾರ್ಹಣಾಸಾವ್ಮಿ ಕರ್ಪಾ ದಾಯ್ 
ಪೀಠರಿ,  ರ್ೕ ದೇಗುಲಮಠ, ಕನಕಪುರ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

9/19/2011 0:00 A

66172 EST2
8(8)ಶಾ ಅ.ಸವ್.ಇ.

ನಿ/ದೂರು/112/20
10=11

ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ ಮು  ರ್ೕ 
ವ ೕಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬದನವಾಳು 

ನಂಜನಗೂಡು[ತಾ] ಮ್ಐಸೂರು ಇವರ 
ಸವ್.ನಿ. ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 B

66173 EST2
8(8)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/87/2010‐
11

ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಮುಧುಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹು ಭ 

ಆನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
4/23/2011 0:00 B

66174 EST2
8(8)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/90/2010‐
11

ಸಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಶಕಿತ್ ನಗರ 
ಮ್ಐಸೂರು ಇ ಲ್ 2011‐12 ನೇ ಸಾಲೆಗೆ 

ತೆರೆಉಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/23/2011 0:00 A

66176 EST2
8(8)ಶಾ ಅ 

ಅನು.ಆ/ನೇಅನು/1
09/2010‐11

ದಿ// ಎಸ್. ಗುರು ದದ್ಪಪ್ ಮು. ರು
ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೊರಡಿಗೆರೆ 

ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ ಎಸ್.ಜಿ. 
ಲೋಕಪರ್ಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/23/2011 0:00 B



ದಾ

66184 EST2

8(8)ಶಾ ಅ 
ಮು.  

ಬಡಿತ್/ದೂರು/139/2
010‐11

.ರಾಮು ಸ. . ಬಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಹನೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 

ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
4/23/2011 0:00 C

66185 EST2

8(8)ಶಾ ಅ 
ಮು.  

ಬಡಿತ್/ಹೊಶಾಪಾರ್/16
0/2010‐11

ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಮಯ್ಸೂರು ಇ ಲ್ 2011‐12 ಸಾ ನ ಲ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2011 0:00 A

66187 EST2

8(8)ಶಾ ಅ 
ಮು.  

ಬಡಿತ್/ಹೊಶಾಪಾರ್/15
6/2010‐11

ರ್ೕ ಬುಂಡೇಗೌಡ ಮೆಮೇರಿಯಲ್ ಟರ್ ಟ್ರ್ 
ಕಂಚನಹ ಳ್ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ[ತಾ] 

ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 2011‐12 ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಹೋ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2011 0:00 A

66190 EST2

8(8)ಶಾ ಅ 
ಮು.  

ಬಡಿತ್/ಮುಂಬಡಿತ್/134
/2011‐12

ನರ ಂಹಯಯ್ ಪರ್.ಮು. .  ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ 
ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಪೀಠ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ಡೊಮಮ್ತಮರಿ ಪಾವಗಡ[ತಾ] ಮಧುಗಿರಿ 
ಇವರಿಗೆ ಮು.  , ಬಡಿತ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 C

66191 EST2

8(8)ಶಾ ಅ 
ಮು.  

ಬಡಿತ್/ಮುಂಬಡಿತ್/132
/2010‐11

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸ. . 
ಆರ್. ,ಪಿ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ಪಾವಗಡ[ತಾ] 
ಇವರಿಗೆ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 C

66198 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/10

/2011

ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾ ಕೇಂದ ಮಂಡಅಭಿನವ ಭಾರತಿ,  ಯ್ಕೇಂದರ್ ಮಂಡ , 
ಇವರು ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ 
ಆಂಗ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್.ಶಾ. ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00 A

66207 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/12

/2011

ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೋ ಯಲ್ 
ಸ ರ್ಸಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, ಹುಣ ಕೋಟೆ, 
ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬಾಬಾ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ

8/26/2011 0:00 A

66208 EST2
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/13/

2011

ಕೆ.ಆರ್. ಸಂಸತ್ ಅಯಯ್ಂಗರ್, ಸ. . 
ದಾದ್ಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್ 

ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
8/29/2011 0:00 C

66209 EST2
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/14/

2011

ಕೆ.ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಪಪ್. ಸ. , ಭದರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ,  ವ ಗಗ್ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ
8/29/2011 0:00 C

66211 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/16

/2011

2011‐12 ಕೆಕ್ ಹೊ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನೂಯ್
ಟರ್ ಯೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ಮಾ ತ್.
8/26/2011 0:00 A



65458 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/11

1/2011

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ವೆಲೆವ್ೕರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 
ಪಾರಂಡಹ ಳ್, ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರು ರ್ೕ. ಮಾರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜೆ.ಕೆ. ಪುರಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

65459 EST2
CPI/ನೇಅನು/161/

2011

ರ್ೕ. ಜೆ.ಹೆಚ್. ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ. ತಿರುಮಲೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ,  ರೇಮ ಲ್ನ ಹೊಳ  ೆಜಗಳೂರು 
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಭಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 B

63256 EST2
8(3) ಶಾ  

ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/150
/2010‐11

ಗುಪತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ ಟ್ರ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಮುಳುಬಾಗಿಲು 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2011‐12 ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

63259 EST2
8(3) ಶಾ  

ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/149
/2010‐11

ಅಮರ ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಖಾದಿರ್ಪುರ ಕೋಲಾರ ರವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್. ಶಾಲೆ ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

63264 EST2
8(3) ಶಾ  

ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/148
/2010‐11

ಸೂಪ್ತಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಠ್ ರಿ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೆಂ.ಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್ ರವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಎನ್ ಹೆಚ್‐4 ಬೈಪಾಸ್ 
ಕೋಲಾರ ಇ ಲ್ 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆಲ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 A

63268 EST2
8(3) ಶಾ  

ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/147
/2010‐11

ಸರ್.ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಟರ್ ಟ್ರ್ ನಾಚಪ ಲ್ ರಾಬಟರ್ಸನೆಪ್ೕಟೆ k.g.f 
ಕೋಲಾರ ರವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12ನೇ ಸಾ ಲ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 

ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

60272 EST2

8(3)ಶಾ. .ಅ.ಹೊ
.ಸಾ.ಮಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಪಾರ್./ಶಾ.ನೊಂ/13

9/2011

ಬಜಗೋ  ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಸೇಕೆರ್ೕಟ್ 
ಹಾಟ್ರ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

60275 EST2
8(3)ಶಾ ಅ.ಹೊ.

ಆ.ಕಾತ್.ಶಾ.ಪಾರ್/ಶಾ.
ನೊಂ/140/2011

ಮಿಲಲ್ರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟರ್ ಟ್ರ್ ಕಫರರ್ಂಪಾಡಿ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಎಂಇ.ಟಿ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

60277 EST2

8(3)ಶಾ .ಆ.ಹೊ.
ಆ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಪಾರ್
./ಶಾ.ನೊಂ/141/2

011

ಫೆಝಲ್ ಇಸಾಲ್ಮ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕಮಿಟಿ 
ಮ ೕದಿ ರಸೆತ್ ವರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಫೆಝಲ್ ಇಸಾಲ್ಮ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 

ಸೂಕ್ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A



ಕ್

60278 EST2

8(3)ಶಾ .ಆ.ಹೊ.
ಆ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಪಾರ್
./ಶಾ.ನೊಂ/142/2

011

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ರಿ
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಂದ ಕಾಕರ್ಳ 

ಗಾರ್ನ ಕುಕುಕ್ಂದೂರು ಇ ಲ್ ಸಂತ 
ಮರಿಯ ಗೊರಟಿಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

57064 EST2
 8 

(2)/ಖಾಹುಅನು/17
1/2010‐11

ಹೋ ಕೆ ಸ್ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 
4ನೇಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/14/2011 0:00 B

57344 EST2
 8 

(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/17
3/2010‐11

ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
9ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಗಾವೇರ್ಭಾ ಪಾಳಯ್ 
ರಸೆತ್, ಹೊಂಗಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐560 

068, ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಸೂಕ್ಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

57345 EST2
8(8).ಶಾ. .ಅ.ವೇ
.ಅನು.119/2006‐
07/ಅನುಒ//

ರ್ೕ ರೇಣುಕಾದೇ  ಎಸ್.  / ಎಸ್.ಟಿ 
ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ನೇರಲಕೆರೆ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

12/20/2010 0:00 A

57347 EST2 CPI/ಅನುಒ//

ರ್ೕ ದೇವಯಯ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಹೇಮಾವತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋರೂರು, ಹಾಸನ ತಾ: 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/20/2010 0:00 A

57349 EST2
8(8).ಅನು.ಆ.ನೇ.
ಅನು.24/2007‐
08/ಅಆನೇ//

ರ್ೕ .ಬಿ.ರಾಜೇಶ್ ತಂದೆ ದಿ: 
ಆರ್.ಭೀಮಯಯ್ ರಾನಿಕೆರೆ 

ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮೀರಸಾಭಿಹ ಳ್, 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರಿತ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ 
ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

12/20/2010 0:00 A

57350 EST2

8(8).ಮು. .ಬಡಿತ್.
ಜೇ್ಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ 
ಅನು.110/2007‐
08/ಮುಂಬಡಿತ್//

ರ್ೕ ಗುರು ದಧ್ರಾಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಮಲಲ್ಪಪ್ನಹ ಳ್ ಆಡ ತದ ಖಾಸಗಿ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 
ಜೇ್ಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಗೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/20/2010 0:00 C

57351 EST2
8(8).ಶಾ. .ಅ.
ಮಾನ.76/06‐

07/ಧಾಕೊಅನು//

ಸೇಂಟ್ ಆಗೆನ್ೕಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ 

ಸಂಖೆಯ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/20/2010 0:00 C



ನ್ ಕ್

57354 EST2
8(8).ಶಾ. .ಅ.

ಮೇಲಮ್ನ .75/200
7‐08/ಮೇಪಾರ್//

ರ್ೕ ಆರ್.ನಿಂಗನಾಯಕ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ರ್ೕ
ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ  ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಭರಮಸಾಗರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ನಿಲಂಬನಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾನಯ್ 
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇವರ 

ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್ 
25/2007 ರ ಲ್ ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ ರುವ 

ಬಗೆಗ್

12/20/2010 0:00 A

57409 EST2
8(8).ಶಾ. .ನೇ.ಅ
ನು.01/2008‐
09/ನೇಅನು//

ರ್ೕ ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ. ಪಿ. .ಎಂ ರ್ೕ 
ಪಂಚ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು ಧಮರ್ಪುರ,  ರಿಯೂರು ತಾ: 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/21/2010 0:00 B

60667 EST2
8(3) 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
145/2010‐11

ಡೆಕಕ್ನ್ ಆಮಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ 
ಎನ್.ವಡಡ್ಹ ಳ್ ಇ ಲ್ 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

61223 EST2

8(3)ಶಾ. .ಅ.ಹೊ
.ಪೌರ್.ಶಾ.ಪಾರ್ರಂ.//
ಶಾ.ನೊಂ/146/20

11

ಶುಬಲ ದಾಯ್ಲಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

59096 EST2
8(1)/ಅನುಒ/7/2

003‐04

ದಯಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭೇಯರ್, 
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/14/2011 0:00 A

59101 EST2
8(5)/ಇ /01/20

02‐03

ಪೂಣ್ ಪರ್ಜಞ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಂಗಮೇಶವ್ರಪೇಟೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಹೆಚಚ್ವರಿ 
ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಕುರಿತು

1/14/2011 0:00 A

59102 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
17/2003‐04

ಕಿರ್ಸಟ್ಕರ್ಪ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರತನ್ಪುರಿ, 
ಹುಣಸೂರು ತಾ ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಗೆ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 2003‐04 ರಿಂದ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/14/2011 0:00 A

59371 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/5
0/2010‐11

ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸರಗೂರು, 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/23/2011 0:00 C

59372 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/146
/2009‐10

ರ್ೕ.ಕೆ.ಮಲಲ್ಣಣ್, ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಟಾ ೕರನಹ ಳ್,  ರಾ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2011 0:00 C



2010 11

59373 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/140
/2009‐10

ರ್ೕ.ರಾಜು.ಎಸ್.ಬಿ ತಂದೆ ಬಸವಣಣ್, 
ಸೋಮಹ ಳ್, ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ 

ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 D

59375 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/83/
2010‐11

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಎಸ್. . .ಡಿ.ಎಸ್ ದಾಯ್ಪೀಠ, 
ಬೆಟಟ್ದಪುರಮಠ, ಬೆಟಟ್ದಪುರ, 

ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 D

59378 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/144
/2009‐10

ರ್ೕ.ಪಿ.ದೀರೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ನಂ.227, 
5ನೇ ತಿರುವು, 6ನೇ ಮೈನ್, 

ನಾಯಕನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/23/2011 0:00 D

59379 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/95/
2010‐11

ರ್ೕ.ಎಂ.ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮಾದಪಪ್ 
ಕೊಣನೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 D

59380 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/61/
2010 11‐

ರ್ೕ.ರಾಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], 
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಪುರ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವತ್
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಯ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 C

59381 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/87/
2009‐10

ರ್ೕ.ಎಂ.ಕರೀಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
[ಅಮಾನತುತ್], ನಂ.3996, 

ಆರ್.ಹನುಮಂತಪಪ್, ಮಿಲ್ ಂಭಾಗ, 
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ, ನಂಜನಗೂಡು, 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿದುದ್, 

ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/23/2011 0:00 D

59383 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
28/2010‐11

ಸೂಪ್ತಿರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಅಂಕನಕಟೆಟ್ಪುರ, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 A

59384 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
159/2009‐10

ತಾರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಯರಹ ಳ್, 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 A



59385 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/82/
2010‐11

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಹರಿಜನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಸಜೆಜ್ೕಹೊಸ ಳ್, 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2011 0:00 C

59387 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
165/2009‐10

ರ್ೕ. ಾನಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 
ಅಣೂಣ್ರು, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ  
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

4/23/2011 0:00 A

59388 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/03/
2010‐11

ರ್ೕ.ರಾಮನಾಯಕ್ ಸಹವತಿರ್, 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಳಯ್, 

ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 B

59389 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/142
/2009‐10

ರ್ೕ.ಡಿ.ಮೈಲಾರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ.ಜಯಮಂಗ  ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಟರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ 

ನಿಗಧಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 B

59390 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/15
3/2009‐10

ರ್ೕ. .ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ವೃತಿತ್
ಕಷ್ಕರು,  ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಾವತೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕುಮಾವತೂತ್ರು, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 B

59392 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/78/
2010‐11

ಹಾವನೂರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ],  ರಾ, 
ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 

ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 D

59393 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/178
/2009‐10

ರ್ೕ.ಪರ್ಶಾಂತ, ವಕೀಲರು, ಬಿ.ಎಂ.ರಸೆತ್, 
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
4/23/2011 0:00 D

59644 EST2
8(1)/ದೂಪರ್/65/
2010‐11

ರ್ೕ ಎಸ್.ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣಭಟ್, ಸ. , 
ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಚಾರಣೆ 
ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮವ ಸುವ ಕುರಿತು

1/25/2011 0:00 D



59723 EST2
8(1)/ಅನು/67/2

011

ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ ಡಿ. ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಣ
ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಬಾಬು ನರೇಂದರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಸಲೇಹ ಳ್, ಬೀರೂರು 
ವಲಯ, ಕಡೂರು ತಾ ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ 

ಅನಮೂದನೆ ಬಗ ಗೆ್

1/27/2011 0:00 B

59852 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
157/2009‐10

ಗುಡ್ ಶೆಪಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ 
ನಗರ, ಮೈಸೂರು ‐ 16 ಈ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2011 0:00 A

59853 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
05/2010‐11

ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ [ರಿ], ಶೇಷಾದಿರ್, 
ಅಯಯ್ರ್ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ರ್ೕ.ಗಾಯಿತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನೂಯ್ ಸಯಾಯ್ಜಿರಾವ್ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು‐16 

ಈ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 A

59855 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/1
0/2010‐11

ಅನಂತ ಗೀತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ 

ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ 
ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 C

59856 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/13
9/2010‐11

ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವಡಡ್ಗೆರೆ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಡ್ ಲ್ ಲ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ 

ನೇಮಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 D

59857 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
31/2010‐11

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಾಪುರ, 
ಹನೂರು ವಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಹೊಸ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2010‐11ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 A

59858 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/158/2009‐10

ರ್ೕ.ಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 
ಬೈಚೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 B

59860 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
04/2010‐11

ರೋಟರಿ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ಆಕಾಡೆಮಿ, ಕೆಹೆಚಿಬ್ 
ಕಾಲೋನಿ, ಹೂಟಗ ಳ್, ಮೈಸೂರು ಈ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 A



59861 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಇ /175/2
010‐11

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಶರಾವತಿ, 
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಮಣಣ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಂದಕುಂಟೆ,  ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ 
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/21/2011 0:00 C

59862 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/47/
2010‐11

ಟೆರೇ ಯನ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, 
ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/21/2011 0:00 C

59865 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ವೇನಿ/14/2
010‐11

ರ್ೕ. .ಆರ್.ರಂಗನಾಥಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಕರು, ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹು ಕುಂಟೆ,  ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ 
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 130‐210ರ 

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2011 0:00 D

59866 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
47/2010‐11

ಎಸ್ಎಂಬಿಆರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 
ಪಾವಗಡ ಟೌನ್, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 

ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು 2010‐11 ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2011 0:00 A

59868 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/89/
2009‐10

ರ್ೕ. .ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, 
ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ವಡಡ್ಗೆರೆ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 C

59869 EST2
8[8] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
43/2010.11

ರ್ೕ.ನಿವಾರ್ಣ ಸಾವ್ಮಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲನಹ ಳ್, ನಂದಿನಿ 

ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2011 0:00 A

59870 EST2
8[1}[7]ಶಾ ಅ/

ದೂರು/6/2006‐07

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಇ.ಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ರ್ೕ.ಚನನ್ಕೇಶವ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಸಾ ಗಾರ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಅವಾಚಯ್ 
ಶಬದ್ಗ ಂದ ನಿಂದಿ  ಹಲೆಲ್ ಮಾಡಲು 

ಯತಿನ್ ದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

4/21/2011 0:00 D

59871 EST2
8[1}[7]ಶಾ ಅ/

ಮಾನ/04/2004‐
05

ರ್ೕ. ವೇಕಾನಂದ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕನೇನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 C



59872 EST2
8[1} 

ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/01
/2005‐06

ರ್ೕ.ಜಿ.ಪಿ.ಪರ್ತಾಪ್ ಬಿನ್ 
ದಿವಂಗತ.ಜಿ.ಪಿ.ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ, ಎಂ. .ಕೆ.  
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

4/21/2011 0:00 B

59874 EST2
8[1} 

ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/5
6/2010‐11

ರ್ೕ.ಜಗದಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ ಮ್ೕಪುರಂ, 
ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

4/21/2011 0:00 C

59875 EST2
8[1} 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/3/2
010‐11

ರ್ೕ.ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ.ಕೆ, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ 
ಸಹಾಯಕರು ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ 
ಶಾಲಾಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು 

ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಾಜಿನಾಮೆ ಪತರ್ 
ಬರೆ ಕೊಂಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

4/21/2011 0:00 D

59876 EST2
8[1} 

ಶಾ ಅ/ವೇನಿ/7/20
07‐08

ರ್ೕ.ಆರ್.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಎಸ್ಎಂಆರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೂತಪಪ್ನ 
ದೇವಸಾಥ್ನ,  ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 
ಕಾಲಪ್ನಿಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 C

59877 EST2
8[1} 

ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/3/2
003‐04

ರ್ೕ.ಎಸ್. .ರಾಘವೇಂದರ್ ತಂದೆ 
ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಟಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಇವರನುನ್ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 B

59878 EST2
8[1} 

ಶಾ ಅ/ದೂರು/8/2
004‐05

ರ್ೕ. ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರಾಪುರ, ಪಾವಗಡ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ನ ಾನ ಕಷ್ಕರ ಬಾಯ್ಕ್ 
ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಯ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 C

59879 EST2
8[8} 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/30/2
004‐05

ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
4/21/2011 0:00 C

58629 EST2
8[1]ಶಾ ಅ/ವೇನಿ
/36/2002‐03

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ 54 ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
[ಖಾಸಗಿ]ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾಲಪ್ನಿಕ ವೇತನ 
ನಿಗದಿ ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು 

ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

1/7/2011 0:00 C

58634 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ವೇನಿ
/36/2003‐04

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾಲಪ್ನಿಕ ವೇತನ ನೀಡಿರುವ 

ಬಗೆಗ್
1/7/2011 0:00 C



: ಈ

58664 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/51/2008‐
09

ರ್ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಣಿ, ತುಮಕೂರು, 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

58674 EST2
8[4]ಶಾ /ವಗರ್/
94/2009‐10

ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್
[ರಿ] ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 C

58687 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/59/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎಲ್. ಗಿರಿಜಮಮ್ ಕೋಂ, ದಿ: 
ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದದ್ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಂಪಡೆದ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

58695 EST2
8[4]ಶಾ /ವಗರ್/
96/2009‐10

ರ್ೕ ಬಿ. . ಹನುಮೇಗೌಡ, ಸ , 
ಬೈಲಾಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೈರಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 C

58698 EST2
8[4]ಶಾ /ವಗರ್/
91/2009‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಟಿ.ಬಾಲರಾಜು, ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು, ಸಹಾಯ್ದಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ರಾಜೇಂದರ್ನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಇವರನುನ್ 
ಕಾಗದನಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭದಾರ್ವತಿ ಇ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 C

58700 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೆ.ತ
/59/2009‐10

ಎಸ್. .ಪಿ. ಸಂ.ಕಿ.ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ ] 
ತಿಪಟೂರು ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಈತಿಪಟೂರು ತಾ  ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಶಾಲೆಗೆ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಒಂದು 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 A

58703 EST2
8[4]ಶಾ /ಹೊಶಾ
ಪಾರ್/45/2009‐10

ರ್ೕ ರ್ೕ ರ್ೕ ರ ಶಂಕರ್ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ
.ಎ. ಸೈಟ್, ನಂ.4, ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ, 

ಹೆಚ್.ಬಿ. .ಎನ್. ಲೇಔಟ್, ತಿಂಡುಲ್, 
ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ ಬೆಂ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್

1/7/2011 0:00 A

58705 EST2
8[4]ಶಾ /ಮುಂಬ
ಡಿತ್/1/209‐10

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ಸುವಣರ್ಮಮ್, ಸ , 
ನವಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಂಗನಾಯಕನ್ಹ ಳ್ ಇಉವರಿಗೆ ಮು ರ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 C

58706 EST2
C 8[4]ಶಾ /ಮುಂ
ಬಡಿತ್/230/2008‐09

ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ರಾಜಪಪ್, ಮು , ಅಲಲ್ಮಪರ್ಭು 
ಪೌರ್ಶಾ, ಬ ಳ್ಗಾಲು,  ಕಾರಿಪುರ ತಾ: 

ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
1/7/2011 0:00 C

58709 EST2
8[4]ಶಾ /ಮುಂಬ
ಡಿತ್/89/2009‐
10/2011

ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎನ್. ಸರೋಜಮಮ್, ಸ , 
ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್
1/7/2011 0:00 C



91/2009 10
ಕ್

58710 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/2/2009‐10

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಹುಲೆಲ್ೕಕೆರೆ,ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ 

ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 C

58745 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/12/1995‐96

ರ್ೕ ಮದಕರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಓಬಳಾಪುರ ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಮದಕರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಡವಂದ, ನೆಲಮಂಗಲ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  
ಸಂಖೆಯ್.152/1999

1/7/2011 0:00 B

58755 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
17477/2004

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್.17477‐79/2004 
ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ. ಕಷ್ಡಕಷ್ರಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು

1/7/2011 0:00 B

58760 EST2
8[7]ಶಾ ಅ.ಇಎ

ಟಿ/ನಾಯ್ಪರ್/3/2005‐
06

ಇಎಟಿ ಸಂಖೆಯ್. 03 04/2005  ರ್ೕ 
ನಾಗರಾಜು, ಅಟೆಂಡರ್,  ರ್ೕ ಕೆ. ಹೊನನ್ಪಪ್ 

ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರ,  ರ್ೕ ದಾಯ್ರಣಯ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು

1/7/2011 0:00 B

58793 EST2
8[5]ಶಾ ಅ/ಇ /
10/2009‐10

ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುತಿರ್ನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್. ಎಲ್ಎಕೂಯ್ 438 [237]ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
1/7/2011 0:00 D

58794 EST2
8[4]ಶಾ /ಇ /5
91/2009 10‐

ರ್ೕ ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ [ ಕಷ್ಕರ 
ೇತರ್] ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ರ್ ರ್ ನ್
ಸಂಖೆಯ್. 591ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 D

58795 EST2
8[4]ಶಾ /ಇ /2
76/2008‐09

ರ್ೕ ಮೀರ್ ಅಜೀಜ್ ಅಹಮದ್ [ಸಥ್ ೕಯ
ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ೇತರ್]  ಧಾನ ಪರಿಷತ್ 

ಸದಸ್ಉರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ 
ಸಂಕೆಯ್. 276 ರ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 D

58796 EST2

8[4][7]ಶಾ ಅ.ರಿ
ಪಿ‐

24962/05/ರಿಪಿ/24
962/2005

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ. 24962/2005  ರ್ೕ
ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

1/7/2011 0:00 B

58798 EST2
CPI/ರಿಪಿ/659/217

/2007‐08

ರ್ೕ ಹರಿಯಣಣ್, ಸ , ಆಯರ್ಪುತರ್ ಪೌರ್ಶಾ, 
ಕೆಸರಮಡು, ತುಮಕೂರು ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ. 

659/2008
1/7/2011 0:00 B

58799 EST2
8[1][7]ಶಾ ಅ/ರಿ
ಪಿ/03/1995‐96

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಾ ತ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್ಯ ಲ್ 
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B



ರ್ ರ್

58138 EST2
7[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸನಿವಾಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕ ದಿ್ದಗಂಗಾಮಠ, 

ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58143 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/72/2008‐
09

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೋಟಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು 

[ಗೆರ್ೕಢ್‐1 ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58146 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸನಿವಾರ ಉನನ್ತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58149 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ಜಯಮಂಗ  ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58153 EST2
8[7]ಶಾ ಅ./ಖಾ

ಹುಅನು/07/2008‐
09

ರ್ೕ ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಎಂ.ಎನ್.ಕೋಟೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58155 EST2
C 8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ
ಹುಅನು/47/2008‐

09

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾರಸಂದರ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ: 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58158 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂಚಗಲ್, ಬಂಡೆ ಮಠ, 
ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58160 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಗುಣಿ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58162 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಣೆಣ್ಗೆರೆ 

ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58164 EST2
8[7]/ಖಾಹುಅನು/
47/2008‐09

ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗುಡೆಮಾರನಹ ಳ್, ಮಾಗಡಿ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
1/6/2011 0:00 B

58168 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2011

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಜಲಗುಂಟೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B



:ಈ ನ

58169 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ಮಹಾಂತೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುದೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ಖಾ ಹುದ ದೆ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
1/6/2011 0:00 B

58170 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳದರ, ತುಮಕೂರು ತಾ: 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58171 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲೂಲ್ರು, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
1/6/2011 0:00 B

58172 EST2
8[1]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತರೂರು,  ರಾ ತಾ: 

ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58173 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ಉದದ್ನ ವ ೕಗೀಶವ್ರ
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಟಿಟ್ಪುರ, 
ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58174 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ಶರ್ರೀ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಹು ಕಲ್, 
ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58175 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ನಾಯಕ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ನಿಟೂಟ್ರು, ಗುಬಿಬ್ 
ತಾ:ಈ ಶಾಲೆಯ ನ ಖಾ ಹುದೆ ಭತಿರ್ತಾ   ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58176 EST2
8[3][4]ಶಾ ಅ/

ಖಾಹುಅನು/72/20
08‐09

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೋಟಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉ 
ವ 4 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58177 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/48/2008‐
09

ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಕಾವು, 
ಕೊರಡಗೆರೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
1/6/2011 0:00 B

58187 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಪೂಪ್ರು, ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.

1/6/2011 0:00 B

58189 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09/2011

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರೆಯೂರು, ತುಮಕೂರು 
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ?ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

58192 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನೇಕೆರೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: 

ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B



ನ್ ವ್ ಚ್ ೃ

58193 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/47/2008‐
09

ರ್ೕ ಬಾಪೂಜಿ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಾಚೇನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ 
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಬಗೆಗ್

1/6/2011 0:00 B

56461 EST2
 8 

(2)/ಅನುರಶಾ/167
/2010‐11

ರ್ೕ ಮಹಾಭಲೇಶವ್ರಭಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ಯ 

ಪರಿಷಕ್ರಣೆಯ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 C

55129 EST2
 8 

(2)/ಅರಶಾನೌಮಾ/
154/2010‐11

ರ್ೕ ಎನ್. ಜಿ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಾನದೇಗುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಜೈಭೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದ ಣ 
ವಲಯ‐3, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್

10/3/2011 0:00 A

55174 EST2
 8 

(2)/ಅರಶಾನೌಮಾ/
155/2010‐11

ರ್ೕ ಡಿ. ಸುಲೋಚನಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಚೊಕಾಕ್ಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,, ಸುಳಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

55562 EST2
 8 

(2)/ಅರಶಾನೌಮಾ/
126/2010‐11

ರ್ೕ ಫಾ:ಜೋಸೆಫ್ ವಾಳಕುಝಿ, ಮುಕಯ್ 
ಕಷ್ಕರು, ಬೆಥನಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ 

ನೂಜಿಬಾ ತ್ಲ, ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ 
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್ಲ್ ತ್ ಗ್

11/16/2011 0:00 B

55600 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
25/2010‐11

ದಿ ನೂಯ್ ಕಾಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, 
ಟಗಾನಹ ಳ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್

11/18/2010 0:00 A

55602 EST2
8(1)/ವಗರ್/34/2

010‐11

ಒಕಕ್ ಗರ ಸಂಗ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 

ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
11/18/2010 0:00 C

55604 EST2
8(1)/ವಗರ್/21/2

010‐11

ಸೆಂಟ್ ಮಾಥರ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/18/2010 0:00 C

55605 EST2
8(1)/ವಗರ್/40/2

010‐11

ಾನಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಮತಿರಿ, ಮರವಂಜಿ, 
ಕಡೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 
ವಗಾರ್ವಭೆ ಬಗ ಗೆ್

11/18/2010 0:00 C



53683 EST2
ರ್

9/12/2011 00 C

55607 EST2
8(1)/ವಗರ್/43/2

010‐11

ರ್ೕ ದಾದ್ಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ, 
ಮಲಲ್ಪಪ್ನಹ ಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಬಗೆಗ್

11/18/2010 0:00 C

55608 EST2
8(1)/ವಗರ್/52/2

010‐11

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ,  ವಗಂಗಾ ೇತರ್ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/18/2010 0:00 C

55609 EST2
8(1)/ಧಾಕೊಅನು
/59/2010

ನಿವೇದಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಆಂಗಲ್ ಕೋಟೆ, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ ಶಾಲೆಯ 

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

11/20/2010 0:00 C

53674 EST2
8(40/ದಾಹಾಮ/
103/2010

ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೊಡಿಗೇಹ ಳ್ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುಗ 
ಬಗೆಗ್

9/12/2011 0:00 D

53675 EST2
8(40/ಹೊಶಾಪಾರ್
/32/2010

ಪಾವರ್ತಿ ಆರ್ ರತನ್ ಂಗ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ. 51, ರತನ್ 

ಂಗ್ ಲೇಔಟ್ ಕಾವಲ್ ಬೈರ ಸಂದರ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು‐32 ಇ ಲ್ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 A

53683 EST2
8(40/ಖಾಹುಅನು
/86/2010

ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ನಿಸರಾಣಿಯ್ ೃ ಧ್
ಸೊರಬ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಮು  ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/12/2011 0:00 0: C

53463 EST2
8(8).ಇ.ಎ.ಟಿ.ದಾ
ವೆ.111/2008‐
09/ನಾಯ್ಪರ್//

ರ್ೕ ಎಲ್.ಗುರುಸಾವ್ಮಿ ಹಾಗು ಇತಯರರು 
ಇವರುಗಳು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲಾಲ್ 

ಇ.ಎ.ಟಿ ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 
1/2008 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ದಾವೆಯನುನ್ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2011 0:00 B

50970 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

46/2010
ಆಚಡ್ರ್ ೕಸಸೊಬ್ೕಡರ್ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ರಿ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

10/1/2010 0:00 A

50971 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
146/2010

ಆತೆರ್ೕಯ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ. .ನಗರ 

ಕುರುಬರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
10/1/2010 0:00 D

53355 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು

/ಹು.ಭ.ಅ.88/2010
‐11

ಜಿ.ಎಂ. .ಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಧೋ ಹೋ , 
ಹರಿಹರ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2011 0:00 A

53364 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮಾ.

ಹ.ಅ/30 
[ಭಾಗ]/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ 
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C



53382 EST2 :ಈ 8/29/2011 00 C

53365 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವೇನಿ

ಪ/ಪು.ನಿಗಧಿ.67/20
10‐11

ರ್ೕ ಮರಿನಂಜಯಯ್, ಮು , 
ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್, ಸಾವರ್ಜನಿಕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೂರಿಗಾ , ಮಳವ ಳ್ ತಾ: 
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ 

ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 C

53366 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.
22/2010‐11

ದಾಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11 ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

53367 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/39/2010‐
11

ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾರತಿನಗರ, 
ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/27/2011 0:00 D

53369 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/47/2010‐
11

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ದುಗಿರ್ಗುಡಿ,ಹೊನಾನ್  ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

53382 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು
/209/2009‐10

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆಂಜನೇಯನಗರ, ಹೊನನ್ಮರಡಿ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ:ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗದಾವಣಗೆರೆ ತಾ   ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್

ಮಾದಯ್ಮ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 0: C

50975 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
107/2010

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಎನ್.ಬಿ. ಸ ಶವ್ತೀಥರ್
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಶಾ, ಕಮಮ್ರಡಿ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ 

ತಾ
10/1/2010 0:00 B

50976 EST2
8(4)/ದಾಹಾಮ/1

5/2010

ರ್ೕ ಆಂಥೋಣಿ ಪಯಸ್, ದೈ ,ಸೆಂಟ್ 
ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
10/1/2010 0:00 C

50977 EST2
8(4)/ಮಾನ/01/

2010
ರ್ೕ ಶಾಂತರಾಜ್ ಆರ್, ಡಾರ್ಯಿಂಗ್

ಟೀಚರ್ ಪರ್ ದಿಧ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು
10/1/2010 0:00 C

50981 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

19/2010

ರ್ೕಮತಿ ಡಾರತಿ ಹೆಚ್. ಅಸರ್ದೊ,  . . 
ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾ, ಸೆಂಟ್ 

ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
10/1/2010 0:00 C

50982 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
194/2010

ಎಸ್. .ಎಸ್. ಪಾಂಡುರಂಗ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳಯ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

10/1/2010 0:00 A



ೕ ೕ

51002 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/158/2

010

ರು ಮತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ
ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/1/2010 0:00 A

51003 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

49/2010

ವೇಕಾನಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು ಭದಾರ್ವತಿ, 

ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
10/1/2010 0:00 A

51004 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
217/2010

ಭದಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಲ, ಭದಾರ್ ಕಾಲೋನಿ
ಭದಾರ್ವತಿ

10/1/2010 0:00 A

53741 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
112/2010

ರ್ೕ .ಜೆ. ಬಿರಾದಾರ ದಿವ್ದಸ ಬಸವೇಶವ್ರ 
ಸಂಯುಕತ್ಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾ ರಾಜಾಜಿನಗರ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 C

53862 EST2
8[3]ಶಾ ಅ./ವ

ಗರ್/84/2010‐11

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಶಾಯ್ಗಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/14/2011 0:00 D

53865 EST2
8[3]ಶಾ ಅ./ಅಆ
ನೇ/95/2010‐11

ದಿ: ಎಂ ದಾಸಯಯ್, ಸ ,  ರ್ೕಮತಿ
ಪರ್ಮೀಳಾ ೕರಪಪ್ ಪೌರ್ಶಾ, 

ವಳಗೆರೆಹ ಳ್,ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ಇವರಿಗೆ 
`ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00 D

53894 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ಬಡಿತ್.ಅ.98/20
10‐11

ೕ ಹೆಚ್ ಮಹೇಂದ ಸ ೕರ್ ಹೆಚ್ ಮಹೇಂದರ್, ಸ ,  ರ್
ಮಾರಿಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಜಜ್ನಿಪುರ, 

ಹೊನಾನ್  ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

53898 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮಾ

ನ/ಹಾ.ಕೊ.ಮನಾನ್.9
2/2010‐11

ಾನ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಮನಹ ಳ್, 
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್ ದಾಖಲಾತಿ 
ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00 D

53911 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/85/2010‐11

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
[ರಿ]ಸಾಸೆವ್ಹ ಳ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಅಂತರ 
ಶಾಲೆ ವಗರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 B

53912 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅ
ನು/82/2010‐11

ದಿ: ಅಖಿಲಾ ಭಾನು, ಸ ,  ಜಯ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ ] ಪಾಂಡವಪುರ 
ಇವರ ಮಗ ಸಯಯ್ದ್ ಸಾದಿಕ್ ಅಹಮಮ್ದ್ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 

ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 D
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53913 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/ಅ.55/201
0‐11

ರ್ೕ ಕನಕಗಿರಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಬಬ್ಳ, ಚನನ್ಗಿರಿ 
ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್,

8/29/2011 0:00 A

53917 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/190/2009
‐2010

ಡಾಯ್ ೕಡಿಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಶಾ, 
ನೆಹರುನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐

11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/2/2010 0:00 A

53918 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/ಅ.19/201
0‐11

ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತರೀಪುರ, 
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ಣೆ 

ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53919 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/ಪೌರ್.ಶಾ.ಅ.
37/2010‐11

ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ 
ೇತರ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53920 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/177/2009
10‐

ಗೋಲಡ್ನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಶಾ, 
ಬಾಗೂರು, ಸೊಣೆಣ್ೕನಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು ತಾ: 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

11/2/2010 0:00 A

53921 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/ಮರು.ಅ.01
/2010‐11

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,[ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ] ಮಂಢಯ್ ಈ 

ಶಾಲೆ 2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂದು ಮರು 
ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್]

11/2/2010 0:00 A

53922 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/11/2010‐
11

ಟ್ಲ್ ಸಾಟ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಡಾಡಿ ಮತಾಯ್ಡಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಢುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53923 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು

ರಶಾ/ಹೆ .167/20
09‐10

ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಶ ಭಾಗ] ಮುಂಡೂಕ್ರು, 
ಕಾಕರ್ಳ ಇ ಲ್ ಅನುದಾನ ರ ತ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

11/2/2010 0:00 A
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53924 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/ಅ.36/200
9‐10

ಗುರುಕೃಪಾ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಾಮ್ರು, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ: 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/2/2010 0:00 A

53925 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/15/2010‐
11

ಶೆವ್ೕತಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆನನ್ವಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 
8ಣೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53926 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/25/2010‐
11

ಗೋಪಾಲಪುರದ ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್ 
ಬಸಪಪ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೊಂಡಜಿಜ್ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53927 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/54/2010‐
11

ಂಚನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/2/2010 0:00 A

53928 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/201/2009
10‐

ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕನನ್ಡ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂತೆಮೈದಾನ 
ಹೊನಾನ್  ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಳೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ

ತರಗತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53929 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/198/2009
‐10

ಜೈನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಅವರಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53930 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/200/2009
‐10

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 
ಸರಸವ್ತಿ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53931 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/202/2009
‐10

ನಿಸಗರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 
ಎಸ್.ಓ.ಜಿ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A



: ಈ

53932 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/151/2009
‐10

ದಾವಣಗೆರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53933 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/14/2010‐
11

ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53934 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/192/2009
‐10

ಚಿನಮ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉರಮಾರ ಕಸಲಗೆರೆ ಬಡಾವಣೆ, ಮಂಢಯ್ 
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53935 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/18/2010‐
11

ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಜಿಜ್ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53936 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/2/2010‐
11

ಆರ್. .ಎಸ್ ಕನನ್ಡ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಚನಾಯಕನಹ ಳ್, 
ಚನಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ ಈಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ  ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್

ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇನ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53937 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/35/2010‐
11

ರ್ೕ ಶಾರದ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೊಡಿಯಾಲ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53938 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/27/2010‐
11

ಸೈನಿಕ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾ: 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/2/2010 0:00 A

53939 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/188/2009
‐10

ವೇಮನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಜರಾ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್, ಕಾಯ್ಸಂಬ ಳ್ ರಸೆತ್, 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐

11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A



ರ್ ಯ್ ಯ್ ರ್

53940 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/13/2010‐
11

ನೆಹರು ಕೆನಡಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೈರಕೂರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ: 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53941 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/195/2009
‐10

ಎ.ಎಂ.ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 
ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ: 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53942 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/31/2010‐
11

ಎಸ್.ಎಲ್. ದಾಯ್ಲಯ ಆಂಗಲ್
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ತಿರುಪತಿ, 
ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53943 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/179/2009
‐10

ಯುನಿಕ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 
ಅರಳ ೕೆರಿ ರಸೆತ್, ಮಾಲೂರು ತಾ: 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53944 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/197/2009
‐10

ರ್ೕ ದಾಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ್
ನರ ಂಹ ತೀಥರ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ: 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53945 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/170/2009
‐10

ಮಲ ಹೃದಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐

11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53946 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/196/2009
‐10

ಜೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A



53947 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/206/2009
‐10

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53949 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/32/2010‐
11

ಶೈಲೇಂದರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೋಳೂರು ಕೋಲಾರ ತಾ: ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 
ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53950 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/203/2009
‐10

ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಆನಗೋಡು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆದ್.

11/2/2010 0:00 A

53952 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/217/2009
‐10

ರ್ೕ ಅಹಲಯ್ದೇ  ಮಾರಮಮ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ನಗರ, ಅರತಿ 
ಉಕಕ್ಡ,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/2/2010 0:00 A

53980 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು

ಒ/ಚಿತರ್ಕಲಾ. .10/
2004‐05

ಸೇವಾನಿರತ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ
ನಿಗಧಿಪಡಿ ದ ಆದೇಶವನುನ್ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೂ 
ಸರಿಸುವ ಬಗೆಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 A

53982 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಕನಿ

ದು/ಸುತೊತ್ೕಲೆ.56/2
008‐09

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ / 
ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ 

ಥಿಲವಾಗಿರುವ ಕಟಟ್ಡಗಳನುನ್ ಗುರುತಿ  
ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 A

53983 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮಾ.

ಹ.ಅ/15/2008‐09

ರ್ೕ ಪಿ ರಾಮಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ಬಿನ್
ಪಂಚೇಗೌಡ, ಕೆರಗೋಡು, ಮಂಡಯ್ ತಾ: 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 A

53984 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು
ಒ/196/2006‐07

ರ್ೕ ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಸಾಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11/3/2010 0:00 A

53986 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.212/2
009‐10

ರ್ೕ ಜಿ ಬಿ ಚನನ್ಪಪ್, ಸ , ಜವಾಹರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 B



ೕ ಕ ಷಯ ಮು

53988 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.75/20
10‐11

ರ್ೕಮತಿ ಆಗೆನ್ೕಸ್ ಪಿ ಮಾಂತೆರೋ, 
ದಿವ್ದಸ, ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 B

53989 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.43/
2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ವಸಂತಿ ಭಟ್, ಸ , ಯು
ಕಮಲಾ ಬಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡಿಯಾಳ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 B

53991 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.41/
2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಎಸ್ ರೇಣುಕಾದೇ , ಸ , 
ರ್ೕಮತಿ ಸುಂದರಮಮ್ ರಾಜನಹ ಳ್, ಲಕಷ್ಮ್ಣ 
ಶೆಟಿಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ 
ಸವ್.ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

53992 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.52/
2010‐11

ರ್ೕ ಕಾಳಯಯ್, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
ಸಹಾಯಕರು, ಎಂ.ಕೆ.ಆನಂದಾಳವ್ರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ, 
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಇವರ ಸವ್.ಇಚಾಛ್ 

ನಿವೃತಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

53993 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.130
/2009‐10

ರ್ೕ ಕೆ ಹಾಲಪಪ್, ಮು ,  ರ್ೕ 
ಮರಳ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಆನಗೋಡ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಸವ್.ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

53995 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.81/20
09‐10

ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಕ ಷಯ ಮುರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ೃ ಣ್ ಯ್, . , 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಾರಗೌಡನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ತಾ: ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

53997 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.68/20
09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಪದಿಮ್ನಿ, ಸ ,  ರ್ೕ ಕಾಂತೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಂತಾವರ, ಕಾಕರ್ಳ, 
ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

53999 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.18/
2009‐10

ಕು:ಜಿ ಮೈಥಿ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ
ಪರಿಚಾರಕರು,  ರ್ೕ ಲ ಮ್ ಜನಾಧರ್ನ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ 
ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 B

54001 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.120
/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಗೀತಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತ್ಇ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B



08 ು

54002 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.77/
2009‐10

ರ್ೕ ಎ ಎಂ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಮು ,  ರ್ೕ
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಚಿಕೇರಿ, 
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರು ಸವ್.ಇಚಾಛ್ 

ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

54003 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.34/
2009‐10

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ನೀಲಪಪ್, ಮು ,  ರ್ೕ ಜಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂತೆಬೆನೂನ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ 
ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸವ್ಯಂ 
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 B

54005 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಉ

ನಾಯ್/ರಿಟ್.ಅ.ಸ.149
1/2006/2009‐10

ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ 
ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್:1491/2006 [ ಂದಿ 

ಕಷ್ಕರು] ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕೊಂಡದ ಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ:

11/3/2010 0:00 B

54006 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
4/2006‐07

ರ್ೕ ಅಂಕುಸಾವ್ಮಿ. ., ನಿವೃತತ್ ಂದಿ
ಕಷ್ಕರು, ಮುನಿ ಫಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ 
ಮತುತ್ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54007 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
15025/2006‐07

ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಾಮ ರಾಜು, ನಿವೃತತ್
ಕಷ್ಕರು, ಜೆ.ಪಿ.ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಡ ಲೆ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ:  ರುದಧ್ 
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54008 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/

ತೀಪುರ್.160/2007‐
08

ರ್ೕ ಡಿ ಬಿ ಮಹಬಲೇಶ್,  , ನಳಂದ
ಪಪೂಕಾಲೇಜು, ತಾಳಗುಪಪ್,  ವ ಗಗ್ 

ಇವರು ಸ ಲ್ ದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಗೆ 
ನಾ ಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀಪಿರ್ನನಾಯ್ಯಾಲಯವ ನೀಡಿರುವ ತೀಪಿರ್ನ

ಬಗೆಗ್. [8316/2007]

11/3/2010 0:00 B

54010 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಾಯ್

ನಿಂಪರ್/ಇತರೆ.159/
2007‐08

ರ್ೕ ಎನ್ ಟಿ ಬಾಲರಾಜ ಎ.ಎಂ. ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರು, ಸಹಾಯ್ದಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ 

ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್ 
[45200/2001]

11/3/2010 0:00 B

54011 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಾಯ್

ನಿಂಪರ್/109/2005‐
06

109.2006,  ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್
ದಾಯ್ವತಿ, ಅರ ಂದ ತಾಯರ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ರುದಧ್ 
ಸಕಾರ್ರ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54012 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು

ಒ/ಇತರೆ.3/2005‐
06

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ದಿ:17‐01‐2004 ರ 

ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪೂವಾರ್ನುಮತಿ 
ಪಡೆದು ಆಯೆಕ್ / ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ 
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಇರುವ 

ಬಬ್ಂದಿಯ ವರಗಳು

11/3/2010 0:00 B



54013 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.42/
2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ನ ನಿ ಎನ್ ಕಲಗುಜಿಜ್, ಸ , 
ಎಸ್. .ಟಿ ಪಪೂಕಾ [ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಭಾಗ] 
ಕಾಕರ್ಳ, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 B

54014 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇನಿ.ಅ.62/
2010‐11

ರ್ೕ ಭರತ್ ಶೆಟಿಟ್.ಕೆ, ಸ , ಮಹಾದೇ  
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಪು, ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸವ್‐
ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

54015 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ.ಅ.30/
2010‐11

ರ್ೕ ಬಿ ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ಮು ,  ರ್ೕ 
ಮಾಗನೂರು ಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಳವನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ 
ಸವ್‐ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

54024 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಉ

ನಾಯ್/ರಿಅ.2176/20
04/2007‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ 
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:2176/2004  ರ್ೕಮತಿ 

ಕೆ ಟಿ ಪದಾಮ್ವತಿ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಆರ್.ಜಿ.ನಂಜಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ 
ನಾಗರಕಟೆಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ರುದಧ್ 

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54025 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಉ

ನಾಯ್/ರಿಟ್ .ಅ./2007
‐08

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ 
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:9765/2007, 

ಕೆ.ಪರ್ಕಾಶ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು, 
ಹೊನನ್ಮಮ್ ಸಂಗಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಿಯೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರಧ್

ಮತುತ್ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54027 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಉ

ನಾಯ್/ದಾವೆ.76/200
5‐06

ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಕೊಟರ್ಯಯ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ಜಿ   ಡಿ ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, 

ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 

ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

54029 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಾಯ್

ನಿಂಪರ್/ದಾವೆಸಂ.20
4/08/2008‐09

ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ
ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:204/2008  ರ್ೕ 

ಜೆ ಹೆಚ್ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ದೈ , 
ಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ, ನಲುಕ್ದುರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ 

ತಾ: ರವರು ಇಲಾಖೆ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B



54039 EST2
ರ್ ವ್ ಯ್

11/3/2010 00 B

54031 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/

310/08/2007‐08

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ 
ಸಂಖೆಯ್:310/2008 ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 

ಇತರರು ರುದಧ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ರ್ೕ 
ಪಂಚಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಗಾಂಧಿನಗರ, 

ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಭಾರತಾಂಬೆ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಆನೆಕೊಂಡ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ 

ಶಾಲೆಗಳ ಹಸಾತ್ಂತರ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

54034 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
6196/2006‐07

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:6196/2006 ಗಿರ್ೕನ್ ವಾಯ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರೂರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ 

ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54035 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
5/2006‐07

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್: 12632/2006 ಪಿ 
ದಾಸಪಪ್,ಸ ,  ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ವಕಕ್ಲೇರಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54037 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
04/2003‐04

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:11754/2004  ರ್ೕಮತಿ ಜೆ 
ಕೌಸಲಯ್, ಸ ,  ರ್ೕ ನೆಂಪರುಮಾಳ್ 

ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ 
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54039 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
41557/2004‐05

ರ್ೕ ಡಿ ಪಿ ಸಾವ್ಮಿ ಮಂಡಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರುತ್
[ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:41557/616/2004]

11/3/2010 0:00 0: B

54041 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
21819/2005‐06

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂ:21819/2005,  ರ್ೕ
ೕ , ಸ , ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರುದಧ್ 
ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54042 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಾಯ್

ನಿಂಪರ್/114/2004‐
05

 114/2005,  ರ್ೕ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 
ಹೊನನ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ 
ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಳವ ಳ್,  ರುದಧ್ 

ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54084 EST2
8[2ಎ]ಶಾ /ಮೇ
ಆ/106/2003

ರ್ೕ ನಂಜಗೌಡ, ಸ ,  ರ್ೕ ಮದಕರಿ 
ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ: 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರು 

ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಹಾಗು ರ್ೕ ಧನಂಜಯ, 
ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ 
ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾವೆ 

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B



ದಾ [ರಿ]

54086 EST2
8[2ಎ]ಶಾ /ಮೇ

ಪಾರ್/10/2005‐06

ಮೇಲಮ್ನ 10/2005  ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್
ದಾಯ್ವತಿ, ಸ , ಅರ ಂದ ತಾಯರ್ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ 

ಜಿಲೆಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

54087 EST2
8[2]ಶಾ /ನಾಯ್

ನಿಂಪರ್/357/2006‐
07

ರ್ೕ ಟಿ ವೆಂಕಟರಾಮ ರಾಜು, ನಿವೃತತ್
ಕಷ್ಕರು, ಜೆ.ಪಿ.ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಡ ಲೆ್, 
ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಮಂಡಯ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ 

ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇಲಾಖೆ

11/3/2010 0:00 B

54089 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/

ಇತರೆ.26/2005‐06

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:16583/2005, 
ಮೂತಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟಟ್ಸ್ಟ್, ಮಾಲೂರು, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ 
ಕುರಿತು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಕಯದ 

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು.

11/3/2010 0:00 B

54091 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
19742/2005‐06

ರಿ.ಅಜಿರ್.19742/2005  ರ್ೕ ಯದುಶೈಲ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಡಯ್,  ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ 

ಮತುತ್ ಇತರರು
11/3/2010 0:00 B

54092 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
810/2001‐02

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:810/2001, 
ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ರ್ೕ  ಮಂಡ  [ರಿ] 
ಹೆಮಾಮ್ಡಿ,  ರುದಧ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ 
ಮತುತ್ ಇತರರು ನಾಯ್ಯಾಲಯ ತೀಪುರ್ 

ಅನುಷಾಠ್ನದ ಕುರಿತು

11/3/2010 0:00 B

54093 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಉ

ನಾಯ್/11/2007‐08

ದಿವ ಜೊ ೕತಿ ದಾ ಸಂಸೆ [ರಿ] ಭಾರತಿದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಭಾರತಿ
ನಗರ [ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡಿಡ್] ಮದೂದ್ರು ತಾ: 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ತಕರಾರು 

ಇರುವ ಕುರಿತು.

11/3/2010 0:00 B

54094 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮೇ

ಪಾರ್/85/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮ ೕಲ, ವೈಫ್ ಆಫ್ 
ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ರವರಿಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್ [ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:37/2007]
11/3/2010 0:00 B

54096 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/ಸುತೊತ್ೕಲೆ.6/2
005‐06

ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲ್ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಗಳನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 B

54097 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮಾ

ನ/107/2006‐07

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ 1ರ ವರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B



54098 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ಅಧಿಕ 
ಭಾಗ/2006‐07

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಮಾನಯ್ತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 

ಮಂಜೂತಾತಿ ಬಬ್ಂದಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ 
ಹಾಗು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಚೀಟಿಗೆ ಮೇಲುಸ  ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

54099 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
253/2006‐07

ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ 
ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 1491/2006  ರ್ೕ ಶಂಕರ 
ನಾಯಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ವಸರ್ಸ್ ರ್ೕ 

ಭಾಸಕ್ರ್ ನಾಯಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

54100 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮೇ

ಪಾರ್/17/2005‐06

ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:17/2005  ರ್ೕಮತಿ 
ಪೆರ್ೕಮ ೕಲಾ, ಸ , ಎಸ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್, 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ವಾನ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಮತುತ್ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54103 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/ಅ.185/20
09‐2010

ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಜೆಕಾರು, ಕಾಕರ್ಳ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

54104 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/ಅ.22/200
6‐07

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

11/3/2010 0:00 B

54106 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/04/2010‐11

ದಿವಂಗತ ಎಂ ದದ್ರಾಮು ಮು , 
ಎಂ. .ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೀಲಾರ, ಮಂಡಯ್ 

ತಾ: ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ ಎಸ್ 
ಸುಮಂತಕುಮಾರ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ 
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 B

54108 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/214/2009‐10

ದಿ: ಎನ್ ದೇವೆಂದರ್ಪಪ್, ಅಟೆಂಡರ್,  ರ್ೕ
ಮೂಗನೂರು ಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಳವನೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: ಇವರ 
ಮಗ ರ್ೕ ಎನ್ ಡಿ ರಾಜಶೇಖರ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ 

ಹುದ ದೆ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

54109 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/ಅ.38/2010‐
11

ದಿ: ಜಿ ಬಸಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ,  ರ್ೕ
ದುಗಾರ್ಂಬಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, 

ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ ಬಿ ಟಿ 
ರಾಘವೇಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 B



54123 EST2 11/3/2010 00 C

54116 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
6/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ ಚೌಡರೆಡಿಡ್, ಸ , 
ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್:12775/2006  ರ್ೕ ಎಂ  

ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉತತ್ನೂರು, 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ:  ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ 

ಮತುತ್ ಇಲಾಖೆ ಇತರರು

11/3/2010 0:00 B

54118 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/

52604/2006/200
3‐04

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಬೈರಿ, ದೈ , 
ಮಹಾದೇವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಾಪು, ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 

ಸಂಖೆಯ್:52604/2006

11/3/2010 0:00 B

54119 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮಾ.
ಹ.ಅ/2/2007‐

2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳ 

ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
11/3/2010 0:00 C

54120 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮಾ.

ಹ.ಅ/[1ಎ]/2007‐
2008

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54121 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮ.

ಹ.ಆ/3/2006‐07
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಕೋರಲಾದ ಮಾ ತಿಗಳ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 C

54122 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಅನು

ಒ/ಪ.ಜಾ.ಪ.ಮ.1/2
004‐05

ದಿ:13‐09‐2002 ರ ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶದ
ಸಂಖೆಯ್:ಇಡಿ.65. ಧ.97ರನವ್ಯ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿ ರುವ 
ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ 

ಕುರಿತು ಛಾಯಾ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54123 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/210/2009‐10

ರ್ೕ ಡಿ ಜಿ ರುದರ್ಪಪ್, ಸ ,  ರ್ೕಮತಿ
ದೇ ರಮಮ್ ಕುರುವೆತತ್ಪಪ್ ಬಾ ಕಾ 

ಪೌಢಶಾಲೆ ಅಣಜಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಣಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 0: C

54124 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/09/2010‐11

ದಿ ಅ ತ್ೕ ಕ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, ಕನಾರ್ಟಕ [ರಿ] ಮಂಗಳೂರು 

ಅಧೀನದ ಕಷ್ಕರ ಅಂತರ್ ಜಿಲಾಲ್ 
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54125 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/20/2010‐11

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ರಾಜಪಪ್, ದೈ , ನಾಯ್ಷನಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲೂದ್ರು, ರವರನುನ್ 

ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮುಡಿಯನೂರು ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54126 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ವಗರ್

/ಅನು.58/2009‐10

ಮಿಲಲ್ತ್ ದಾಯ್ ಮತುತ್ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ / ನೌಕರರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

11/3/2010 0:00 C



54127 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/ಅ.95/2009‐

10

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎಲ್ ಸರಸವ್ತಿ, ಸ , ಎಂ  
ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೀಲಾರ, ಮಂಡಯ್ ತಾ: 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54128 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ದಿವ್ದಸ.ಬ.124
/2009‐10

ರ್ೕ ಕೆ ಪರ್ಸಾದ್ ಪರಿಚಾರಕರು,  ರ್ೕಮದ್
ಭುವನೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕರ್ಳ, 

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅದೇ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54129 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/96/2009‐10

ರ್ೕ ಧಮರ್ಶೇಖರ್, ಸ , 
ಕೆ.ಎನ್. .ಎಸ್.ಯು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉಚಚ್ಂಗಿದುಗರ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 C

54130 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮಾ
ನ/88/2009‐10

ರ್ೕ ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಮೇನಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54131 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/50/2007‐08

ರ್ೕ ಪಿ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕ್, ಸ , ಮಾರುತಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ 

ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ರ್ೕ ಎಂ ಆರ್ 
ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ರ್ೕಮ ಮಣಣ್ಮಮ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಲದಕುಂಟಿ ರಾ ತಾ: 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆ ಅಂತರ ಆಡ ತತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಅಂತರ ಆಡ ತ

ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54133 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/290/2006‐07

ರ್ೕ ಬಿ ಕೆ ಗೋಪಣಣ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 
ಬಿಇಎಲ್ ಸಂ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, 

ಜಾಲಹ ಳ್, ರವರ ಂದಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್
11/3/2010 0:00 C

54135 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ
ೕ/ಮ.ಪಾ.ನಿ.4/
2004‐05

ಧ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗ ಂದ 
ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಮಹಾನಗರ 

ಪಾ ಕೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 C

54136 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /

ನ ೕಕರಣ.115/20
02‐03

ಹೊಸ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ನೊಂದಣಿ 
ಶುಲಕ್ ಡಿಮಾಯ್ಂಡ್ ಡಾರ್ಫ್ ನುನ್ 

ದಿನಾಂಕವನುನ್ ನ ೕಕರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
11/3/2010 0:00 C

54137 EST2
CPI/ನೇಅನು/27/2

004‐05

ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಂಟಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54138 EST2
8[3]ಶಾ /ಇ /

ಮುಂ.263/2006‐
07

ರ್ೕ ಶಾಂತಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶ್ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು‐21

11/3/2010 0:00 C



ರ್ ೖ ವ್

54139 EST2
8[3]ಶಾ /ಧಾಕೊ

ಅನು/ಸುತೊತ್ೕಲೆ.01
/2003‐04

ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಕಡಿಮೆ 

ಇರುವ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 C

54140 EST2
8[3]ಶಾ /ವ.ನಿ.ಅ

.ಮಂ/ಇತರೆ.55/20
04‐05

ಚೇತನ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಮುತಾಯ್ಲಪೇಟೆ,ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ 

ಜಿಲೆಲ್ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ 
ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನದ 

ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54141 EST2
8[3]ಶಾ /ಮಾನ/
ಇತರೆ.37/2003

ರಮಾ ಮಾಧವ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಮಾಲೂರು, 
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ತೋನರ್ಹ ಳ್, ರಮಾ 

ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ ರದಧ್ತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

11/3/2010 0:00 C

54142 EST2
8[3]ಶಾ /ನೇಅ

ನು/10/2000‐01

ಎಲ್ ದಾಯ್ವತಿ ಮತುತ್ ಕೋಕಿಲವೇಣಿ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳು ರ್ೕಮತಿ ಅರ ಂದ 
ತಾಯಸ್ರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54144 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/184/2009
‐10

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಂಬಳೂರು, ಹೊನಾನ್  ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

54145 EST2
8[3]ಶಾ /ಇ.ಎ.ಟಿ
/8/2006‐07

ರ್ೕ ವೈ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಇಎಟಿ.5/2001 ಡಾ: 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೋರಮಂಡಲ್, ಕೆಜಿಎಫ್, ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ

11/3/2010 0:00 C

54146 EST2
8[3]ಶಾ /ರಿಪಿ/9
522/2004

ರಿ.ಪಿ.ಸಂ.9522/2004,  ರ್ೕ ಅಂತೋಣಿ 
ಕೆಲ್ೕ ಯರ್, ಸ , ಅರ ಂದ ತಾಯರ್ 
ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ 
ಇವರಿಗೆ ಪುನ: ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 
ವಜಾ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ವೇತನ 

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54147 EST2
8[3]ಶಾ /ವಗರ್/
ಅನು.2/2006‐07

ರಮಾ ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತೋನರ್ಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ 2006‐07ನೇ 
ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54148 EST2
8[3]ಶಾ /ಮುಂಬ

ಡಿತ್/ಅ.29/2010‐11

ರ್ೕ ಎಸ್ ವಕುಮಾರ, ಸ ,  ರ್ೕ 
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ 
ಪಪೂಕಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C



54149 EST2
8[3]ಶಾ /ಮುಂಬ

ಡಿತ್/ಅ.45/2010‐11

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜು, ಸ , 
ಸರ್.ಎಂ. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಳ್, ಮಂಡಯ್ 
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54150 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/94/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್, ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ಸ , 
ರೈತರ ಕಷ್ಣ ಪೌರ್ಶಾ, ಹನಕೆರೆ, ಮಂಡಯ್ 
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

54151 EST2
8[3]ಶಾ /ಮುಂಬ

ಡಿತ್/ಅ.24/2010‐11

ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ, ಸ ,  ರ್ೕ 
ಶರಣ ಸಂಗಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂಬಳೂರು, 
ಹರಿಹರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54152 EST2

8[3]ಶಾ /ಇ /ಜ
ನತಾ 

ದಶರ್ನ.61/2007‐
08

ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಯವರ ಜನತಾ 
ದಶರ್ನ ಕಡತ 2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ

11/3/2010 0:00 C

54153 EST2
8[3]ಶಾ /ನಿ ೕ
/ಪು,ನೇ.64/2007‐

08

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ನಿವೃತತ್ಗೊಂಡ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ಅಂತಯ್ದವರೆಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನುನ್ 

ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54154 EST2
8[3]ಶಾ /ಅಆನೇ
/3/2006‐07

ದಿ: ಎಂ ಜಿ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ದಿವ್.ದ.ಸ 
ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂದಗೆರೆ, 
ಇವರ ಪತಿನ್ ಪುಟಟ್ತಾಯಮಮ್ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗು ಬರಬೇಕಾದ 
ಸವಲತಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54155 EST2
8[3]ಶಾ /ಮುಂಬ

ಡಿತ್/ಅ.44/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ,ಸ ,  ವೇಕಾನಂದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಯ್ಮತಿ ಹೊನಾನ್  ತಾ: 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54156 EST2
8[3]ಶಾ /ಮಾನ/
70/2009‐10

ಮೈ ಅ ಟೇಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅ ಟೇಟ್ ನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 C

54157 EST2
8[3]ಶಾ /ದಾಹಾ

ಮ/ಅ.182/2009‐
10

ರ್ೕ ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸಾಸಲು, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಸಂಬಂಧ 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C



54163 EST2 ುರ 11/3/2010 00 C

54158 EST2
8[3]ಶಾ /ನೇಅ

ನು/ಮು .ಬಡಿತ್.168/
2009‐10

ಸಟ್ರ್ ಎ ಯಮಮ್, ಸ , ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಲಹ ಳ್,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ 
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54159 EST2
8[3]ಶಾ /ಅನು/

ವಗಾರ್.82/2009‐
10

ರ್ೕ ಚನನ್ಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಹೊನಾನ್  ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 

ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54160 EST2
8[3]ಶಾ /ಮಾನ/
105/2009‐10

ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುರುಗಲವಾಡಿ 
ಗೇಟ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54161 EST2
8[3]ಶಾ /ಮಾನ/
ಮನನ್.158/2009‐

10

ಾನವಾ ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಎಂ 
ಹೊಸೂರು ರ್ೕ ರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಈ 
ಶಾಳೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54162 EST2
8[3]ಶಾ /ವಗರ್/

ಅನು.33/2010‐11

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಯ ಅಂತರ
ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನು ೕದನೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 C

54163 EST2
8[3]ಶಾ /ಮಾನ/
69/2009‐10

ರ್ೕ ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಪಿಇಡಿ 
ಕಾಲೇಜು ಕಾ ಂಪಸ್ ರಸೆ ಪಾಂಡವಪುರಕಾಲೇಜು ಕಾಯ್ಂಪಸ್ ರಸೆತ್, ಪಾಂಡವಪ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್ 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್

11/3/2010 0:00 0: C

54164 EST2
8[3]ಶಾ /ಮಾನ/
51/2008‐09

ರ್ೕ ಓಂ ರ್ೕನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮಂಢಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ 

ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54165 EST2
CPI/ಮಾನ/ಮನಾನ್.
141/2009‐10

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಂತೂರು, ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 C

54166 EST2
CPI/ಮಾನ/71/20

09‐10

ಡಾ: ಸರ್ ಎಂ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹಳ ೕೆನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
11/3/2010 0:00 C

54167 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/142/2009‐10

ರ್ೕ ಎಲ್ ಲ ೆಮ್ೕಗೌಡ, ಸ , ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಗೌಡನಹ ಳ್, ಮಂಢಯ್ 
ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C
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54168 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ದೈ. .ಬಡಿತ್.58/
2010‐11

ರ್ೕ ವೆಲೇರಿಯನ್ ಕಾರ್ಸತ್ , ದೈ , ಖಾಸಗಿ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ 

ಇವರನುನ್ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು, ಇ ಲ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54169 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/ಮು ಬ.ಅ.40/20

10‐11

ಸಟ್ರ್ ರುಚಿನಾ ಮರಿಯಾ ಜೊಸೆಫಿನ್, 
ಸ , ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಪದೋನನ್ತಿ ನೀಡಿ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54170 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/87/2009‐10

ನಿವೇದಿತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸೂರ್ರು, 
ಕುಂದಾಫುರ ತಾ: ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದೆದ್ಗೆ ಶವ್ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಮಾದಿ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಂದ 

ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54171 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/38/2009‐10

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ , ಮಂಗಳೂರು 
ಒಂದೇ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಪರಸಪ್ರ 

ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 C

54172 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ದಾ

ಹಾಮ/ಮನಾನ್.131/
2009 10‐

ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೊರಟೀಗೆರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ 
ಕೊರತೆ ಮನಾ ಹಾಗು ಮಾನ ತೆಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಹಾಗು ಮಾನಯ್ತೆ

ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್,

11/3/2010 0:00 C

54173 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/126/2009‐10

ರ್ೕ ಮಂಡ ಹೆಮಾಮ್ಡಿ, ಉಡುಪಿ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಪರಸಪ್ರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 C

54174 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ಅ.187/2009‐
10

ರ್ೕ ಕೆ ಬಿ ರಾಜಪಪ್, ಸ ,  ರ್ೕಮತಿ 
ನಾಗಮಮ್ ಕೇಶವ ಮೂತಿರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಚಚ್ಪಪ್ನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54175 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/169/2009‐10

ರ್ೕ ಡಿ  ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ್, ಸ , 
ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಸೂಟ್ರು 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54177 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮಾ.
ಹ.ಅ/8/2006‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ
ಕಾಲಂ.26 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ತಿಳುವ ಕೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/3/2010 0:00 C



54178 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ವಗಾರ್.139/2
009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಕಿರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಸೆನ್ೕಹಲತಾ ಸ , 
ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಪೂಕಾ, ಮೂಡುಬೆಳ ಳೆ್, 
ಉಡುಪಿ ಇವರನುನ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ಇ ಲ್ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಆದ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 C

54253 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ತಪಾ

/ಇತರೆ.7/2006‐07

ಮಾಲೂರು ತಾ: ತೋರನಹ ಳ್ ರಮಾ 
ಮಾಧವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಆಥಿರ್ಕ 
ಅವಯ್ವಹಾರಗಳನುನ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54255 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಕನಿ

ದು/ದುರ ತ್.01/200
6‐07

ಬಿ ಜಿ ಎಂ ಎಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಸಕಾರ್ರದ ವಶಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಟಟ್ಡ 
ದುರ ತ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54258 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ದೂ

ಪರ್/ಇತರೆ.20/2006
‐07

ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ಕಾಯ್ತನಹ ಳ್ ಇವರು ಸವರ್ ಸದಸಯ್ರ ಸಭೆ 

ಹಾಗು ಅಕರ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗು 
ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54261 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಕುಕ
ೕ/ಉಪದಾನ.2
4/2007‐08

ದಿ: ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್, ಉಡುಪಿ 
ಇವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ದ 

ಉಪದಾನದ ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/4/2010 0:00 D

54267 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ದೂ

ಪರ್/ಇತರೆ.7/2006‐
07

ಕೆಜಿಎಫ್ ರಾಬಟ್ ರ್ಸನ್ ಪೇಟೆ ಸಂತ 
ತೆರೇಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ತಮಿಳು ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸದೆ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ 
ಅನಾಯ್ಯವಾಗುತಿತ್ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54270 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ಬೋದಕೇತರ.
.ನೇ.75/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು, ಜೆ ಪಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೇಡ ಲೆ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಮಂಢಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54273 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೆ

ಮಾ/ಪಾರ್.3/2006‐
07

ರ್ೕ ವರ ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಂಗ  ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54275 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಅನು

/ಹೆಚುಚ್ವರಿ. .4/20
06‐07

ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಂಬೋಡಿ ಕೋಲಾರ
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 

ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಕುರಿತು

11/4/2010 0:00 D



54348 EST2 /64/2005
ಯ್ ನ್

11/4/2010 00 D

54277 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಉ

ನಾಯ್/ರಿ.ಅ./2005‐
06

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ರುವ 
ದಾವೆ ಪರ್ಕರಣಗಳು ಜಿಲಾಲ್ ಹಂತದ ಲ್ದುದ್ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
11/4/2010 0:00 D

54311 EST2
C8[4].139.ನೇಅನು

/2010

ಡಿ ಚ ಂಗಯಯ್ ಸ. . ಮತಿತ್ೕಕೆರೆ ಬೆಂ. 
ಇವರಿಗೆ ಮು. .ರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

7/12/2011 0:00 B

54321 EST2
8[2]/ತಪಾ/ಅಧೀ

ಕಷ್ಕರು‐1/2008‐09
ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್ ತಪಾಸಣೆ ಸಂಬಂಧ 
ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54324 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ಇತರೆ.18/200
6‐07

ರ್ೕ ಆರ್ ರ  ಬಿನ್ ರಾಜ ಸಂತ 
ಮೇರೀಸ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ 
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54328 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/ಮಾ.ನ.ಅ.3
24/2006‐07

ರ್ೕ ಉದಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, 
ವತಿಯ ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ, ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಅನುಮತಿ

11/4/2010 0:00 D

54347 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /
6/2006‐07

ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಲ್
ಮಂಡಿ ರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಗೆಗ್ 

ಷಪ್ ಟ್ೕಕರಣ
11/4/2010 0:00 D

54348 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾ /64/2005ಶಾಪಾರ್ ‐
06

ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ನಾಯ್ಮತಿ ಹೊನಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ

ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

11/4/2010 0:00 0: D

54349 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಕೇಪು
ೕ/ವನಿ.7/2004

‐05

ಪಿರ್ಯಾಂಕ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ ಸಂಸಥ್ 
[ರಿ] ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್ ಕೇಂದರ್ 
ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54350 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
1/2005‐06

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್[ರಿ] 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಜಂಬು ಂಗನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿ ದುದ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಅಲಗಿಲವಾಡ 

ಮತುತ್ ಕಾಗಿಮಡಲವಾಡ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54352 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /
ಗೌ. .227/2006‐

07

ರ್ೕ ಜ ರುದಿದ್ೕನ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ದೀನಬಂದು ದಾಯ್ಪೀಠ ನಿವಾ  

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೇವೆಯನುನ್ 
ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/4/2010 0:00 D



ು ಅನು ೕದಿಸುವ

 

54357 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಕಾಸವ್

ವೇಬ/19/2006‐07

ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, 
ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕಿಗೆ 10 

ವಷರ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್, 15 ವಷ್ರ್ 
ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54361 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ವೇಬ
/ಮ.73/2007‐08

ರ್ೕ ಯದುಶೈಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54362 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೆ

ಮಾ/ವಗರ್.37/200
7‐08

ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸೋಮನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರಿಂದ 
ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 

ಕುರಿತು.

11/4/2010 0:00 D

54363 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸೌಲಭಯ್ಇ.12/
2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ನಂಜೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ 
ಕಷ್ಕರು, ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಭಾರತಿನಗರ, ಮದೂದ್ರು ತಾ: ರವರ 
ನಿವೃತಿತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54365 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅ
ನು/70/2000‐01

ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯಮಮ್ ಕೋಂ
ಹನುಮಂತಪಪ್ ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂಯ್ನ್ ಕಮ್ 
ವಾಚ್ ಮೆನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕೆ ಅನು ೕದಿಸುವಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಕೆಕ್
ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54366 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ನೇ.203/2002‐
03

ಕು: ಸ ತ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ್, 
ಡಾ:ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಅಂಜನಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54367 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ .ಅ/
174/2007‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ವ್ೕಕರಿ ದ ಅಜಿರ್ಗಳ 

ಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು
11/4/2010 0:00 D

54369 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ .115/2009‐
10

ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾ, ಸ ,  ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ ನಕೆರೆ, ಹೊನಾನ್  ತಾ: 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

11/4/2010 0:00 D

54371 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಇತರೆ.1/2007
‐08

ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಕರಣ ಇತರೆ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ 
ಪತರ್ಗಳು

11/4/2010 0:00 D



54372 EST2

8[2]ಶಾ ಅ/ಅರ
ಶಾನೌಮಾ/ಎಸ್.ಎ
ಸ್.ಎಲ್. .ಫ.08/2

005‐06

ಮಾಚ್ ರ್ 2005 ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.  
ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಶೇ.10 ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ 
ಫ ತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ 

ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ 
ರುದಧ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54373 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/ಬ.25/2005‐

06

ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮ ೕಲ, ಸ , 
ಎಸ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ವಾನ 
ಮಂಡಯ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54375 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ಪ.ಜಾ.ಪ.ಪಂ/2
004‐05

ರಾಜಯ್ದ ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಕಷ್ಣ 
ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಹಾಗು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54378 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮಾ.
ಹ.ಅ/3/2006‐07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 4[4] ಪರ್ಕಾರ 
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54379 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /
217/2007‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಂಬರಹದ ಪತರ್ಗಳು

11/4/2010 0:00 D

54382 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /

ಂ. ವ ಗಗ್ 
218/2007‐08

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಇತರೆ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ 
ಹಾಗು ಅಜಿರ್ದಾರರಿಂದ ವ್ೕಕೃತವಾದ 
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಂಬರಹದ ಮೂಲಕ ಕಳು ಸವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54383 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಶಾ.

ನೊಂ/136/2009‐
10

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಚಿಲದ್ರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಲಹ ಳ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಂಡಯ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54384 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /

ಸಂಚಿತ 
ನಿಧಿ.214/2009‐10

ಸಂತಮ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಂದಾಫುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ 

ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಭಾಗಗಳನುನ್ 
ಬದ ಸಲು [ಖರೀಧಿಸಲು] ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54386 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು

/ಚಿತರ್ಕಲಾ.210/20
03‐04

ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಡಿ.ಎಂ.  ಚಿತರ್ಕಲಾ 
ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಡಿ.ಎಂ.  ಪರೀ ೆಗಳನುನ್ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54387 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು

ಒ/ಪ.ಜಾ.ಪ.ಪಂ.1/
2002‐03

ದಿ:01‐06‐1987 ರಿಂದ 31‐03‐92 ರ
ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪ.ಜಾ.ಪ.ಪಂ.ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿ  

ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ 
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D



ನ್ ರ್

54389 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/192/2003‐04

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ೕರಮಮ್ ಕೋಂ. 
ದಿ. ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಹೆಚ್ 
ವ ಂಗಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ 

ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54390 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು

ಒ/ವೇ.ತ.262/200
7‐08

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಸೂಗೂರು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನವನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯದೇ 

ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54391 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ದೂ

ಪರ್/ಇತರೆ.25/2006
‐07

ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗಾಯಿತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
11/4/2010 0:00 D

54392 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
41021/2/2006‐

07

ದಿ: ಎನ್ ವೆಂಟಕರಮಣಪಪ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬುರುಡುಗುಂಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ 

ಇತರರು

11/4/2010 0:00 D

54393 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಉ

ನಾಯ್/ಇತರೆ/2005‐
06

ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ಸಲಾದ
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಗಳ ವರ ಮತುತ್ ಹಂತ 

ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
11/4/2010 0:00 D

54409 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮೇ

ಪಾರ್/67/2007‐08

ರ್ೕ  ಕೆ ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರ್, ನಿವೃತತ್ ಸ , 
ಜಯ [ಸಂಯುಕತ್] ಪಪೂಕಾ, 

ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ನಿಬಂಧನೆ 
ಅವಧಿಯನುನ್ ಸಕರ್ಮಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

11/4/2010 0:00 D

54413 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /
74/2009‐10

ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಮು , ಬಿಸಲೇರಿ 
ಬಸಮಮ್ ಭೀಮಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಡಜಿಜ್ 

ಇವರು ಶಾಲಾ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
11/4/2010 0:00 D

54415 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ಸಂಸಕ್ೃತ.ಹು.49
/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಪೂಣಿರ್ಮ ಪರ್ಭು ಇವರನುನ್ ರ್ೕ
ಮದ್ ಭುವನೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕರ್ಳ 

ತಾ ಇ ಲ್ಯ ಸಂಸಕ್ೃತ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ತುಂಬಲು ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರನ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

11/4/2010 0:00 D

54417 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಶಾ.

ನೊಂ/153/2007‐
08

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 

ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖೆಯ್:25% ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ 
ಇದದ್ ಲ್ ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳ 

ನೋಂದಣೆಯನುನ್ ರದುದ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54423 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ತಪಾ

/ಆಡಿಟ್ 
ಅಧೀ.01/2008‐09

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ
ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದಿಯ ಆ ೇಪಣೆ ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D



ಯ್

54427 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
98/2007‐08

ಇಂದಿರಾಜೀ ಮೆಮೇರಿಯಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
[ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ] ಅಶೋಕನಗರ 

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಂಬಾಡಿ 
ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

11/4/2010 0:00 D

54429 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ಮು .ಬಡಿತ್.47/2
008‐09

ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಪಾಲಹ ಳ್ 
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
11/4/2010 0:00 D

54489 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅನು

ಒ/67/2009‐2010

ರ್ೕ ನಾಗಭೂಷಣ ಗಣಪತಿ
ಹೆಗಡೆ,ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 

ಚನನ್ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಕಿಕ್ನ 
ಕಲಮ್ಠ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A

54490 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/47/2010‐
11

ರ್ೕ ಪಾಯಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರೂರಲ್ 
ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ] 
ಹೊರಪೇಟೆ, ತುಮಕೂರು ರವರ 
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಸೆಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ರ್ ಪೌರ್ಶಾ, ದೇವನೂರು, 
ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ 2010‐11ನೇ 

ಸಾ ಗೆ8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A

54491 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/86/2009‐
2010

ಮೇರಿ ಇಮಾಯ್ಕೂಯ್ಲೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಯ್ ಯ್ ಲ್
ಪೌರ್ಶಾ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 B

54493 EST2
8[4]ಶಾ /ಖಾಹು
ಅನು/61/2009‐

2010

ರ್ೕ ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಶಾ, 
ಉಜಜ್ನಿಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ: ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
11/8/2010 0:00 B

54494 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ನೇಅ
ನು/1/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ತಿರ್ವೇಣಮಮ್, ಸ , ಜಿ ಪಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕಗೇಬಾಗಿ ಇವರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54497 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/113/2009‐10

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಸಪಪೂಕಾ, 
[ಪೌರ್ಶಾ ಭಾಗ] ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್, 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಹುಜಿಲೆಲ್ 
ಖಾ  ನುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54498 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/78/2010‐
11

ಸಾಟ್ರ್ಟ್ ೕಡ್ ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐45 ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 A



ಟ್

54500 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
11434/2007

ರಿಅ.11434/2007/2007 ಕೆ
ನರ ಂಹಯಯ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,  ರ್ೕ 

ಭಾಗಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕದರನಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ತಾ: ಜಿಲ ಲೆ್

11/8/2010 0:00 B

54505 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
17216/2003

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂ:17216/2006  ರ್ೕ
ಎಸ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಸ ,  ರ್ೕ 
ಕಂಚಿರಾಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

11/8/2010 0:00 B

54507 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
909/2007

ರಿಟ್ ಅಜಿ 909/2007, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, 
ಮೈ ಕ್ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಆದಿತಯ್ಪಟಟ್ಣ, ಅಮಮ್ಸಂದರ್, ತುರುವೇಕರೆ 
ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

11/8/2010 0:00 B

54509 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಉ

ನಾಯ್/ಅಪೀಲು.36/2
007

ರ್ೕ ಕಂಚಿರಾಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಲೋಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ 
ಇತರರು

11/8/2010 0:00 B

54510 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
12685/2006

ರಿಅ.12685/2007,  ರ್ೕ ಡಿ ಜೆ ಜುಂಜಪಪ್, 
ಸ ,  ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕುರುಬರಹ ಳ್, ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್

11/8/2010 0:00 B

54514 EST2
8[1][7]ಶಾ ಅ/ರಿ
ಪಿ/01/2003‐04

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5956/2003,  ರ್ೕ 
ಆರ್ ನಾಗರಾಜು, 

ಸೇವಕರು/ಕಾವಲುಗಾರರು ರ್ೕ 
ಜಯಭಾರತಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಮತಿಘಟಟ್, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

11/8/2010 0:00 B

54519 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
20091/2005

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಚನ್ ಸಂಖೆಯ್:20091/2005 
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮ ಲ್ಗೇನಹ ಳ್, ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್ 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

11/8/2010 0:00 B

54556 EST2
8[4]ಶಾ /ಖಾಹು
ಅನು/81/2009‐

2010

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೈಲಪಪ್ನಮಠ, 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 B

54558 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅನು
ಒ/135/2008‐09

ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗು
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ ವೇತನ 

ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
11/8/2010 0:00 C

54561 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಶಾ.

ಮು/ಮೇಲಮ್ನ .35
/2007‐08

ಪದಾಮ್ವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಹಾಗು ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವುದನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B



:1473/2008 ೕ ಜಿ

54563 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/30/2009‐10

ರ್ೕ ಉಮಾ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಡಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ 

ವಗರ್ದವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 C

54567 EST2
8[4][7]ಶಾ ಅ/

ನೇಅನು/13/2003‐
04

ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಹೆಬೂಬ್ರು, 
ತುಮಕೂರು ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಗಣಪತಿ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 

ಹೆಬೂಬ್ರು ಇ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗದ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54570 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವೇನಿ
/267/2007‐08

ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್, ಸೇವಕ, 
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಠದಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು‐32 ಇವರು ಡಿ 
ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54574 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅನು

ಒ/ನೇಅ.179/2009
‐10

ರ್ೕ ಟಿ  ಚಂದರ್ಪಪ್, ವೃ. . ರ್ೕ 
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚೇಳೂರು, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 A

54580 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/

1473/216/2007‐
08

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆ :1473/2008 ೕ ಜಿರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್ ,  ರ್
ಮಹದೇವಯಯ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ,  ರ್ೕ 
ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಚಿತುರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್

11/8/2010 0:00 B

54582 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/1/2008‐
09

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 A

54584 EST2

8[3]ಶಾ ಅ/ಉ
ನಾಯ್/ದಾವೆ 

ಸಂ.40872008[11
7]/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ ಎ ಜಿ ರೇಣುಕ,  ವ ಗಗ್ ಇವರ 
ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗು ಇತರರು 

ರಿಪಿ.4087/2008
11/8/2010 0:00 B

54585 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/ರಿಪಿ.1810/200
2‐03

ನಾಲಂದ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
ತಾಳಗುಪಪ್, ಸಾಗರ ತಾ:  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇ ಲ್ನ ಂದಿ ಭಾಷಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B



8[4] /ಮೇ
ರ್

54593 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಇ /
ಹುಟಿಟ್ದ ದಿನಾಂಕ 
ಬದ.258/2007‐08

ಹುಟಿಟ್ದ ದಿನಾಂಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.
ಅಂಕಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಬದಲಾಗಿದುದ್, ಇದರಂತೆ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಬದಲಾವಣೆ 
ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ ಎನ್ ಕೆ 
ನರ ಂಹಮೂತಿರ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ್, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು]

11/8/2010 0:00 C

54619 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅಸ/
1/2010‐11

ದಿ:06‐08‐2010 ರಂದು ನಡೆಯ ರುವ
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಅಜಿರ್ ಸಮಿತಿಯ 
ಸಭೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 C

54621 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅನು

ರಶಾ/ಮಾನಯ್ತೆ.09/
2009‐10

ಅನುದಾನ ರ ತ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಷರತುತ್ ಪೂರೈ ರುವ 
ಬಗೆಗ್ ಶಾಲಾವಾರು ವರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 C

54623 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಇ /

ಆಯವಯ್ಯ.212/20
08‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾಮಾನಯ್ 
ವಗರ್ದ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದುದ್, 
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಂದಾಜು 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 A

54627 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮೇ
ಆ/04/2009‐10

ರ್ೕ ಇ ಎನ್ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್, 
ಈಚನೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರವರು 

ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
11/8/2010 0:00 B

54628 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮೇಶಾ ಅ
ಆ/05/2009‐10

ರ್ೕ ಪಿ ಜಯಕುಮಾರ್, ಬೋ
ಕಾಲೋನಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತಿಪಟೂರು ತಾ: 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್.
11/8/2010 0:00 B

54629 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮೇ
ನಿ/33/2008‐09

ರ್ೕ ಎ ಭೀಮಣಣ್, ಸ ,  ರ್ೕ ಉಮಾ 
ಮಹೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾವ ಳ್ ಅಂಚೆ, ಸೊರಬ ತಾ:  ವ ಗಗ್ 
ಜಿಲೆಲ್ [ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್:33/2009]

11/8/2010 0:00 B

54632 EST2

8[4]ಶಾ ಅ/ವೇನಿ
/ದಾಹಾ 

ಮನಾನ್.85/2010‐
11

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ 
ಕಾಯರ್ಸಾಧುವಲಲ್ದ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 

ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/8/2010 0:00 C

54633 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/104/2010‐11

ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ಕೆಂಪಣಣ್, ಸ , 
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 C

54634 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೆ

ಮಾ/ .100/2010
‐11

ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಕಾರಿಪುರ ಇ ಲ್ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 A



54635 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮೇ
ಆ/07/2008‐09

ರ್ೕ ರಾಜಪಪ್ ಜಿ, ಸ , ಡಾ: 
ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 
ಇಲಾಖೆ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಮಾನಯ್ 

ಆಯುಕತ್ರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ 
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54636 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮೇ
ಆ/21/2007‐08

ರ್ೕ ಜಿ ಲಕಷ್ಮ್ಣಗೌಡ, ಸ , ಶಾಂತಿನಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್ ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ 
ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54637 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮೇ
ನಿ/33/2007‐08

ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್, ಸ ,  ರ್ೕ
ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54638 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮೇ
ನಿ/10/2008‐09

ಮೇಲಕ್ನ ಸಂಖೆಯ್:10/2008 ಹೆಚ್ ಜಿ
ಪುಟಟ್ಗಂಗಾಬಿಕೆ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ 

ಇತರರು ದದ್ಗಂಗಾ ರೂರಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರೇಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾ: 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54639 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮೇ
ನಿ/36/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, 
ಪರ್ ೕಗಾಲಯ ಅಟೆಂಡರ್,  ರ್ೕ 

ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ 
ಉಪನಗರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54640 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮೇ
ನಿ/11/2008‐09

ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಲ ತಾಂಬ ಸರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಲ ತಾಂಬ, ಸ , 
ಬೆಲಧರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆಳದರ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  
ಸಂಖೆಯ್: 11/2008ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54642 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ದೂ

ಪರ್/256/2007‐08

ರ್ೕ ಎಸ್ ಆರ್ ಪರಮ ವಯಯ್, ಸದಸಯ್ರು, 
ಪಾರ್ಂತೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ 
ಇವರು ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, 
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ದೂರು 

ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು

11/8/2010 0:00 D

54643 EST2
8[4]/ಮೇನಿ/43/2

006‐07

ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:43/2006  ರ್ೕ ಹೆಚ್
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಶಾರದಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು

11/8/2010 0:00 B

54644 EST2
8[4]/ದಾಹಾಮ/9
8/2010‐11

ರ್ೕರಂಗ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಿಸಲು ದಾಖಲಾತಿ : ಹಾಜರಾತಿ 
ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 C



ಯ್

54645 EST2
8[4]/ಮೇನಿ/30/2

009

ರ್ೕ ಬಿ ಜಿ ಜಗದೀಶ್, ಸ , ಭಾರತೀಯ 
ಸಂಸಕ್ೃತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
[ಬಿ.ಎಸ್. .ಪಿ] ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 B

54646 EST2
8[4]/ಮೇಆ/02/2

009‐10

ರ್ೕ ದಶರಥ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು,  ದದ್
ಮಲಾಲ್ಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗ ಮಠ, 

ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಮೇಲಮ್ನ ‐
02

11/8/2010 0:00 B

54690 EST2
8[10][3]ಶಾ ಅ/
ನಿ&ಪಿಂ/ದೂರು‐

7/92‐93

ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ ಸ , 
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 

ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ 
ತೆಗೆದಿದುದ್ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00 D

54691 EST2
8[1][7]ಶಾ ಅ/ರಿ

ಪಿ/ನೇಅ.12/2003‐
04

ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ೕಕಷ್, ಸ ,  ದಾಯ್ನಿಧಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಜಿಜ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

11/9/2010 0:00 B

54694 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/

ಅನು.ಬಿ.02/2002‐
03

ರ್ೕ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳ ೕೆ ಗೇಬಾಗಿ, ಭದಾರ್ವತಿ 
ಇವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್, ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:23234/2005 

ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರು 
ಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ದ ಶಯವರ ರುದಧ್ಧ್

ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ

11/9/2010 0:00 B

54696 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನು
ರಶಾ/ಅನಧಿಕೃತ 
ಶಾಲೆ.34/2008‐09

ಅನಧಿಕೃತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ 
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2010 0:00 D

54697 EST2
2[5]ದೂರು/ಲೆ.ಪ.

ಪರಿ.ವ/40/1999‐
2000

ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಖಾಸಗಿ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ, ತರಗತಿ, 

ಭಜನೆಮ ಒಳಪಡಿಸು ಕೆ 
ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಲ್ನ ನಿಯಮ ಬಾ ತ 
ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಶೋಧನೆ 

ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00 D

54699 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/
1594/2007

ರಿ.ಅ.1594/2007  ರ್ೕ ಬಿ ಜಿ
ದೇವರಾಜಯಯ್, ಮು ,ಮಾರುತಿ ರೂರಲ್ 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಯ ಯೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್

11/9/2010 0:00 B



52171 EST2 0
ೖ

4/21/2011 00 B

54701 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಅಸ/
ಇತರೆ.09/1998‐

1999

ಅಜಿರ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಖೆಯ್:123/1999  ರ್ೕ 
ಶಾಂತಕುಮಾರಯಯ್, ಸ , ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ದೋದೆದ್ೕಶ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ 
ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಾಗ 

ಆಗಿರುವ ನೂಯ್ನಯ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್.

11/9/2010 0:00 C

52161 EST2
si8(8).he.vi.te.an
u.125/2009‐
10/ಶಾ.ನೊಂ//

ರಾಯಲ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳ ೕೆ 
ವಸುತ್ ಪರ್ದಶರ್ನ ಕಟಟ್ಡ, ಮೈಸೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಗ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/14/2011 0:00 A

52167 EST2

88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್.ಅನು.25/201

0‐
11..ಖಾಹುಅನು/20

10

ರ್ೕ ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿಲಕವಾಡಿ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ 

ತಾ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/27/2011 0:00 B

52168 EST2

88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್.ಅನು.116/20

09‐
10..ಖಾಹುಅನು/20

10

ವಾಣಿ ದಾಯ್ ಸಮಿತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೀತಾ 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/21/2011 0:00 B

52171 EST2

88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.
ಭತಿರ್.ಅನು.32/201

0‐
11..ಖಾಹುಅನು/20

10

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬನೂನ್ರು 
ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲಗ್ಲೆ ಈಗ್

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/21/2011 0:00 0: B

52179 EST2
8(4)/ಮಾನ/97/

2010

ಖಾಸಗಿ ಅನುದನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳು 
ಪಾರ್ರಂಭವಾಗಿದುದ್ ಇವುಗ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಸುವ ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 D

52182 EST2
8(4)/ಶಾಹೆಬ/69

/2010

ಹೆಚ್.ಆರ್. ಗುರುರಾಜರಾವ್, 
ನಿ.ಪಾರ್.ಆಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ 

3ವಷರ್ ತಡವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮತುತ್ 
ಉಪಲಬದ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

52190 EST2
8(4)/ದೂರು/137

/2010

ರ್ೕ ನಂಜೇಗೌಡ, ಮು . ಅರುಣೋದಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪುರ ಲೇಜ್, 
ಖಾಯ್ತ ೕಸ್ಟ್, ಹೆಸರುಘಟಟ್ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಆ ತ್ಯ ಲ್ 

ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D



ಪ್

52194 EST2
8(4)/ದೂರು/261

/2010

ಕ.ರಾ.ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 
4209/2003  ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ. ಉಷ ಸ  
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ 

ಇತರರು

8/17/2011 0:00 A

52195 EST2
8(4)/ .ನೇ/55/2

010

ನೃಪತುಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರುತಿನಗರ 
ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 D

52216 EST2
8(4)/ದೂರು/112

17/2010

ರ್ೕ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಂ ತಂದೆ ತಿನನ್ಪಪ್ 
ನಾಯಕ್ರ್ 365 ಎ. ಬರ್ಹಮ್ಪುರಂ ತಂಗಲ್ 
.ಐ.ಟಿ ಅಂಚೆ ವೆಲೂಲ್ರು ತಮಿಳುನಾಡು 

ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 
ದಾವೆ ಸಂಕೆಯ್: 11219 /2009ರ ಲ್ ಹೂಡಿದುದ್

8/17/2011 0:00 A

52217 EST2
8(4)/ದೂರು/62/

2010

ಅಡಿಷನಲ್ ಟಿ ಲ್ ಮತುತ್ ಸೆಷನ್ಸ್ 
ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒ.ಎಸ್. ಸಂಖೆಯ್: 

2278/2008  ರ್ೕ . ಯಶವಂತರಾವ್, 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಡಾ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮಿಷನ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ರುದದ್ಧ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ 

ಮತರರು

8/17/2011 0:00 A

52222 EST2
8(4)/ದೂರು/659

/2010

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 659/2008ನುನ್ ರ್ೕ 
ಹರಿಯಣಣ್ ತಂದೆ ಗಂಗಪಪ್ ಗಿರಿನಗರಣ್

ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಕಾಲೇಜು ಂಭಾಗ 
ಕಾಯ್ತಸಂದರ್ ತುಮಕೂರು ಇವರು ರಾಜಯ್ 
ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 A

52223 EST2
8(4)/ದೂರು/44/

2010

ಜಾಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಈಜಿಪುರ ಮೈನ್ 
ರೋಡ್ ವೇಕನಗರ ೕಸ್ಟ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿ ಲ್ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 A

52226 EST2
8(4)/ದೂರು/264

20/2010

ಒ.ಎಸ್.ನಂ. 26420/09‐10 
ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಮ್. ಎನ್.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಡೆಕನಸ್ನ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 A

52229 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಇ /
53/2010‐11

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಲ್. ಶ ಕುಮಾರ, ಸ , ರ್ೕ
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಅಣಣ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ 

ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

10/23/2010 0:00 C



52230 EST2
8[7]/ಇ /52/20

10

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಆನಂದ, ಸ , ರ್ೕ
ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರುದರ್ನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

10/23/2010 0:00 C

52231 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/41/2010

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಸೇವಾ
ಸಂಘ [ರಿ] ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕ/ ಬಬ್ಂದಿಗಳ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

10/23/2010 0:00 C

52233 EST2
8[2][7]ಶಾ ಅ/

ನಾಯ್ಪರ್/24/2010

ರ್ೕ ತಿಪಾಪ್ನಾಯಕ್,ಬಿ, ಮು ,  ರ್ೕಮತಿ
ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಡಾ: ರಾಜುಕುಮಾರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಸಮುದರ್, ಇವರ ರುದಧ್ 
ಇತರರು

10/23/2010 0:00 B

52236 EST2
¸ 8(4)/ದೂರು/25

9/2010

ಶಾಲೆ ಮೇಲಾಚ್ವಣಿ ಕು ದು ಪೆಟಾಟ್ಗಿರುವ 
ಬಗೆಗ್ ಯಶವಂತಪುರದ ಲ್ರುವ ಬಾಪು 

ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆ
8/17/2011 0:00 D

52242 EST2
¸ 8(4)/ದೂರು/14
344‐45/2010

ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 14344‐45/2009  ರ್ೕ 
ಗುರು ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ 
ಸಮಿತಿ ರಿ ಚರಪಟಟ್ಧಾಯ್ಕಷ್ರ ಮಠ, 

ಗೋಡೆಕೆರೆ ಅಂಚೆ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ 
ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

8/17/2011 0:00 A

52243 EST2
¸ 8(4)/ದೂರು/12

508/2010

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತ್ ಸೋ ಯಲ್ 
ಸ ೕರ್ಸ್ ಅನ್, ಫಾತಿಮಾ ಗಲ್ಸ್ರ್ 

ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಫೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
8/17/2011 0:00 A

52318 EST2
CPI/ದೂರು/9873/

2010

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್: 9893/2007 ಯಶವಂತಪುರ 
ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಕೊ‐ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ . 
ಬೆಂ. ರವರು ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಷ್ಕರು ಬಬ್ಂದಿ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ ಹಾಗು 

ಇತರರು

8/17/2011 0:00 A

52320 EST2
CPI/ದೂರು/14009

/2010

ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 
14009 /2007  ರ್ೕ ರಾಮ ಂಗಯಯ್ 
ನಿ.ಮು.  ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ರುದಧ್ 

ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

8/17/2011 0:00 A

52321 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/18

6/2010

ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 B



/07/2007 08 ರ್

52323 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
185/2010

ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/8/2010 0:00 B

52338 EST2
8(4)/ದೂರು/690

4/2010

ರಿ.ಅ.ಸಂ6904/2009ಎಸುನ್ನ್ ರ್ೕ ಜಯಣಣ್ 
ಎನ್.  ರ್ೕ ಗುರು ದದ್ಮಲಾಲ್ರಿ ಪೌರ್ಶಾ 

ಕುರಡಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 

ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 A

52341 EST2
8(4)/ದೂರು/120

67/2010

ರ್ೕ ಲ ಮ್ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ, ಕಂಚಘಟಟ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ: 
ಇವರು ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್ 

ರಿ.ಅ.12067/2008

8/17/2011 0:00 A

52344 EST2
8(4)/ಮಾನ/4/2

010

ರ್ೕನಿವಾಸ ಸಾಯಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ 
ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D

52349 EST2
8(4)/ಅನುಒ/104

/2010

ರ್ೕಮತಿ ಅತತ್ರುನಿನ್ೕಸಾ ದಿವ್ದಸ
ಎಸ್. .ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಾಯಿತಿರ್ನಗರ 

ಬೆಂಗಳೂರು
8/17/2011 0:00 A

52353 EST2
8[1]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿ/07/2007 08ಬಡಿತ್ ‐

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಮಂಗಳೂರು
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಲ ೕಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗದಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾದ ಸರ್ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾದ ಸಟ್

ಫಿಲೋಮಿನ ಸಲಾಡ್ನ, ಇವರ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.

10/25/2010 0:00 C

52354 EST2
8(4)/ದೂರು/160

/2010

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ
ಪರ್ಕರಣಗಳು ಯಾವ ಹಂತದ ಲ್ವೆ / 
ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಕೇ ದುದ್ ಉ.ನಿ.ಗ ಗೆ 

ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D

52357 EST2
8(4)/ದೂರು/933

5/2010

ರ್ೕ ಪಿ.ಎನ್. ಬಸವರಾಜು ತಂದೆ ಪಿ. 
ನಂಜುಂಡಯಯ್ ಪಿ.ಎನ್. ಹೌಸ್, 6ನೇ 

ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 8ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 
ಎನ್.ಎಸ್.ಪುರಂ ದೋಬಿಘಟ್ ಹತಿತ್ರ 

ತುಮಕೂರು ದಾವೆ ಬಗ ಗೆ್

8/17/2011 0:00 A

52361 EST2
8(4)/ಹೆ ಮಾ/01

/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ಎಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಮು  ರ್ೕ ಪರ್ಭಂಜನ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಳುಕುಂಟೆ, ತುಮಕೂರು 
ತಾ: ಇವರನುನ್ ದಿ: 1‐6‐95 ರಿಂದ ಆಂಗಲ್ 
ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D



0/2010
ಟ್

52366 EST2
8(4)/ದೂರು/101

/2010

ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ೕರಂ ಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸ್ 
ಕೆಲ್ೕ ಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವೇಕಾನಂದ 

ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐33 ಇವರು 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ೕಷಕರಿಗೆ 
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D

52373 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/84/20

10

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೊಂದಣಿ ಮತುತ್
ಸಥ್ಳಾಂತರ/ಹಸಾತ್ಂತರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸಲಾದ 
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂಡಿಗಳನುನ್ ನಗದು ಶಾಖೆಗೆ 

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D

52382 EST2
8(4)/ದೂರು/86/

2010

ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ . ಅನಿಲ್ 
ಎಂಬ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಆತಯ್ಹತೆಯ್ ಪರ್ಯತನ್ದ 
ಬಗೆಗ್ ರಾ ಪಟಟ್ಣದ ರ್ೕ ವಾಸ  ಕಷ್ಣ 

ಸಂಸೆಥ್ ರುದಧ್ ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಮನ

8/17/2011 0:00 D

52393 EST2
8(4)/ದೂರು/01/

2010

ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಲ್ೕಕಿನಾದಯ್ಂತ ಸಕಾರ್ರಿ
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಖಾಸಗಿ 

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಡೊನೇಷನ್ 
ಪಡೆಯುತಿತ್ದುದ್ ಈ ಬಗೆಗ್ ಸೂಕತ್ 

ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D

52400 EST2
8(4)/ಅನುಒ/01/

2010

ಮೌಂಟ್ ಹಬರ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮೌಂಟ್ 
ಹಮೀನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ವೇತನ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D

52404 EST2
8(4)/ಹೆ ಮಾ/10

0/2010

ರ್ೕ ಲ ಮ್ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಕಂಚಾಘಟಟ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಥ್

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆ
9/12/2011 0:00 D

52410 EST2
8(4)/ದೂರು/198

19/2010

ರಿಟ್ ಅ.ಸಂ. 19819/2007 ಹಾಗೂ
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್.  ೕತಾ ಎಲ್.ಎನ್. 
ಪುರಂ ರ್ೕರಾಮಪುರ ೕಸ್ಟ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಟಿಷನ್ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 A

52411 EST2
8(4)/ದೂರು/134

/2010

ರೋ ತ್ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಶಾ
ದಾಯ್ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರು ಈ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ ದುಯ್ತ್ ಸಪ್ಶರ್ದಿಂದ ಆದ 

ಸುಟಟ್ ಗಾಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

8/17/2011 0:00 D

52412 EST2
8(4)/ದೂರು/222

/2010

ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ 

ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬಬ್ಂದಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಪಿಂಚಣಿ 
ಸೌಲಭಯ್ ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D

52424 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

01/2010

ರ್ೕ ಟಿ.ಬಿ. ಲೋಕೇಶ್ ರ್ೕ ಲೋಕಾಂಬ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ 

ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 D



ಅನುಮತಿ ಪ

52427 EST2
8(4)/ದೂರು/500

70/2010

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.  ಜಯ ಪೆರ್ೕಮ ಕುಮಾರಿ ಸ  
ಮಿತಾತ್ಲಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನಾರ್ಟಕ 

ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಲಯ ರಿ.ಅ. ಸಂ. 
50070/2004ರ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 A

52461 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

88/2010

ನಲಂದ ಸೇವಾ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ನಿಟೂಟ್ರು 
ಹೊಸನಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ವತಿಯಿಂದ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ ಾ ಭಾರತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಿಟೂಟ್ರು ಹೊಸನಗರ ತಾ: 

ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A

52463 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

87/2010

ಧಮರ್ಚಕರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಜೆ.ಪಿ. ರಸೆತ್, ಗಿರಿನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ 
ಭಾರತಿ ಗುರುಕುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ, ಹೊಸನಗರ ತಾ: 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A

52464 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

86/2010

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ. ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಪೂಕಾ ವ ಗಗ್ 
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2011 0:00 C

52469 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
121/2010

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಪಸಾವನೆಗಳನೀಡಿರುವ ರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂಡಿಗಳನುನ್ ನ ೕಕರಿ  

ಸ ಲ್ಸಲು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ 
ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D

52474 EST2
8(4)/ಧಾಕೊಅನು
/01/2010

ರ್ೕ ಮರಿಯನ್ ಜಾಜ್ರ್ ದೈ  ಕಷ್ಕರು 
ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಚರಕನಹ ಳ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನುನ್ 
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗಗ್

9/12/2011 0:00 D

52491 EST2
8(4)/ಅನುಒ/96/

2010

ಮೌಂಟ್ ಹಮರ್ನ್ ಅನುದಾನಿತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 

ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 D

52492 EST2
8(4)/ಹೆ ಮಾ/94

/2010

ರ್ೕ ಬಿ.  ದದ್ಪಪ್, ಸ  ಕುವೈತುಲಾಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆನಸ್ನ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದುನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 C



ರ್

52502 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

56/2010

ಗೋಮತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಟೈಟಿರಿ
3550 ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಗೋಮತಿ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಞಲೆ 
ಸಂಪಿಗೆಹ ಳ್ ಜಕೂಕ್ರು ಬೆಂ.ಉ. 

ಹೊಸಶಾಲೆ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A

52503 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

55/2010

ರ್ೕ ವ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ 
ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 

ದದ್ ೕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂಡಿ, 
ಸೊರಬ ತಾ:  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/16/2011 0:00 B

52504 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/11/2007‐
08

ಕಾ ದಾಸ ಪಪೂಕಾ [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 
ಭಾಗ]  ರಾ ಗೇಟ್, ತುಮಕೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 B

52505 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

81/2010

ಡೈನಾ ರಜನಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ 
ಬೆಂ.25 ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಮದರಸಾ‐ಇ‐
ಜೈನಬಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂ.14 ಬೋಡರ್ ಲ್ನ್ ರಸೆತ್ 

ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ‐05 ಇ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

11/8/2010 0:00 A

52506 EST2
8[4]ಶಾ /ಖಾಹು

ಅನು/134/2009‐
10

ಬಿ.ಎಸ್. .ಪಿ.ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾ, ನಂ. 
28, ಚಿನನ್ಸಾವ್ಮಿ ದ ಯಾರ್ ರಸೆತ್, 

ಟಾಸಕ್ರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

7/16/2011 0:00 B

52533 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/132/2009
‐10

ರ್ೕ ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಾಗತಿಬೆಳಗಲು, ಭದಾರ್ವತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
11/8/2010 0:00 B

52535 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅನು
ಒ/100/2010‐11

ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕುಂದರನಹ ಳ್ ಗೇಟ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: 
ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

52537 EST2
8[4]ಶಾ ./ಖಾಹು
ಅನು/125/2009‐

2010

ರ್ೕ ಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ 
ಎಂ ಎ ಕಾವಲ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಹುದೆದ್ ಭತಿ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 B



ಕಷ್ಕರನು

52538 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

84/2010

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜಿ. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸ  
ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ 
ಬೆಂ. ಮು ರ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 C

52539 EST2
8[4]ಶಾ ./ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/124/2009
‐2010

ರ್ೕ ಗ ರಂಗನಾಥ ದಾಯ್ಪೀಠ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಣಣ್ಗೆರೆ ವೃತತ್, 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ಇ ಲ್ ಹೊಸ 
ಶಾಲೆಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

52541 EST2
8[4]ಶಾ ./ಖಾಹು
ಅನು/53/2009‐

2010

ಸ ೕರ್ದಯ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಯನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

52546 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

81/2010

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತಾಯ್ಗತಿರ್ ಸಾಗರ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 B

52547 EST2
8(4)/ದೂರು/120

/2010

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ೕಷಕರ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೂಜೀಹ ಳ್ ಹಂದನಕೆರೆ, 
ಚಿ.ನಾಹ ಳ್, ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರ್ೕ 
ಶಾರದ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ೕಷಕರ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರವರಿಗೆ ವಗಾರ್ಯಿ  

ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನು ಅನು ೕದನೆಶಾಲೆಯ ನ್ ಅನು ೕದನೆ
ಮಾಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಲು ಉ.ನಿ. 
ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 D

52549 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

78/2010

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಪಪ್ಗದೆದ್ ಸೊರಬ
ತಾ: ಇ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 B

52551 EST2
8[4]ಶಾ /ಖಾಹು

ಅನು/80/2009‐10

ಸೆಂಟ್ ಅಲಾ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಸವರ್ಜಞ್ನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ ಹುದ ದೆ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

52555 EST2
8[4]ಶಾ /ಖಾಹು

ಅನು/150/2009‐
10

ರ್ೕ ಪರ್ಗತಿವರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಪಪೂಕಾ
[ಪೌರ್ಶಾ] ಮಾ ನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

7/16/2011 0:00 B

52556 EST2
8[4]ಶಾ /ಖಾಹು

ಅನು/82/2009‐10

ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಭದಾರ್ವತಿ ಇ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
11/8/2010 0:00 B

52559 EST2
8[4]ಶಾ /ಖಾಹು

ಅನು/210/2009‐
10

ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಪ ಚ್ಮ ಕಾಡ್ ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
11/8/2010 0:00 B



52566 EST2
8[4]ಶಾ /ಖಾಹು

ಅನು/174/2009‐
10

ಮಾರುತಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
[ಪೌರ್ಶಾ ಭಾಗ] ಹೊಳಲೂರು,  ವ ಗಗ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

52567 EST2
8[3]ಶಾ /ಖಾಹು

ಅನು/170/2007‐
08

ರ್ೕ ೕಣಾ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ,  ವ ಗಗ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 B

52571 EST2
8[4]ಶಾ /ಉನಾಯ್

/29205/2009‐10

ರ್ೕ ಕೆ. ತಿಮಮ್ರಾಜು, ಮಾಯ್ನೇಜಿಂಗ್ ಟರ್ ಟ್ೕ
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 

ತುಮಕೂರು ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ 
ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 A

52573 EST2
8[4]ಶಾ /ಖಾಹು

ಅನು/156/2008‐
09

ಹೂ ಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಲಲ್ಯಯ್ ಗಂಗಮಮ್ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 

[ಪೌರ್ಶಾ] ಹಾಲೂಕ್ರಿಕೆ ತಿಪಟೂರು ತಾ: 
ಖಾ  ಇರುವ ಕಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 B

52583 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೆ.ತ
/134/2007‐08

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಶಾ
ತುಮಕೂರುನಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಕೆಕ್ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A

52584 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/144/207‐
08

ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 106 
ಧಮರ್ರಾಜ ಕೋಯಿಲ್ ರಸೆತ್, 

ವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಎರಡು ಸ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 B

52589 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/283/2007
‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳು ಸಂಘ ಕಾಮರಾಜ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 B

52636 EST2
8[3] Sha shi 

a/ಹೊಶಾಪಾರ್/199/
2009‐10

2010‐11 Kalpataru kannada 
Medium high school to opne the 

new school
8/29/2011 0:00 A

52656 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅನು
ಒ/95//2009‐

2010

ರ್ೕ ಜೆ.ಡಿ. ಶಂಕರಪಪ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೀಣಯ್ 2ನೇ 

ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು.

11/8/2010 0:00 B



52733 EST2 /176/2009
ನ್

5/26/2011 00 B

52679 EST2
8[4]/ಅನುಒ/01/

2009‐10

ಎಸ್. .ಎಸ್. ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು‐91 ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 A

52724 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/120/2009
‐10

ಕಸೂತ್ರಬಾ ಬಾ ಕಾ ಪಪೂ ಕಾ [ಪೌರ್ ] 
ವ ಗಗ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
5/26/2011 0:00 B

52725 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/125/2009
‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಪೂಕಾ [ಪೌರ್ ]  ವ ಗಗ್ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 B

52726 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/121/2009
‐10

ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಪೂಕಾ
[ಪೌರ್ ]  ವ ಗಗ್ ಖ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/26/2011 0:00 B

52728 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/123/2009
‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಪೂಕಾ [ಪೌರ್ ] ಬಿ.ಆರ್. 
ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ: ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
5/26/2011 0:00 B

52730 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/124/2009
‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂ ,  ವ ಗಗ್ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

52731 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/122/2009
‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಪೂಕಾ [ಪೌರ್ ] 
ಕೋಣಂದೂರು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/26/2011 0:00 B

52733 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/176/2009ಹುಅನು
‐10

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೀಲೂರು, 
ಹೊನಾನ್ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈಲ್

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

5/26/2011 0:00 0: B

52738 EST2
8(1).ಸೂರು.07/0
8‐09/ಇ //

ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್.ಹೆಚ್ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರು, 
ಜೋಹರ್ ಸಲಾಮ್,  ಜಾಙ್ನ ಕಷ್ಕಿ, ಮೀರ್ 
ಅಮೀರ್ ಹುಲಾಲ್ ಖಾನ್ ಶ. , ವನಿತ 
ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ, ಬೀರೇಗೌಡ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರು 

ಇವರುಗಳ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಬಗೆಗ್

9/14/2011 0:00 D

52739 EST2
8(8).ವೃತಿತ್. .ನೇ.
ಅನು.109/2008‐
09/ಅನುಒ//

ರ್ೕ ಎಂ.ಕೃಷಣ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು 
ಮಹದೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಂದುವ ಳ್, ಮೈಸೂರು ತಾ: ಮೈಸೂರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/14/2011 0:00 A

52744 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೆ.ತ
/76/2010

ಎಂಜಿಎನ್ ವೈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

6/14/2011 0:00 A



/02/2010

52814 EST2
8[7]ಶಾ /ಇ /1
/2005‐06

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ 
ಬಂದಿರುವ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ ದಿನಾಂಕದ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
8/17/2011 0:00 D

52825 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮಾ
ನ/166/2009‐

2010

ಜೀವನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಶಾ, ಕಾರಸವಾಡಿ 
ರಸೆತ್, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

52882 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮಾ
ನ/61/2010

ರ ಮ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಂದವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 

2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದುದ್, 
08‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಬಗೆಗ್ 

ಹಾಗು ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಕೋರಿ

8/29/2011 0:00 C

52889 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/19/2010

ರ್ೕ ಹಾಳ ೕೆದ ೕರಪಪ್ ವ ಂಗಪಪ್
ಸಂಪಪೂಕಾ [ಪೌರ್ಶಾ ] ಅಣಜಿ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

52892 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/28/2010

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾ, ಐಗೂರು, 
ದಾಔಣಗೆರೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

52924 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/02/2010ಹುಅನು

ರ್ೕ ಗ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾ, ಹಾಲೆಕಲುಲ್, 
ಜಗಳೂರು ತಾ: ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲುಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

52987 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/56/2010

ಅಂಜುಮಾನ್ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಉದುರ್
ಪೌರ್ಶಾ, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 A

52990 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ
ಹುಅನು/188/ 
ಹೆಚ್//2008‐09

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
[ರಿ]  ರಿಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಹುದೆದ್ 

ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 B

52999 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/48/2010‐11

ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಪರಪನಹ ಳ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 B

53000 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/50/2010‐11

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಹಾಲೆಕಲುಲ್, ಜಗಳೂರು 

ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 B



53007 EST2
ಕ್

8/29/2011 00 D

53001 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮಾ.

ಹ.ಅ/64/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪದಮ್, ಅರೆಕಾ ಕ 
ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಮೂಲ 

ಅಂಕಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಈ ಬಗೆಗ್ 
ಮಾನಯ್ ಆ ೕಗದ ಲ್ನ ಅಫೀ ನ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

53002 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/71/2010‐
11

ರ್ೕ ಹೊಯಸ್ಳ ಪೌರ್ಶಾ, [ಕಮಾ] 
ಬೆಳವನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00 A

53003 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/12/2010‐
11

ಮಾನಸ ಗಂಗೋತಿರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಚಚ್ವವ್ನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 

8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 A

53005 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
208/2009‐10

ಆ ೕವಾರ್ದ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

53007 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/ಥ್
129/2009‐2010

ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ 
ಅಪಾಪ್ಸಾಹೇಬ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಪಟಟ್ಣಶೆಟಿಟ್ 

[ ಜಪುರ ನಗರ] ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುತಿರ್ನ
ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ. 330ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್ಆನೇಕೊಂಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 0: D

53011 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/34/2010‐11

ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ನ ಆಡ ತಕೊಕ್ಳಪಡುವ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕ ಮತುತ್ 
ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ 

ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ತದೃ ಟ್ಯಿಂದ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 B

53013 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮೇ

ಆ/127/2010‐11

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್ 
07/2007 ರ ತೀಪುರ್ ದಿ:27‐12‐2008 ರ 
ಬಗೆಗ್ ಮರು ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಕೋರಿರುವುದುರ 

ಬಗೆಗ್. [ಹೆಚ್.ಬಿ.ರಮೇಶ, ಸ ,  ರ್ೕ 
ದುಗಾರ್ಂಬಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಮೇಗಳಗೆರೆ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್]

8/29/2011 0:00 C



53014 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/49/2009‐10

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ಕುಮಾರ, ಸ ,  ರ್ೕ
ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾ,  ದದ್ನಮಠ, 

ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C

53017 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/191/2009‐10

ದಿವಂಗತ ಎಂ ಜಿ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, 
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಂದಗೆರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ಇವರ 
ಮಗ ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ಪರ್ಸನನ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್.

8/29/2011 0:00 B

53021 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಅ

ಮಾನತುತ್/47/2009
‐10

ರ್ೕ ಎಂ ಡಿ ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸ , ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ ಬಿ ಬಡಾವಣೆ, 

ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ಆಮಾನತತ್ನುನ್ 
ಸಥ್ರೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 D

53023 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹು.

ಮಂ/78/2009‐10

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕೆ.ಗೌಡಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಹೊಸದಾಗಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್ 

[ತೋಟಗಾರಿಕೆ]

8/29/2011 0:00 B

53025 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/87/2010‐
11

ಕೆ.ಎನ್. .ಎಸ್. ಉತಸ್ವಾಂಬ ಪೌರ್ಶಾ 
ಉಚಛ್ಂಗಿದುಗಾರ್ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

9/19/2011 0:00 A

53210 EST2
8(1).ಶಾ. .ಅ.ಹ.
ಸಥ್.ಅನು.3/2007‐

08/ಸಥ್ಹ//

ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತೊಗರಿಘಟಟ್ ಬಿ.ಡಿ.ಪುರ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಯರಪಾಳಯ್ ಪಾವಗಡ ತಾ: ಈ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ 

ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮತುತ್ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ 

ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/14/2011 0:00 A

53251 EST2
8(1).ಶಾ. .ಅ. .

ನೇ.ಅನು.03/2005‐
06/ನೇಅನು//

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ದಿನಾಂಕ:17‐01‐2004 ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ 
ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿ ಅನು ೕದನೆಯಾಗದೇ 

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/14/2011 0:00 C

53297 EST2
8[3]ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/96/2010

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸುಧಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಶಾ, ಕಾಯ್ ನಕೆರೆ, 

ಹೊನಾನ್  ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿ ರುವ 

ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 C



ಅನುಮತಿ

50950 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/5
0/2010‐11

ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ಸ. , 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆವತಿ, 
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/4/2011 0:00 C

50951 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/4
5/2010‐11

ರ್ೕ ಗಂಗನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಮದಕರಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಡುವಂದ, ನೆಲಮಂಗಲ 

ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

10/1/2010 0:00 C

50954 EST2
8(1)/ಅಆನೇ/54/

2010‐11

ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ.ರಾಮಯಯ್ ಇವರ ಪತರ್ 
ಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಜನೆಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಾಗೇನಹ ಳ್, ಬೀರೂರು ವಲಯ, ಕಡೂರು 

ತಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

50955 EST2
8(1)/ಅಆನೇ/55/

2010‐11

ಎಲ್.ಎಸ್.ಕಿರಣ್ ತಂದೆ: 
ಎಲ್.ಎಸ್.ಸಣಣ್ಯಯ್ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ 

ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಳ ೕೆಜು ಂಗಟಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾದರದ ಮೇಲೆ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ  ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

1/7/2011 0:00 B

50959 EST2
¸ 8(1)/ಅನು/56/2

010

ಪಿ. ವಣಣ್, ಸ. , ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ 
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಚ್ ನಿವರ್ತಿತ್ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

50961 EST2
8(1)/ಮಾನ/58/
2010‐11

ಕೆಂಬಿರ್ಡಜ್ ಸೂಕ್ಲ್, ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

1/7/2011 0:00 C

50963 EST2
8(1)/ಉನಾಯ್/613

 ವ 53/2010‐11

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಬೋಗೆಶಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 
ಇವರು ಮಾನಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ 
613/10 ರ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಕುರಿತುಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ

4/28/2011 0:00 B

50986 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

44/2010
ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ಮಣಿ, ಸ , ಮಿತಾರ್ಲಯ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು

10/1/2010 0:00 C

50987 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
281/2010

ಜಗದುಗ್ರು ರ್ೕ ಜಯದೇವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು

10/1/2010 0:00 C

50988 EST2
8(4)/ಮಾನ/94/

2010
ವೇದಾಂತ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಗ ಗೆ್ರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು

10/1/2010 0:00 C

50989 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

30/2010

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
10/1/2010 0:00 C



8[7] /ನಿ&
ರ್

50990 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

39/2010
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಮಲಲ್ಸಂದರ್, 

ಟಿ. ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
10/1/2010 0:00 C

50991 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

02/2010

ಊಟಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಅನಂತಪುರ 
ಂಗನಾಯಕನಹ ಳ್ ಅಂಚೆ

10/1/2010 0:00 A

50993 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/03/20

10

ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್, 
ಚಿ.ನಾಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಇಂದಿರಾ 

ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಲ ಮ್ೕಪುರ, 
ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

10/1/2010 0:00 A

50995 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

04/2010
ಕಾಸ್ ದಾಯ್ಸಮಿತಿ ನೋಬನಗರ

ವ ಗಗ್
10/1/2010 0:00 A

50997 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

37/2010
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಗುರುಬಸವೇಶವ್ರ 

ದಾಯ್ಂಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಬೆಕಿಕ್ನಕಲಮ್ಠ,  ವ ಗಗ್
10/1/2010 0:00 A

50998 EST2
8(4)/ನೇಅನು/07

/2010

ಬಿ.  ವಗಂಗಾಧರ ವೃ ರ್ೕ
ಕಾಡ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೊಣ ನಕೆರೆ 

ತಿಪಟೂರು ತಾ:
10/1/2010 0:00 A

51000 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

43/2010

ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಂಗರಾಜಪುರ ಸೆಂಟ್ 

ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
10/1/2010 0:00 A

50666 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ನಿ&ಶಾ ಅ

ಪಿಂ/59/2010‐11

ರ್ೕ .ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್, ಉಪ 
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ನ ೕದಯ ಪಪೂ
ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಶಾ ]ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ 
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

10/23/2010 0:00 B

50670 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
61/2010‐11

ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಪಾರ್ರಂಭಗೊಂಡ 
ದಿನಾಂಕ ಹಾಗು ಸಥ್ಳಾಂತರಗೊ ಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/23/2010 0:00 D

50675 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/64/2010‐11

ಬಣಜಾರ [ಲಂಬಾಣಿ] ಯುವಕ ಸಂಘ [ರಿ] 
ಜೆ. .ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನುದನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ 

ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

10/23/2010 0:00 C

50684 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/68/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ .ಎಂ. ರಾಧ, ಎಂ. .ಎಸ್. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ನನ್ಪಪ್ಸಂತೆ,  ರಾಜಪೇಟೆ 
ತಾ: ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್

10/23/2010 0:00 C

46069 EST2
8(1)/ವಗರ್/31/2

010‐11

ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ರಿಶಂಕರಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ 

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

6/24/2010 0:00 C



49893 EST2 ಮೆ 9/20/2010 00 C

46070 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
32/2010‐11

ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2011 0:00 B

49612 EST2
8(4)/ಧಾಕೊಅನು
/18/2010

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಗೆಗ್ರೆ ತುಮಕೂರು

9/16/2010 0:00 C

49887 EST2
8(4)/ಮಾನ/219

/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ಗಂಗಬೈರಪಪ್ ರವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.
9/20/2010 0:00 C

49889 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/45/20

10

ನೆಹರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾ 
ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ನೆಹರೂ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ 
ಇವರಿಗೆ ರಾಟ್ ಇನ್ಸ್ ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ 
ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 

ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರ ಮತುತ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್

9/20/2010 0:00 A

49890 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

48/2010
ನೂಯ್ ಬಾಲ್ಡ್ ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಲಕಷ್ಮ್ಣನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

9/20/2010 0:00 A

49891 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

90/2010

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ನಿಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಅಂಕನಹ ಳ್ಮಠ,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಂಸಕ್ೃತ 

ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ

9/20/2010 0:00 A

49893 EST2
8(4)/ದೂರು/304

4/2010

ಕೆ.ಎಸ್. ಗೋ ಂದಯಯ್ರಾಜ್ಉ ಸ
ಮೆ ಂಕೊ ಕಾಂ ೕ ಟ್ ಕಾಲೇಜುೖ ಂಕೊ ಕಾಂ ೕ ಟ್ ಕಾಲೇಜು

ಅಮಮ್ಸಂದರ್
9/20/2010 0:00 0: C

49895 EST2
8(4)/ಮಾನ/07/

2010
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.  ಮಲ ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ 
ಶೋಭಾರಾಣಿ ಸ  ಇವರುಗಳ ನಿವೃತಿತ್

9/20/2010 0:00 C

49896 EST2
8(4)/ಮಾನ/209

/2010

ರ್ೕ ಗೋ ಂದರಾಜು ರವರು ರ್ೕ 
ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಬಿಬ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

9/20/2010 0:00 C

49897 EST2
8(4)/ಮಾನ/02/

2010

ರ್ೕ ಜೆ. . ರಾಜಶೇಖರ ಸ
ಮಹಾತಮ್ಗಾಂಧಿ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ನ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ:
9/20/2010 0:00 C

49898 EST2
8(4)/ಮಾನ/03/

2010

ರ್ೕ ಎಂ.  ರ್ೕನಿವಾಸನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕೆರ್ಟರಿ 
ಜಿಲಾಲ್ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ರ್ಟೆಕಷ್ನ್ ಕಮಿಟಿ 
ಸುರಗಿಕೋಪು ಪೇಪರ್ ಟೌನ್ ಭದಾರ್ವತಿ

9/20/2010 0:00 C

49900 EST2
8(4)/ಶಾಹೆಬ/03

/2010

ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಸಂಸಥ್ ರಿ ನಂ. 717 ನೇ
. ಅಡಡ್ರಸೆತ್, 4ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ 

ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
9/20/2010 0:00 D



49911 EST2
ರ್ ವ್ ಕ್

9/20/2010 00 C

49902 EST2
8(4)/ಮಾನ/04/

2010

ರ್ೕ ಕೆ. ರಾಮಮೂತಿರ್ ನಂ. 398 
ಕೆಂಗೇಗೌಡರಸೆತ್, ಕೊಡಿಗೇಹ ಳ್ 
ಸಹಕಾರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

9/20/2010 0:00 C

49903 EST2
8(4)/ಮಾನ/05/

2010

ರ್ೕ ಎಲ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣಚಾರ್, 
ಮಾನವಹಕುಕ್ಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆನೆ 
ಮಠದ ಹತಿತ್ರ ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ ತುಮಕೂರು

9/20/2010 0:00 C

49904 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

07/2010

ರ್ೕ ಆರ್. ಬಾಲಸುಬರ್ಮಣಯ್ಂ ಸ  ತಮಿಳು 
ಸಂಘ ಕಾಮರಾಜನ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ 
ಕಾಡುಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು

9/20/2010 0:00 C

49906 EST2
8(4)/ಅನುಒ/185

/2010

ರ್ೕ . ಜಯಣಣ್ ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರದ ಜನಸಪ್ಂದನ ಕೋಶಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/20/2010 0:00 C

49907 EST2
8(4)/ಮಾನ/10/

2010

ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕೇರಾಫ್ ಸಂಜೆಟೈಮ್ಸ್ 
ನಂ. 177, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 9ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು

9/20/2010 0:00 C

49908 EST2
8(4)/ಮಾನ/221

/2010
ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
9/20/2010 0:00 C

49910 EST2
8(4)/ಮಾನ/193

/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ಗಂಗಬೈರಪಪ್ ನಂ. 256, 
ಭೈರವೇಶವ್ರನಗರ ಪೀಣಯ್ 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು‐58
9/20/2010 0:00 C

49911 EST2
8(4)/ಮಾನ/12/

2010
ರ್ೕ ನೀಲಗಂಗೇಶವ್ರ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳಣ್

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/20/2010 0:00 0: C

49912 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/70/20

10
ಕೊಲರಭೀಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಾನಭಾರತಿ

ರಸ ತೆ್, ಬೆಂಗಳೂರು
9/20/2010 0:00 C

49913 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
139/2010

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರ್ೕ 
ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ

9/20/2010 0:00 C

49920 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

31/2010

ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ನಮಿತಾ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾ ನ ಡೈರಿ ಮುಂಭಾಗ 

ಮಾಚೇನಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ತಾ
9/20/2010 0:00 A

49921 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/56/20

10

ಕಮಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗಂಗಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐

4
9/20/2010 0:00 A

49922 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

32/2010
ರ್ೕ ಗೌತಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ

ಕೋಡಿತಮಮ್ನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾ:
9/20/2010 0:00 C

49927 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

01/2010

ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲದೇವಮಮ್ ಸ
ಪಾಂಚಜನಯ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಅನುದಾನಿತ 
ಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

9/20/2010 0:00 B



21/2010 52

49928 EST2
8(4)/ಹೆ ಮಾ/50

/2010
ನಿಮರ್ಲ ಸ  ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಹಾರನಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ತಾ:
9/20/2010 0:00 B

49930 EST2
ಅಇ8(4)/ಹೊಶಾ
ಪಾರ್/40/2010

ಚಿನಮ್ಯಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಮುನೇಶವ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು
9/20/2010 0:00 A

49931 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

57/2010

ಶವ್ಕಲಾನಿಕೇತನ ಮಾದರಿ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಕುಮಾರಪಾಕ್ ವೆಸ್ಟ್ 
ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು

9/20/2010 0:00 A

49933 EST2
8(4)/ಮಾನ/05/

2010

ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಹಾಲ ಮ್ ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು
9/20/2010 0:00 A

49690 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
148/2010

ಜೈಗೋಪಾಲ್ ಗರೋಡಿಯ
ರಾಷೊಟ್ರ್ೕತಾಥ್ನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 A

49692 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
133/2010

.ಎಲ್.ಎಸ್. ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ 
ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 7ನೇ ಮೈನ್ ಶಾರದಾ 

ಕಾಲೋನಿ ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 A

49693 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
144/2010

ಅಕಷ್ರ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ಸ್ 
ಸಾತನೂರು ಜಾಲ ಹೋಬ , ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 A

49694 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

21/2010
ದೀಪಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ನಂ 52 ಲಗೆರೆ ಹೆಗನಹ ಬೆಂಗಳೂರುನಂ.  ಲಗೆಗ್ರೆ ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 A

49695 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

04/2010
ಕಿರಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿ ಸಾವಕರ್ರ್ ನಗರ

ವ ಗಗ್
9/17/2010 0:00 A

49696 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
175/2010

ಮೌಂಟ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ವ ಗಗ್

9/17/2010 0:00 A

49697 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

11/2010
ರ್ೕದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ರ ೕಂದರ್ನಗರ ವ ಗಗ್

9/17/2010 0:00 A

49704 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/01

/2010
ಅ ವ್ನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮತಿತ್ೕಕೆರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 A

49706 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

52/2010
ಚಿಲಡ್ರ್ನಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ

ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು‐79
9/17/2010 0:00 A

49708 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

48/2010
ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ತಿಗಳರಪಾಳಯ್ ಅಂದರಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 A

49709 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
142/2010

ಸದಾ ವನಗರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 A

49712 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
175/2010

ಮೌಂಟ್ ಮೇರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 A

49714 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

32/2010
ಶಮ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್, ನಂ.1012, 1ನೇ 

ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 9ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಸೋ ಂದಪುರ,
9/17/2010 0:00 A



6/2010

49717 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
116/2010

ಹುದಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
133/134 ಹೆಚ್.ಕೆ.ಟಿ. ಬಾರ್ಡೆವ್ ರಸೆತ್, 

ವಾಜಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 A

49718 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
127/2010

ೕಮಾ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸಾಗರ ತಾ:  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್

9/17/2010 0:00 A

49719 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
115/2010

ನೂಯ್ ಆಚರ್ಡ್ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ.120, 
17ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಗೋ ಂದಪುರ, 

ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 A

49723 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
176/2010

ರೈನ್ ಬೋ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕೆರೆಗುಡಡ್ದಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ 

ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 A

49724 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
114/2010

ಎಲ್.ಎ. ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಮರಿಯಣಣ್ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 A

49725 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

20/2010
ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಮಲಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 A

49726 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

01/2010
ಗಾಯಿತಿರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 

ಎಚ್.ಪಿ.ಎಂ ರಸೆತ್,  ವ ಗಗ್
9/17/2010 0:00 A

49728 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

27/2010

ಟ್ಲ್ ಗಾಲ್ಡೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಬೋಜಪಪ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 

ೕರಣಣ್ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐45
9/17/2010 0:00 A

49729 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

6/2010
ರ್ೕ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಂಗಲ್

ಮಾಧ ಮ ಪೌಢಶಾಲೆಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
9/17/2010 0:00 A

49731 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
176/2010

ರ್ೕ ಗಂದೂರೇಶವ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಾಗರ ತಾ

9/17/2010 0:00 A

49732 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/65/20

10
ಗೌತಮ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೃಹಲ ಮ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 D

49734 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
140/2010

ದಾಯ್ಪರ್ಕಾಶ್ ಸೂಕ್ಲ್ 6/8, ಜಕೂಕ್ರು
ಪಾಲ್ಂಟೇಷನ್ ಜಕೂಕ್ರು

9/17/2010 0:00 A

49735 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
151/2010

ಸೆಂಟ್ ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ನಂ.87 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಲೇಔಟ್ ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದರ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 A

49738 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
201/2010

ರ್ೕ ಸವ್ಣಾರ್ಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ
ತುಮಕೂರು ತಾ:

9/17/2010 0:00 B

49742 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

08/2010

ರ್ೕ ನಾಗಪಪ್ ಡಿ. ಕೊಳಳ್ರ ಸ ರ್ೕ
ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 C

49743 EST2
8(4)/ಅನುಒ/01/

2010

ರ್ೕ ಎಂ. . ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ
ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್ ಜಿ. ಮೇಲನಹ ಳ್ 
ಗಂಗನಘಟಟ್ ಅಂಚೆ ತಿಪಟೂರು ತಾ: 

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್

9/17/2010 0:00 C



49758 EST2 9/17/2010 00 C

49744 EST2
8(4)/ಅನುಒ/02/

2010
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಎ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 C

49745 EST2
8(4)/ಅನುಒ/03/

2010
ರ್ೕ ಅಣಂತಯಯ್, ನಿರುವಗಲ್ 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
9/17/2010 0:00 C

49748 EST2
8(4)/ದೂರು/04/

2010
ಬೀಕಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ವಯಾಯ್ ಕಾವಲ್

ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 C

49750 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

06/2010
ರ್ೕ ಜಗಜೊಯ್ೕತಿ ಬಸವೇಶವ್ರ ಸಹಕಾರ

ಸಂಘ ರಿ
9/17/2010 0:00 C

49751 EST2
8(4)/ಮಾನ/07/

2010

ರ್ೕ ಮಧುಕುಮಾರ್ ನೋಬನಗರ 
ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2010 0:00 C

49752 EST2
8(4)/ಶಾಹೆಬ/08

/2010

ಗಗನ ರ್ೕ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಸೆಂಟ್ ಯಶ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 

ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಮಾಗಡಿ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 
ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ

9/17/2010 0:00 C

49755 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
172/2010

ರ್ೕ ಎಂ.  ಂಗಯಯ್, 
ಅರಳ ೕೆಮರದೊಡಿಡ್ಗಾರ್ಮ ಕಲುಲ್ದೇವನಹ ಳ್ 
ಅಂಚೆ ಮಾಗಡಿ ತಾ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್

9/17/2010 0:00 C

49756 EST2
8(4)/ನೇಅನು/08

/2010
ಜಿ.ಎಸ್.  ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೆಗೆಗ್ರೆ ೕಸ್ಟ್

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ
9/17/2010 0:00 C

49758 EST2
8(4)/ನೇಅನು/09

/2010

ಎಸ್.ಎಲ್. ಸೋಮಶೇಖರ ಲಾಯ್ಬ್
ಅಟೆಂಡರ್ ಮಾ ತಿಹಕುಅಟೆಂಡರ್ ಮಾ ತಿಹಕುಕ್

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇಳುವಬಗೆಗ್
9/17/2010 0:00 0: C

49759 EST2
8(4)/ಮಾನ/98/

2010

ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ರಿಯ ನಾಗರೀಕರು 
ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 
ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2010 0:00 C

49760 EST2
8(4)/ಮಾನ/10/

2010
ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವ್

ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು
9/17/2010 0:00 C

49761 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

11/2010

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿಜ್ ಅಜೀಜ್ ದಿವ್ದಸ
ಖುವೈತುಲಾಲ್ ಇಸಾಲ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಬೆನಸ್ನ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 C

49763 EST2
8(4)/ಶಾಹೆಬ/12

/2010

ಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಕಮಮ್ 

ಬಡಾವಣೆ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 C

49774 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

01/2010

ಪಾಯಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್
ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ 

ಹೊರಪೇಟೆ ತುಮಕೂರು
9/17/2010 0:00 C



49793 EST2 9/17/2010 00 C

49777 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

01/2010

ರ್ೕ ಜಿ. .  ವಕುಮಾರ್ ಭದಾರ್ವತಿ 
ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2010 0:00 C

49779 EST2
8(4)/ಧಾಕೊಅನು
/01/2010

ಾನಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಲೆ 
ಹು ಯೂರುದುಗರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ:

9/17/2010 0:00 C

49780 EST2
8(4)/ಹೆ ಮಾ/66

/2010

ರ್ೕಮತಿಜಿ.ಆರ್. ಸರಸವ್ತಿ ಸ ಪಿ ಪಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಗರ್ಹಾರದಾಸರಹ ಳ್ 
ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 C

49782 EST2
8(4)/ಹೆ ಮಾ/01

/2010
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈದೊಳಲೂಮ

ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ:
9/17/2010 0:00 C

49784 EST2
8(4)/ಅನುಒ/01/

2010

ರ್ೕ ಆರ್.ಎಂ. ಗುಳ ೕೆದಗುಡಡ್ ನಿವೃತ್ 
ಕಷ್ಕರು ಶಾಲ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 

ನೂಯ್ ಗುಡಡ್ದಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 C

49785 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

53/2010
ಪಿ ಪಿ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

9/17/2010 0:00 D

49786 EST2
8(4)/ದಾಹಾಮ/0

1/2010
ರ್ೕ ಭೂಮಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹೇರೂರು, 

ಗುಬಿಬ್ ತಾ:
9/17/2010 0:00 C

49788 EST2
8(4)/ಅನುಒ/01/

2010
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ರಜಾಕ್ ಸ  ರ್ೕ ರ್ೕನಿಧಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಸ್. ಕೊಡಿಗೀಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ
9/17/2010 0:00 C

49793 EST2
CPI/ನೇಅನು/02/2

010

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ
ಎಸ್.ಕೆ. ಜಮಾನಾ್ ಜಿಲಾಲ್ 

ಕಾಯಾರ್ಧ ಕಷ್ರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಕಾಯಾರ್ಧಯ್ಕಷ್ರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ರಿ ಕಡೂರು 

ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

9/17/2010 0:00 0: C

49796 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/49/20

10
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿ

ಕಮಮ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 C

49797 EST2
8(4)/ಅನುಒ/142

/2010

ರ್ೕ ಪಿ. . ಜಯಕುಮಾರ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2010 0:00 C

49798 EST2
8(4)/ಅನುಒ/01/

2010
ರ್ೕ .ಎಂ. ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್ ಮೆಟಿಟ್ಕೋಟೆ

ಕಾರಿಪುರ ತಾ:
9/17/2010 0:00 C

49800 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

01/2010

ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸವಯಯ್ ಸ ರ್ೕ
ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಕನನ್ಡ ಭಾರತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುನಿಯೂರು ಇವರಿಗೆ ಮು  
ಬಡಿತ್

9/17/2010 0:00 C

49801 EST2
CPI/ಮಾನ/01/20

10

ಎಂ.ಪಿ. ನರ ಂಹನ್ 17, 5ನೇ ಕಾರ್ಸ್
ವ್ಮಿಮ್ಂಗ್ ಪೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಷನ್ 

ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ
9/17/2010 0:00 C

49803 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

01/2010

ರ್ೕ ವರಾಮ ಸ ಸದಾರ್ರ್
ವಲಲ್ಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ
9/17/2010 0:00 C



49805 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/76/20

10
ಸೆಂಟ್ ೕಸಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ದದ್ಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರು
9/17/2010 0:00 C

49806 EST2
8(4)/ಮಾನ/143

/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ರಾಮಮೂತಿರ್ 398, ಕೆಂಪೇಗೌಡ
ರಸೆತ್ ಕೊಡಿಗೇಹ ಳ್ ಸಹಕಾರ ನಗರ 

ಬೆಂಗಳೂರು
9/17/2010 0:00 C

49807 EST2
8(4)/ಹೆ ಮಾ/01

/2010
ಬಾಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಶವಂತಪುರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
9/17/2010 0:00 C

49809 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

01/2010
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ

ಎಸ್.ಎನ್.ಪುರಂ ತುಮಕೂರು
9/17/2010 0:00 C

49811 EST2
8(4)/ಮಾನ/01/

2010

ರ್ೕ ಪಿ. ರಾಜಣಣ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟ್ಮಲಲ್ಯಯ್
ಅಂಕರಸನಹ ಳ್ ಅರಕೆರೆ ಅಂಚೆ 

ತುಮಕೂರು
9/17/2010 0:00 C

49813 EST2
8(4)/ಮಾನ/01/

2010

ಡಾ: ಎಸ್.ಪಿ. ಪದಮ್ಪರ್ಸಾದ್ ರವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
9/17/2010 0:00 C

49815 EST2
8(4)/ದೂರು/500

64/2010
ಎ. ಪರಮ ವಯಯ್, ನಿ ಲೋಕಾಂಬ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಬಿ ೇತರ್ ತುಮಕೂರು

9/17/2010 0:00 C

47467 EST2
8(1)/ಅನು/46/2

010‐11

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶನಾಯಕ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 
ಸ> ಪಿ ಎಂ,  ರ್ೕ ಉದಬ್ವ ಗಣಪತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳವಾಡಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ ಅಂಗಿಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

47710 EST2
CPI/ನಾಯ್ಪರ್/66887

3/2010

Sri. Cheluva Gowda , AM. BBS. High 
School, Jayanagar, Bangalore ‐ 

Nemakathi Anumodane
11/15/2010 0:00 E

48491 EST2

85ಶಾ ಅ: ಹೊ. 
ಪೌರ್ ಶಾ ಅನು 
38/2010‐11.‐

.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ವಾಗೆದ್ೕ  ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, 
ಉಪಪ್ರಿಗೇನಹ ಳ್, ತಾಯ್ಳಯ್ ಹೋಬ , 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ವಾಗೆದ್ೕ  ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/21/2010 0:00 A

48537 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
48/2010‐11

ರ್ೕ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾನಗಲ್, 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ರ್ೕ ಗುರು ಪರಮಹಂಸ 
ಮುಯರ್ಸಾವ್ಮೀಜಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಐರಣಿ, 
ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರ / ಸಥ್ಳಾಂತರ ಬಗೆಗ್

10/23/2010 0:00 A

48539 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/51/2010‐11

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ರಂಗಪಪ್, ಸ , ಜನತಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆರಗು, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/23/2010 0:00 C



8(4)/ /48 ೕ ದಾ ರ ೕ

48540 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/47/2010‐11

ರ್ೕ ಯಳನಾಡು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ಅರ ೕಕೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಮದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ6 ಶಾಲೆಗಳ 

ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/14/2010 0:00 C

48541 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/49/2010‐11

ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ
ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗೌರಿ 

ಕೊಪಪ್ಲು ಹಾಸನ ತಾ: ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ 
ನವಭಾರತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಗಿವಾಳು, 

ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತರ 
ಆಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2010 0:00 C

48544 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮಾ
ನ/55/2010‐11

ಅನುಗರ್ಹ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅರೇಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ 

ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

10/23/2010 0:00 C

49351 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

41/2010
ಭಾರತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಾಬಾನಗರ
ಕಟಿಟ್ಗೇನಹ ಳ್, ಐಎಎಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು

9/15/2010 0:00 A

49354 EST2
8(4)ಶಾ /ಖಾಹು
ಅನು/111/2010

ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಚರಕನಹ ಳ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/15/2010 0:00 A

49356 EST2
8(4)ಶಾ /ಹೊಶಾ
ಪಾರ್/64/2010

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ನಾಗಮಂಗಲ

9/15/2010 0:00 A

49358 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

56/2010
ಹೋಪ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಪೇಜಸ್ ಮಾರುತಿ

ಸೇವಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49359 EST2
8(4)/ನೇಅನು/48ನೇಅನು

/2010
ೕ ದಗಂಗಾ ದಾ ಸಂಸೆ ರ ೕರ್ ದದ್ಗಂಗಾ ಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರ್

ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ತುಮಕೂರು
9/15/2010 0:00 C

49360 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

01/2010
ರ್ೕಮತಿ ಕೃಪಾ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸ  ಬಾಪು 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49362 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

60/2010
ಸೇಕರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ 
ಇ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/15/2010 0:00 A

49363 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

45/2010
ರ್ೕ ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಪುರಂ ತುಮಕೂರು
9/15/2010 0:00 A

49364 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

49/2010
ನ ೕದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆ ರೋಡ್ 

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು
9/15/2010 0:00 A

49366 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

36/2010

ಾನಪೀಠ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ನಂ.346 
6ನೇ ಮೈನ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು‐96
9/15/2010 0:00 A

49368 EST2
8/ಹೊಶಾಪಾರ್/12

8/2010
ಎ.ಎಂ.ಬಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ 

ಕನಕನಗರ,  . ನಾಗೇನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49373 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/89/20

10
ದಶರ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್. 
ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು

9/15/2010 0:00 A



49375 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
188/2010

ರ್ೕ ಲ ಮ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್ 29, ಸುಂಕದಕಟೆಟ್,  ಶವ್ನೀಡಂ 

ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49386 EST2
8(4)/ನೇಅನು/10

0/2010

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಗುರುಬಸವೇಶವ್ರ
ದಾಯ್ಪೀಠರಿ ಬೆಕಿಕ್ನಕಲಮ್ಠ ಕೋಟೆ ರಸೆತ್ 

ವ ಗಗ್
9/15/2010 0:00 A

49388 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
170/2010

ಕೆ.ಜಿ.  ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಗಳರಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು

9/15/2010 0:00 A

49389 EST2
8(4)/ನೇಅನು/99

/2010

ಗೌತಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ಕುಣಿಗಲವ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬೋಧಕ ನೌಕರರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/15/2010 0:00 C

49390 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

59/2010

ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಲೇಖಪಪ್, ಸ  ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರೆನ ಲ್ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/15/2010 0:00 C

49391 EST2
8(4)/ನೇಅನು/28

/2010
ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ದಾದ್ಥರ್ನಗರ ತುಮಕೂರು

9/15/2010 0:00 C

49392 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

62/2010

ರ್ೕ ಜಿ. ಚನನ್ಬಸವರಾಜ್ ದೈ
ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಹರಮಘಟಟ್, 
ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ 

ಬಗ ಗೆ್

9/15/2010 0:00 B

49393 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

36/2010
ಬಿ. . ಜಯ ರ್ೕ ದಿವ್ದಸ ಜಿ. .ಪಿ ಸಂಯುಕತ್ 

ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಹಂದನಕೆರೆ
9/15/2010 0:00 B

49394 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

03/2010
ಕನಾರ್ಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 

ತಿರುಮೇನಹ ಳ್, ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49396 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

23/2010
ರ್ೕ ಶಬರಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಪುಣವಂ

ಶಬರಿನಗರ,ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49397 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
174/2010

ನೂಯ್ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಹೆಬಾಬ್ಳ, ಕೆಂಪಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐24

9/15/2010 0:00 A

49398 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
117/2010

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಗು , ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ 

ತಾ:
9/15/2010 0:00 A

49399 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

38/2010

ಾನಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮತುತ್
ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಾನಭಾರತಿ ನಗರ 

ಹೆಸರಘಟಟ್ ಬೆಂ.88
9/15/2010 0:00 A

49400 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
147/2010

ಆಕಾಂಕಷ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚೊಕಕ್ನಹ ಳ್ಕೆರೆ ಬೊಕಕ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು

9/15/2010 0:00 A

49401 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

48/2010
ರ್ೕ ಭೈರವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ
ಭೀಮಸಂದರ್ ತುಮಕೂರು

9/15/2010 0:00 A



8(4)/ / ಟಿ

49402 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
129/2010

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ತಿಗಳರ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ 
ೇಮಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ ಹೆಸರಘಟಟ್ 

ಬೆಂಗಳರು

9/15/2010 0:00 A

49403 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

22/2010

ಆಯಿಷಾ ಹುದೊರ್ೕಸ್ ಬಾಯ್ರಿ
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗತಿ ಕಾರ್ಸ್ ಸಾಗರ

9/15/2010 0:00 A

49404 EST2
8/ಖಾಹುಅನು/60

/2010

ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್ ದಾಯ್ಸಂಘ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಕೆಂಚೇಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
9/15/2010 0:00 C

49414 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
139/2010

ಸೂಪ್ತಿರ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಕೊಡಿಗೆಹ ಳ್ ತಿಂಡುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು

9/15/2010 0:00 A

49418 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

03/2010
ಮಕಕ್ಳ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಕೆ.ಟಿ. 
ರಾಮಯಯ್ಗೌಡ ರಸೆತ್ ವ ಗಗ್

9/15/2010 0:00 A

49421 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
130/2010

ಜಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು

9/15/2010 0:00 A

49422 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
141/2010

ರ್ೕ ರಾಗ ದಾಯ್ ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49423 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
145/2010

.ಎನ್.ಕೆ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು

9/15/2010 0:00 A

49425 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
150/2010

ಸಪತ್ಗಿರಿ ಸೇವಾಸಭಾ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಮಿಶನ್
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಣಿಗಲ್

9/15/2010 0:00 A

49426 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

05/2010
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಸೋಮೇಶವ್ರಪುರಂ, ತುಮಕೂರು

9/15/2010 0:00 A

49427 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾ /ಹೊಶಾಪಾರ್

10/2010
ಮೌಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೆ ಟಿಮೌಂಟ್ ಕೆಲ್ೕರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈ

ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49428 EST2
8(4)/ನೇಅನು/21

6/2010
ಸೆಂಟ್ ಮೆರೀಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ

ಗಾಂಧಿನಗರ ತುಮಕೂರು
9/15/2010 0:00 E

49429 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
119/2010

ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಗೋಕುಲ ಅಂಚೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ

9/15/2010 0:00 B

49430 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
177/2010

ಸೂಪ್ತಿರ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ , 
ರಾಜಗೋಪಾಲರೆಡಿಡ್ ಬಡಾವಣೆ, 

ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49432 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/

36/2010

ಬಿಷಪ್ ಸಾಜೆರ್ಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇ ನಗರ 

ಲೊಟೆಟ್ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49456 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/10

/2010
ಎಸ್.ಎಲ್. .  ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ

ಅಮೃತಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
9/15/2010 0:00 A

49483 EST2
8(4)/ಅನುಒ/111

/2010
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ:
9/16/2010 0:00 C

49484 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

9/2010
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ದಿ ಮೇರಿ ಸೆಲವ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ 

ರಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು
9/16/2010 0:00 C



49495 EST2 CPI/ಸಹ/89/2010 ೕ ಮ 9/16/2010 00 A

49485 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

02/2010

ಸಟ್ರ್ ಏ ಯಮಮ್ ಜಾಜ್ರ್ ಸ ಮತುತ್
ಸಟ್ರ್ ಸಂಧಾಯ್ರಾಣಿ ದಿವ್ದಸ ಇವರ 

ರಾಜೀನಾಮೆ
9/16/2010 0:00 C

49487 EST2
8(4)/ನೇಅನು/10

/2010

ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭರಾವ್, ಸ  ಗುಡ್ ಲ್ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ
9/16/2010 0:00 C

49489 EST2
CPI/ದೂರು/04/20

10

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್. ರೇಣುಕಾ ಪರ್ಸಾದ್, ಸ  
ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೊಂಡಿಲ್ಕಾರ್ಸ್ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
9/16/2010 0:00 C

49490 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/19

5/2010
ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ 
ಮೆರೀಸ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ.ಉ. ಜಲೆಲ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

9/16/2010 0:00 C

49491 EST2
CPI/ಅನುಒ/05/20

10

ರ್ೕ ತರಳಬಾಲು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರಿಗೆರೆ 
ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  
ಇರುವ ಮು  ಬಡಿತ್.

9/16/2010 0:00 C

49492 EST2
CPI/ಸಥ್ಹ/126/201

0
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ
ಕರಡಾಳು, ತಿಪಟೂರು ತಾ:

9/16/2010 0:00 A

49493 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/44

/2010

ಚಚ್ರ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯ ಕನಾರ್ಟಕ
ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಡಯಾ ಸ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ  

ಬೆಂಗಳೂರು
9/16/2010 0:00 C

49495 EST2 CPI/ಸಹ/89/2010ಥ್
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ

ಕರಡಾಳು ಮತು ೕ ಮ ಕಾಜುರ್ನಕರಡಾಳು ಮತುತ್ ರ್ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಕುಪಾಪ್ಳು ತಿಪಟೂರು

9/16/2010 0:00 0: A

49496 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/90

/2010

ರ್ೕ ಪಿ. ರಮೇಶ ಅಸಂಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನಾಗವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಬಡಿತ್
9/16/2010 0:00 C

49498 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/06

/2010
ರ್ೕ ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಳಗೇರಿ, 
ಕಾರಿಪುರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್

9/16/2010 0:00 C

49500 EST2
CPI/ಅನುಒ/209/2

010

ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್. ಕಾಂತರಾಜು ದಿವ್ದಸ ರ್ೕ 
ರಾಘವೇಂದರ್ ಆಶರ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ 

ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಉ.ವ‐4
9/16/2010 0:00 C

49501 EST2
CPI/ನೇಅನು/07/2

010

ರ್ೕ ಗುರು ಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್ ಬೆಂ.ಉ.ಜಿ ಇ ಲ್ ನಿಗದಿತ 
ಪರ್ಮಾಣದ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಲಲ್ದೇ 

ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್

9/16/2010 0:00 C

49505 EST2
CPI/ನೇಅನು/08/2

010

ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ಕಮಾಟರ್ ವೃ ಸತಯ್
ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರ 

ಬೆಂಗಳೂರು
9/16/2010 0:00 B



49518 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/15

8/2010
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಜಾಲ್

ಮಂಗಳೂರು
9/16/2010 0:00 A

49577 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

60/2010
ಎಸ್. .ಎನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು

9/16/2010 0:00 B

49578 EST2
8(4)/ಅನುಒ/79/

2010

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜನಾನ್ಪುರ 
ಭದಾರ್ವತಿ ಇ ಲ್ನ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/16/2010 0:00 D

49580 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/23

3/2010

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ವಸುತ್ಪರ್ದಶರ್ನ ಆವರಣ 

ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ತುಮಕೂರು
9/16/2010 0:00 A

49582 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/01

/2010
ರಾಜಮಹಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
9/16/2010 0:00 C

49585 EST2
CPI/ನೇಅನು/91/2

010

ಪಿ.ಎಂ. ಉಷಾರಾಣಿ ದಿವ್ದಸ ರ್ೕ
ಭೈರವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಞಲೆ, ಬುಗುಡಹ ಳ್ 

ತುಮಕೂರು
9/16/2010 0:00 C

49586 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

01/2010

ರಘುನಾಥ ಂಗ್ ಸ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ೕಗೆಬಾಗಿ 

ಭಧಾರ್ವತಿ ತಾ
9/16/2010 0:00 C

49594 EST2
8(4)/ಅನುಒ/10/

2010

ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ 
ಸಂಸಥ್ಗಳ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ 

ದೈ  ವೇತನವನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ

9/16/2010 0:00 C

49595 EST2
8(4)/ಮಾನ/11/

2010

ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾನೆ ಂಟ್ ಪೌಢಶಾಲೆಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ನಂ.8, 6ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಪರ್ಕಾಶನಗರ 

ಬೆಂಗಳೂರು
9/16/2010 0:00 C

49596 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

85/2010

ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ:  ಕಷ್ಕರಿಂದ ಕಾಲಪ್ನಿಕ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ 

ಡಿಯಲು ಆದೇಶ
9/16/2010 0:00 C

49597 EST2
8(4)/ಅನುಒ/12/

2010

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಭಟಟ್ ಮು
.ಸಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಸರಾಣಿ ಸೊರಬ 

ತಾ:
9/16/2010 0:00 C

49598 EST2
8(4)/ನೇಅನು/01

/2010

ಟಿ. . ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಶಾ ಸ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತಿಪಟೂರು
9/16/2010 0:00 C

49599 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
210/2010

ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಪೀಠ ರಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ 9/16/2010 0:00 B

49600 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

72/2010
ಬಿ.ಓ. ಈಶವ್ರಪಪ್ ಸ  ರ್ೕ ಕಾಡು ದೆದ್ೕಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೊಣ ನಕೆರೆ, ತಿಪಟೂರು

9/16/2010 0:00 C

49601 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

13/2010
ಸೆಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಲೆವ್ೕಪುರ

ಉತತ್ರ ವಲಯ‐4
9/16/2010 0:00 B

49602 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

14/2010

ಜೆ.ಎ. ಅನಂತರಾವ್ ಮು ಖುವೈತುಲಾಲ್
ಇಸಾಲ್ಂ ಪೌರ್ಶಾ ಬೆನ್ ಸನ್ ಟೌನ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು
9/16/2010 0:00 C



85 :
ಯ್ ರ್

49604 EST2
8(4)/ಮಾನ/96/

2010

ಸಾದೀಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಳಕೊಪಪ್
ಕಾರಿಪುರ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಥಮ 

ಮಾನಯ್ತೆ
9/16/2010 0:00 C

49605 EST2
¸ 8(4)/ಮಾನ/22

5/2010

ಅರ ಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಕಮಲಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ 
ಜಿಲ್ಎಲ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ

9/16/2010 0:00 C

49606 EST2
¸ 8(4)/ಖಾಹುಅನು

/58/2010

ಎನ್.ಇ.ಎಸ್ ಸಂಸೆಥ್ ವ ಗಗ್ ಇವರ
ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಸೂತ್ರಬಾ 

ಪಪೂಕಾ ವ ಗಗ್
9/16/2010 0:00 B

49607 EST2
¸ 8(4)/ನೇಅನು/1

6/2010
ಸಟ್ರ್ ಹೋರಾಸ ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮರೀಸ್
ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ತಿಪಟೂರು

9/16/2010 0:00 C

49608 EST2
8(4)/ಸಥ್ಹ/28/20

10
ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹ ಳ್

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ:
9/16/2010 0:00 A

49609 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/

49/2010
ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗೋಡೆಕೆರೆ

ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ:
9/16/2010 0:00 B

46052 EST2

85ಶಾ ಅ: ಹೊ 
ಪೌರ್ ಶಾ ಅನು 
26/2010‐11.‐

.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ರ್ೕಮತಿ ನಾರಾಯಣಮಮ್ ಮತುತ್ 
ಟಿ.ನರ ಂಹರೆಡಿಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ 

ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಿಯಲಲ್ಂಪ ಲ್,ಬಾಗೇಪ ಲ್,ಇವರು 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/27/2010 0:00 A

46054 EST2

85ಶಾ ಅ:ಶಾ ಅ  
ವಗಾರ್ ಅನುಮತಿ 
28/2010‐11.‐

.ಅರಶಾನೌಮಾ/20
10

ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ದಾಯ್ಪೀಠರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ಕಷ್ಕರು/ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ 2010‐11ನೇ 
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ಯಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/21/2010 0:00 C

46982 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
36/2010‐11

ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸವೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೋಣನಕಟೆಟ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬಾಪೂಜಿ 
ಗಾರ್ಮೀಣ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ದೇವಗಿರಿ, 
ಹಾವೇರಿ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರ ಹಾಗು ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

10/23/2010 0:00 A

46985 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
39/2010‐11

ರ್ೕ ನವರತನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಲೆ, ಸಾ ತಯ್, ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ 
ಮತುತ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇವಾಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿ  
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/23/2010 0:00 A



8[7] / ಈ ಯ

46988 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಇ /
42/2010‐11

ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ, ಸ  ನೆಹರು 
ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೂರು, 

ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಇವರ 
ರಜೀನಾಮೆಯನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2010 0:00 C

46991 EST2
CPI/ವೇಬಿ/43/201

0

ಜೈಪರ್ಕಾಶ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಾ: 
ಅಂಬೇಢಕ್ರ್ ನಗರ, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ 

ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2010 0:00 D

46993 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮುಂ
ಬಡಿತ್/45/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸ ,  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೆಳಗೋಡು, ಹಾಸನ ತಾ: 
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2010 0:00 C

46997 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
42/2010‐11

ರ್ೕ ವಗಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವಗಂಗೆ, 
ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 

ಾನ ಪಿ ಎಂ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/8/2011 0:00 B

46130 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/23/2010‐11

ರ್ೕ ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ, ಸ , ಪದ
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ, 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ [ಪೌರ್ಶಾ ] ಇವರನುನ್ 
ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಶಾಲೆಗೆ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

9/7/2010 0:00 C

46131 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗರ್ಶಾ ಅ ವಗರ್
/24/2010‐11

ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ] 
ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಯ ಅನುದಾನಿತಮಂಗಳೂರು ಸಂಸೆಥ್ ಅನುದಾನಿತ

ಪೌರ್ಢಶಾಲ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ 
ಅನು ೕದನ ಕುರಿತು

9/7/2010 0:00 C

46132 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/25/2010‐
11

ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಅಪಪ್ಯಯ್ಸಾವ್ಮಿ ರಸೆತ್, ದೊಡಡ್ಟಿಟ್ ಚೌಕ ಪಕಕ್, 

ರಾಜಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2010 0:00 A

46133 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/26/2010‐
11

ಕಾಡುಮನೆ ಎಸೆಟ್ೕಟ್ ಕಂಪನಿ, ಕಾಡುಮನೆ 
ಸಕಲೇಸಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2010 0:00 A

46134 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/27/2010‐11

ರ್ೕ ಕಷ್ಡಕಷ್ರಪಪ್, ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸ , ಅರುಣ 
ಪಪೂಕಾ [ಪೌರ್ಶಾ ]ಜೀರಂಬಾಣೆ, 

ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಇವರ ಅಂತರ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ  ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

9/7/2010 0:00 C



5/2010
ಳ್ ಕ್

46135 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮಾ
ನ/28/2010‐11

ವಾಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಲವ್ರ್ ಜುಬಿ , ಪಾಕ್ ರ್ರಸೆತ್, 

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾಗಿ ಮನಾನ್ 

ಕುರಿತು.

9/7/2010 0:00 C

46137 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
29/2010‐11

ರ್ೕ ಶಾಂತಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವನಹ ಳ್, 
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಘನಮಠೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮೀಣ 
ದೋದೆದ್ೕಶ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಂಸೆಥ್ 

ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರ

9/7/2010 0:00 A

46138 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
30/2010‐11

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಗಟಗೆರೆ, 
ಕುರುಬರಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶವ್ರ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ 
ಸಂಘ ಕೋಲಾರ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 

ತಾ:  ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರ / ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2010 0:00 A

46140 EST2
8[7]/ವೇನಿ/31/2

010

ಸಹಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೌ ಂಗ್ ಬೋಡ್ ರ್ 
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
9/7/2010 0:00 D

46166 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/3

5/2010

ಟಿ.ಜಿ.ಚಂದಾರ್ನಾಯಕ್, ಸ. , 
ಹೆಚ್.ನರ ಂಹಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನರಿಗುಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆಡ್

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/14/2011 0:00 C

46168 EST2
8(1)/ಅಆನೇ/36/

2010

ಕು:ಕಾವಯ್ ರ್ೕ ಟಿ. ತಂದೆ: 
ಟಿ.ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್, ಅಥರ್ಶಾಸರ್ 
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಬಾಪೂಜಿ 

ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಯಶೋದಮಮ್ ನಾಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತರೀಕೆರೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ದಿವ್ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

8/17/2011 0:00 B

46176 EST2

85ಶಾ ಅ 
ಸಥ್ಳಾಂತರ 

32/2010‐11.‐
.ಸಥ್ಹ/2010

ದಾಯ್ ಕಾಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಸಾರ್ ಹಲಾಲ್, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬಸವೇಶವ್ರ 
ಚಿತರ್ಮಂದಿರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ನ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/21/2010 0:00 A



45930 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/2
9/2010‐11

ರ್ೕ ಕೆ.ಡಿ.ಪರ್ಭಾಕರ್, ಸ> , 
ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮೂಡಬಾಗಿಲು, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/14/2011 0:00 C

45966 EST2

85ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾನು 
23/2010‐11.‐

.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಭಾರತೀಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ 
ಅಸೊ ಯೇಷನ್ ರಿ,  ರಿಯೂರು ಇವರು 

ರಿಯೂರು ಹರಿಶಚ್ಂದರ್ಘಾಟ್ , ಇ ಲ್ 
ಮಾಂಟೆಸೊಸ್ೕರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/5/2010 0:00 A

45967 EST2

85ಶಾ ಅ 
ಹೊಪೌರ್ಶಾನಉ 
22/2010‐11.‐

.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಚೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 
ತುಮಮ್ನಹ ಳ್,  ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಚೇತನ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. .

10/27/2010 0:00 A

45389 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/22/2010‐
11

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ದೋದೆದ್ೕಶ ಸಮಾಜ 
ಸೇವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿ. ಕಾಟಿಹ ಳ್, ಹಾಸನ 

ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 
ಮರಿಯಾನಗರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಈ 

ಸಥ್ಳದ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

9/7/2010 0:00 A

45761 EST2

85ಶಾ ಅ ಹೊ 
ಪೌರ್ ಶಾ ಅನು 
20/2010‐11.‐

.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಪರ್ಗತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ವೆಲ್ 
ಘೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು 
ಟ್ಲ್ ಫೇರೀಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2011 0:00 A

45475 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
104/2010‐11

ಜಯ ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿ,ಕನಕಪುರ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಜೆ.ಇ.ಟಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ 

ಸೂಕ್ಲ್, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಕನಕಪುರ 
,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00 A

45495 EST2
8(4)ಶಾ ಅ/ನೇಅ
ನು/34/2010

ಕು: ಧನಲ ಮ್, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್
9/16/2010 0:00 B



03/2010 11 ಡ ಮ

45509 EST2 CPI/ಸಥ್ಹ/26/2010

ನೂಯ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕನನ್ಡ 
ಮಾಧಯ್ಮ,ಕೋಟೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಈ 
ಸಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಉಜಜ್ಯನಿ 

ಂಹಾಸನ ಜಾಣ್ನಗುರು ದಾಯ್ಪೀಠ, 
ಉಜಜ್ಯನಿ, ಕೂಡಿಲ್ಗೆ ತಾ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 

ಹಸಾತ್ಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/14/2011 0:00 A

45510 EST2
8(1)/ಸಥ್ಹ/27/20

10‐11

ರ್ೕ ಮುಮಮ್ಡಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ,  ವನಿ 
ಆರ್.ಎಸ್ ಇವರಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ 

ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ 
ಕ್ಋಷಣ್ ಲ ಮ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ 

ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಪ.ಜಾತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ 
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2011 0:00 D

46298 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
01/2010‐11

ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] 
ಜಯ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

46300 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
03/2010 11‐

ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಮಿತಿ
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಕನಡ ಮಾಧ ಮ ಪೌಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲುಕನನ್ ಮಾಧಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

46301 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
04/2010‐11

ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2011 0:00 D

46302 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಮಾನ/05/
2010‐11

ಪರಿ ೕಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಟಟ್ಣಗೆರೆ
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಖರಣ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 C

46303 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/0
6/2010‐11

ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಬಾಯ್ಟಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಲ ಮ್ನರ ಂಹ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರಗುಪೆಪ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 C



/14/2010 11
ನ್

46304 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/07
/2010‐11

ರ್ೕ.ಸತೀಶ್ ಭಟ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 
ರ್ೕ.ದುಗಾರ್ ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಪದ  ಪೂವರ್ 

ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಕಟೀಲು, 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ದ ಣ ಕನನ್ಡ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 B

46306 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಅಆನೇ/09
/2010‐11

ಕು.ಸುಮಲತಾ ಪೈ ದಿ//ಲ ಮ್ ಎನ್ ಪೈ 
ಬಾಬು ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೂಡಬಿದೆರ್, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

46307 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೆ ಮಾ/1
0/2010‐11

ಸಂತ ಸೆಬ ಟ್ಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಕನನ್ಡ
ಮಾದಯ್ಮ] ಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 9 10ನೇ 
ತರಗತಿಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 

ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

46310 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/13/2
010‐11

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶಲು ದಿವ್ದಸ ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕುಕ್ಂದ, ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/19/2010 0:00 C

46311 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/14/2010 11‐

ಮುಂಡಾಜೆ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮುಂಡಾಜೆ , ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ 
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಲ್ ದ್

ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

46312 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
15/2010‐11

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮನ್ ದೇವ್ 
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮತುತ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 

[ರಿ] ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

46321 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
17/2010‐11

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ
ರ್ೕ.ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 
ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 560 082 ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

46322 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
18/2010‐11

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಗುಡ್ ಷಫಡರ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಅಕಷ್ಯ ನಗರ, ಕೌಡೇನಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ [ಗುಡ್ 

ಷಫಡರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ]

8/20/2010 0:00 A



8[2]
ರ್

46323 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
19/2010‐11

ಎಲ್ಎನ್ಆರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಾ ೕಹ ಳ್, ಕೆಂಗೇರಿ [ಹೊ] ಬೆಂಗಳೂರು 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 D

46325 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
21/2010‐11

ಶವ್ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 D

46326 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
22/2010‐11

ದಿ ಕಾಂಪೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , 
ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ 
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A

46345 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
23/2010

ರ್ೕ.ರ ಶಂಕರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಟರ್ಸ್ಟ್
[ರಿ], ಕೈರಂಗಳ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

46346 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
24/2010

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 65 

ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A

46347 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
25/2010

ರ್ೕ.ಆಚಾಯರ್ ತುಳ ಮಹಾ ಪರ್ ಾರ್
ಸೇವಾ ಕೇಂದರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸಪಾಳಯ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

46348 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
26/2010

ಆ ಸನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 D

46349 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
27/2010

ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], 
ಹೂಡಿ, ಬಸವಣಣ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 A

46350 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
28/2010

ನೂಯ್ ಪಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ದಗಾರ್ ಹಲಾಲ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A



8[2]
ರ್ ಕಷ್ ಯ್

46351 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
29/2010

ದಿ ಇಮಾಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 78 ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 D

46352 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
30/2010

ಬಿಎಲ್ ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಷನ್ ಬಿಬಿಕೆ 1ನೇ ಸೆಟ್ಜ್ 

ಕಾಳಪಪ್ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 D

46370 EST2

85ಶಾ ಅ ವಗಾ 
ಅನು 34/2010‐

11.‐
.ಅರಶಾನೌಮಾ/20

10

ಬಾ ಗೊಂದು ಗುರಿ ಬಾಳದವರಿಗೊಂದು 
ದಾರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ, ರಾಂಪುರ, 

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ,ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ 
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ನ ಬರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕ/ ಬಬ್ಂದಿ 
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/21/2010 0:00 C

46375 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
32/2010

ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ತುಳ  ತೋಟದ ಬೀದಿ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

46377 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/3
3/2010

ಕೆ.ಆರ್.ಪೆರ್ೕಮಲತಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರ, ದಿವಯ್
ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರೆಕೆರೆ, 

ಹನುಮಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 C

46382 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
37/2010

ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಸಂಗೋ ಳ್ ರಾಯಣಣ್ 
ಟ್ರ್ೕಟ್, ಆನೇಕಲ್ [ರಿ], ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 D

46383 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/38/2
010

ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 B

46384 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ವೇಬ/39/2
010

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎನ್.ಕುಸುಮ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಆರ್. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಪುರಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಶಸ  
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 D



8(1)/ /

46395 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/40
/2010

ರ್ೕ.ಶ ಕಾಂತ ಹೊಳಳ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಂತ 
ಫೀಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು, 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಛ್ 
ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 B

46400 EST2
8[2] ಶಾ ಅ ಹೆ 
/ಮಾನ/43/201

0

ರ್ೕ.ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಲೋಕ ಸೇವಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಕೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ 

ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A

46405 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಇ /47/20
10

ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗಕೆಕ್ 
ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

10/3/2011 0:00 A

46408 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/4
9/2010

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗೋ ಂದಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಪಾಂಚಜನಯ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮಲಲ್ತತ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 D

46410 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
51/2010

ಎಸ್.ಎಸ್. .ಕೆ ಪದಮ್ನಾಭನಗರ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 D

46423 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾ /ಹೊಶಾಪಾರ್
38/2010‐11

ಜಾಕ್ ಇಂಟರನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕನಕಪುರ ರಸೆತ್,ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆತ್
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/22/2010 0:00 A

46445 EST2
8[2] ಶಾ ಅ 

ಅಂ/ನಿ&ಪಿಂ/54/20
10

ಸಟ್ರ್ ಲೂ  ಲ್ ಪಿಂಟೋ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರು, ಕೂಳೂರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ನೊಳೂರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ 

ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 B

46446 EST2
8[2] ಶಾ ಅ 

ಅಂ/ವೇನಿ/55/201
0

ರ್ೕ.ಕೆ.ರಂಗನಾಥ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ.ಸಂಗಮೇಶ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 
560 040 ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 C

46448 EST2
8[2] ಶಾ ಅ 

ಅಂ/ಇ /57/2010

ಠಲ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಮತುತ್ ಠಲ 

ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಂ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್ [ಒಂದೇ 
ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್]

8/20/2010 0:00 A



8[2] ಈ

46451 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಇ /59/20
10

ನೀನಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 98 ಎ ಕೆಹೆಚ್ 
ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, 5ನೇ ಹಂತ, 

ಕೋರಮಂಗಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ನೋಂದಣಿಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

46452 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
60/2010

ಪದಾಮ್ನಾಯಕ ಸಂಘ,  .ಎ.14, 
ಕೋರಮಂಗಲ 6ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 

560 065 ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐11 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 A

46457 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/65/2
010

ರ್ೕ.ಗಜಾನನ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಅನುದಾನ
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಸಂತ ತೇರೆಸಾ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 560 

018 ಇವರನುನ್ ಅಂತರ್ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 C

46458 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
66/2010

ಾನ ಬಿಂದು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ 
ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 A

46459 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
67/2010

ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಗೆಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A

46460 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
68/2010

ರ್ೕ.ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

46462 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
70/2010

ಬಿಎಲ್ ಮದರ್ ಥೇರೆಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರ್ೕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

46466 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಇ /74/20
10

ಸೈಂಟ್ ಅಲೋ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಉವಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ದ ಣ 
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅನುದಾನ 
ರ ತ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 C



8[2]

46467 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಇ /75/20
10

ಗಿರ್ೕನ್ ಲಾನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಾಲಸ್ರ್
ಕಾಲೋನಿ, ಬಿಟಿಎಂ ಬಡಾವಣೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ನೋಂದಣಿಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

46470 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/78/20
10

ದಿ ರಾಬಿನ್ ಸನ್ ಹೋಂ ಆಂಗಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

46471 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
79/2010

ರ್ೕ. ಾನ ಕಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 

2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

46472 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/80/2
010

ರ್ೕ.ಎನ್.ಮಹಾ ಂಗಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
[ ಬಿಜಡ್]  ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ರಾಯಸಾವ್ಮಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

46474 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/82/20
10

ರ್ೕ.ಲಾಲ್ ಬಹುದೂದ್ರ್ ಶಾ
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

46475 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
83/2010

ಕಾತಿರ್ಕ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ [ರಿ] ಓಟಿ ರಸೆತ್, ತ್
ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 560 053 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 A

46477 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
85/2010

ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], 
ಸುದುದ್ಕುಂಟೆಪಾಳಯ್, ಅಗರ್ಹಾರದಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 A

46478 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/86
/2010

ರ್ೕ.ಕೆ.ರಾಮಣಣ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಕೆನರಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉವರ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ 
ವಲಯ ಇವರು ದಿ: 30.06.2010 ರಂದು 
ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 B

46479 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/87/2010

ಸೈಂಟ್ ಆಗೆನ್ೕಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ದ ಣ ಕನನ್ಡ 
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 

ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00 A



ೂ ದಾ

46483 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಇ /90/20
10

ಜೈನ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಈ 
ಶಾಲೆಯು ಅನುದಾನ ರ ತ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00 A

46484 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
91/2010

ರ್ೕ.ಧಮರ್ಸಥ್ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಧಮರ್ಸಥ್ಳ 
ಉಜಿರೆ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ 

ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A

46485 EST2
8[2] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/92/2
010

ರ್ೕಮತಿ.ಸುಮತಿ ಎಂ.ಕೆ ಪರ್
ಕಪಿತಾನಿ ೕ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ 

ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 C

46592 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/3
9/2010‐11

ರ್ೕ ಜೋನ್ .ಡಿ, ಸ. , ಬಕರ್ಮನಸ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೆಟಿಟ್ಕೊಪಪ್, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

10/22/2010 0:00 C

45385 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/20/2010‐
11

ರ್ೕ ಕಾವೇರಿ ದಾಯ್ಸಂಘ ಭಾಗಮಂಡಲ, 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2010 0:00 E

45383 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
19/2010‐11

ಅರುಣೋದಯ ದಾ ಸಂಸೆ ಅಡಿಯಅರುಣೆ ೕದಯ ಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅಡಿಯ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅರುಣೋದಯ ಮಂಗಳ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿತಾತ್ನೆ ಅಂಚೆ, 
ಹನುಮಂತನಗರ, ಹಾಸನ ಈ 

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜೋತಾಸ್ನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಹರಿಹರ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರ/ಸಥ್ಳಾಂತರ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/14/2010 0:00 A

45395 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
24/2010‐11

ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಣಕಲ್,ಮೂಡಿಗೆರೆ 
ತಾ ಇವರಿಗೆ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಅನುದಾನ ರ ತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2010 0:00 A

44698 EST2
8(4)ಶಾ ಅ/ನೇಅ
ನು/10/2010

ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ ಂದಿ ರ್ೕ
ವಾ ಕಿ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್. 
ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

9/16/2010 0:00 B

45017 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
13/2010‐11

ನಿಸಗರ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್, ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 

2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 
ಪರ್ವಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2010 0:00 A



45135 EST2
ರ್

2010 7/12/2010 00 A

44773 EST2
c8(2)/ಖಾಹುಅನು/

16/2010

SriSharada High School, 
Shimanthur, Kinnigola,Mangalor 

filling up of vacancy
8/20/2010 0:00 A

45132 EST2
8(1)/ನೇಅನು/14
/2010‐11

ರ್ೕ ಆರ್. ವಕುಮಾರ್, ಸ. ಆಂಗಲ್,  ರ್ೕ 
ತುಂಗಭದರ್ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತುಂಗಭದಾರ್ನಗರ, 

ಮಾಚೇನಹ ಳ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಸ ತ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 A

45133 EST2
8(1)/ವಗರ್/15/2

010‐11

ಸಟ್ರ್ ಕೆಥರೀನ್ ಕೆ.ಓ, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸೆಂಟ್ 
ಆನಸ್ ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಪುಪ್ಗೆರೆ, 

ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರ ರನುನ್ 
ಸಾ. .ಅನವ್ಯ ಮೆಯ್ಸೂರಿನ ಇದೇ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್

6/19/2010 0:00 C

45134 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
16/2010‐11

ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿರ್ ಟ್ೕಯನ್ ಸೋ ಯಲ್ 
ವೆಲೆಪ್ೕರ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2010 0:00 E

45135 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
17/2010‐11

ಸವ್ನಾರ್ಂಬ ದಾಯ್ ಗುರುಕುಲ ರಿ, 
ಹೊನನ್ಮಮ್ಗ ಮಠ,  ವಗಂಗೆ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌಢಶಾಲೆ 2010ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/12/2010 0:00 0: A

45137 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
18/2010‐11

ಪರ್ಕರ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿ ನೆಲಮಂಗಲ
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2010 0:00 E

45138 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
19/2010‐11

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಹೊಸ 
ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮದುರೆ ಮೇರಿ 
ಮೇ ೕರಿಯಲ್ ಟರ್ಸಟ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಫುರ, 

ರ್ೕ ದಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೂ ಬೆಲೆ, 
ಷಂಷಲ್ ಹುದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , 

ಜಯಪುರ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಯಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ

6/19/2010 0:00 E

45165 EST2
8(1)/ನೇಅನು/20
/2010‐11

ರ್ೕ ದುಗಾರ್ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಭಂಡಿಗಡಿ, ಕೊಪಪ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 

ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ 
ಅನುದಾನಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್

1/7/2011 0:00 A



ಯ್ ೖ

45293 EST2

85ಶಾ ಅ ಅ ಆ 
ನೇ 15/2010 ‐11.‐
.ಅರಶಾನೌಮಾ/20

10

ರ್ೕ ಎಸ್. ಜೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, 
ತಂದೆ ಜಯಣಣ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ನಳಂದ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಸೊಂಡೆಕೆರೆ,  ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ದಿವ್ದಸ. ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನು ದನೆ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

5/7/2011 0:00 B

43443 EST2

85ಶಾ ಅ 
ಹೊಶಾಅ 

119/2009‐10.‐
.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ನಾಯ್ಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 

ಇವರು ನಾಯ್ಷನಲ್ ಅಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೋರಪೇಟೆ, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2010 0:00 A

45359 EST2

85ಶಾ ಅ ಹೊ. 
ಪೌರ್ ಶಾ ಅನು 
16/2010‐11.‐

.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿ,  ರಿಗೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಕಾರ್ರಿ ಾನ ಕಾಲೇಜು 
ಎದುರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ 2010‐11 ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2010 0:00 A

45360 EST2

8(5)ಶಾ ಅ ಹೊ. 
ಪೌರ್ ಶಾ ಅನು 
17/2010‐

11/ಹೊಶಾಪಾರ್/‐
/2010

ದಿ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಿ, ಬಸವನಗುಡಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಡಾ ಹೆಚ್. 

ನರ ಂಹಯಯ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 
ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2010‐11 ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/5/2010 0:00 A

45366 EST2
8[8](7)ಶಾ /ನಾಯ್
ಪರ್/02/2006

ಅಜಿರ್ ಸಂ. 2/2005 ರ ರ್ೕ
ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 

ಹಾಲುವಾಗಿಲು, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು 
ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೂಡಿರುವ 

ದಾವೆ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2010 0:00 B

45378 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/17/2010‐
11

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಬಾ ಕಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/29/2011 0:00 B



44676 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
10/2010‐11

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿ, 
ಕನನ್ಮಂಗಲ,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಮಾರುತಿ 
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲೂರು, 
ದುದದ್ನಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇ ಲ್ 

ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2010 0:00 A

44677 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
11/2010‐11

ಆಕಾಶ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ 
ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿಪರ್ಶಾಂತನಗರ, 

ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2010 0:00 A

44678 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
12/2010‐11

ರ್ೕ ಗುರುಶಂಕಸಾವ್ಮಿ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ ರಿ, 
ಶಂಕರಮಠ, ಮಲೆರ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ರ್ೕ ಶಂಕರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ 
ನಲೂಲ್ರ್ ಗೆಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇಲೆಲ್ 

ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯಮ 
ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

7/12/2010 0:00 A

44530 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
8/2010‐11

ಮಲೇನಾಡ ಪರಿಷತ್ ರಿ ತರೀಕೆರೆ ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ವೇಕಾನಂದ ಆಂಗಲ್ಲ್

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಎಂ ರ್ೕ ರಸೆತ್, 
ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡು ಬಗೆಗ್

7/3/2010 0:00 A

44537 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
9/2010‐11

ರ್ೕ ಗುರುಚರಣ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್ರಿ
ಬೀರೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11 

ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗುರುಶರಣ ಕೆ ಟ 
ದಾಯ್ಲಯ, ಬೀರೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/3/2010 0:00 A

44554 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/04

/2010‐11

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶರತಚ್ಂದರ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] 

ಬೊಮಮ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಹಾಸನ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/14/2010 0:00 A

44555 EST2
CPI/ಇ /05/2010

‐11

ರ್ ಜೆ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ ಇವರು
ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್. ಕೆ.ಐ. . 
11877/ಪಿಟಿಎನ್/2009 ರ ಲ್ ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರು 

ಅಜಿರ್

10/23/2010 0:00 B



44556 EST2
CPI/ಮಾನ/06/20

10‐11

ಫಾತಿಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಫಾತಿಮಾಪುರ] 
ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್.
6/7/2010 0:00 C

44558 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/07

/2010‐11

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ 
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರಿಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ [ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ]

9/7/2010 0:00 A

44565 EST2
CPI/ಮಾನ/09/20

10‐11

ಸಂಸಕ್ೃತ ದಾಯ್ಭಿವದಿರ್ನಿ ಸಭಾ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

6/7/2010 0:00 C

44567 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/10

/2010‐11

2010‐1ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ ಾ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಆನೆ ಮಹಲ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಮಂಜೂರಾತಿ 

[ಪರ್ ಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ]

6/7/2010 0:00 A

44572 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/14

/2010‐11

ರ್ೕ ಕುಮಾರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಶಾಂತ ಳ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಳ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನಸ ತ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

9/7/2010 0:00 B

44616 EST2

85ಶಾ ಅ ಹೊ. 
ಪೌರ್ ಶಾ ಅನು 
11/2010‐11.‐

.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ನೂತನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ 
ಡವಲಫ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ, ದಾದ್ಪುರ 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ರ್ೕ ನೂತನ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭೀಮಸಮುದರ್ 
ರಸೆತ್,  ದಾದ್ಪುರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 

ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/24/2010 0:00 A

44397 EST2

85ಶಾ ಅ ಇತರೆ 
08/2010‐11.‐

.ಅರಶಾನೌಮಾ/20
10

ರ್ೕ ಡಿ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಸ. .ಕನನ್ಡ ರ್ೕ 
ದಾಯ್ಮಲಾಂಬ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ರೇಗುಂಟನೂರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದುದ್ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯ ಅಂಗೀಕರಿ ರುವ ಕರ್ಮ 

ಅನು ದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/5/2010 0:00 B



8(1) ಅ
ಸ್ಫ್ ವ್

44453 EST2
CPI.‐

.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಕರ್ಮ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು ರಸೆತ್, 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 
2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00 A

44306 EST2

8(8).ಮಾ ತಿ.ಹ
ಕುಕ್.119/2009‐

10/ಮಾ.ಹ.ಅ//20
10

ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು 
ಕೆರೆಯಾಗಳಹ ಳ್, ಹಂಚಿಹ ಳ್ ೕಸ್ಟ್, 

ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

44325 EST2
8(8).ಶಾ. .ಮು.
.ಬಡಿತ್.221/2007‐
08/ಮುಂಬಡಿತ್//

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ಸ. ರ್ೕ
ತೋಟದಾಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಖಾನಿಮಠ 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C

44327 EST2
8(8).ಶೈಕಷ್ಣಿಕ.ಪರ್

ವಾಸ.ಅನು.113/20
09‐10/ಇ //

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಾನುಜ
ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳನುನ್ 
ಹೊರ ರಾಜಯ್ಕೆಕ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ 
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C

44329 EST2
8(1) ಶಾ ಅ ಶಾ.ಶಾ. . .ಶಾ
.ಹೆ.ಬ.8/2006‐
07/ಶಾಹೆಬ//

ಆಕಸ್ಫ್ಫಡರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಲೋಕನಾಯಕ
ನಗರ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ ಮಂಡ  

ಹೆಸರನುನ್ ಕಾಥಿರ್ಕ್ ಛಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

44330 EST2

8(8).ಎಲ್.ಎ.ಎಲ್
. .01/2008‐
09/ .ಸ & ಪ 

ಪರ್.//

ಎಲ್.ಎ. ಎಲ್. 4/29/2010 0:00 C

44331 EST2
*91).ಶಾ. .ಅ.

ಮೇಲಮ್ನ .15/200
4‐05/ಮೇಪಾರ್//

ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:15/2004  ರ್ೕ
ಬಿ.ಕೆ.ಪರ್ಕಾಶ್ ಶೆಟಿಟ್, ಸ.  ಸಾವರ್ಜನಿಕ 

ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ 
ಅಗರ್ಹಾರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: ಮೈಸೂರು 

ಜಿಲ ಲೆ್

4/29/2010 0:00 A

44311 EST2

8(8).ಮಾ ತಿ.ಹ
ಕುಕ್.88/2009‐

10/ಮಾ.ಹ.ಅ//20
10

ರ್ೕ ಬೈಲಪಪ್ ತಂದೆ ಪಾಪಯಯ್ 
ಬೈರಗೊಂಡುಲ್ ಕೋಳಾಲ ಹೋಬ , 

ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಕೋರಿದುದ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A



8(8)
ರ್

44314 EST2
8(8).ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.
ಮನಾನ್.75/2009‐
10/ದಾಹಾಮ//

ಸೆಂಟ್ ಅ ೕಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕನನ್ಡ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೇ ನ ೕಕರಣಕಾಕ್ಗಿ 
ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C

44316 EST2

8(8).ಶಾ. .ಇತರೆ
.97/2009‐

10/ಹೊಶಾಪಾರ್//20
10

ಜೈನಭಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಡಿ.ಪುರ ರಸೆತ್, 
ಹೊಳವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: 

ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲು 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C

44002 EST2
8(1)/ವಗರ್/6/20

10‐11

ರ್ೕ ಟಿ.ಕೆ. ಂಗಪಪ್,ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು 
ಸತೀಶಚ್ಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋ ಗೆರೆ, 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರನುನ್ ರಾಮಕರ್ಷಣ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ಕೋಟೆ, ದೇವನಹ ಳ್ 

ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/3/2010 0:00 A

44003 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
7/2010‐11

ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಸೆಥ್, ಶಾಖಾಮಠ
ಶರ್ಂಗೇರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರಿನ ಲ್ 2010‐

11ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/3/2010 0:00 A

44219 EST2
8(8) ಹೊ ಪೌ ಶಾ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ

.ತೆ.ಅನು.79/2009‐
10/ಹೊಶಾಪಾರ್//

ರೆಹಬರ್ ಗಾರ್ಜುಯೆಟ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2009‐10 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

44220 EST2
8(8).ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ

.ತೆ.ಅನು.148/200
9‐10/ಹೊಶಾಪಾರ್//

ಸಹನಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಕೋಟಗುಡಡ್, 
ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

44223 EST2
8(8).ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ

.ತೆ.ಅನು.155/200
9‐10/ಹೊಶಾಪಾರ್//

ಹೊಸಮನೆ ಅಲಮೇಲಮಮ್ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ 
ಅಯಯ್ಂಗಾರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ,  ಎ2. ರೈಲೆವ್ೕ 
ಲೇಜೌಟ್, ಬೋಗಾಧಿ, ಮೈಸೂರು ಈ 

ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ 2010‐11 
ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಹರಿ ದಾಯ್ಲಯ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

44225 EST2
8(8).ಶಾ. .ಅ.ಖಾ

.ಹು.ಭ.ಅನು.19/08‐
09/ಖಾಹುಅನು//

ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅಗರಮಾಂಬ ಳ್, ಯಳಂದೂರು ತಾ: 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 B



ರ್ ೖ ೖ

44228 EST2
8(8).ಶಾ. .ಮು.

.ಬಡಿತ್.ಅನು.149/20
09‐10/ಮುಂಬಡಿತ್//

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಲ್.ಮರೀಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ
ಗಣಪತಿ ಸಚಿಛ್ದಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 C

44257 EST2
8(8).ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ

.ತೆ.ಅನು.164/200
9‐10/ಹೊಶಾಪಾರ್//

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
ರಿ ರಿಗೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 

ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತೊಣಚಿಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಈ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

44261 EST2
8(8).ಅನು.ಆ.ನೇ.
ಅನು.152/2009‐
10/ಅಆನೇ//2010

ದಿವಂಗತ ಎ.ಲೂದೂಸಾವ್ಮಿ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ 
ನೌಕರರು ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಬಾ ಕಾ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮಗನಾದ 
ರ್ೕ ಎಲ್.ಆರೋಕಯ್ದಾಸ್ ಇವರನುನ್ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ 
ನೌಕರರನಾನ್ಗಿ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇ ಲ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನ ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

44265 EST2

8(8).ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ
.ತೆ.ಅನು.170/200

9‐
10/ಹೊಶಾಪಾರ್//20

10

ಡಿ ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ಸ್ ಎಜುಯ್ಕೇ್ಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ, ಮೈಸೂರುಮ್
ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ 2010‐11 ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ಇನಫ್ಂಟ್ ಜೀಸಸ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುಪಷ್ಗಿರಿ, ಬೆಲವೆತತ್, 
ಮೈಸೂರು ಈ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

43671 EST2
8(1)/ಅನು/2/20

10‐11

ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಶಾಂತರಾಂ, ಮು. , 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆವತಿ, 
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ 

ನಿವರ್ತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/3/2010 0:00 B

43932 EST2
8(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/4
/2010‐11

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ 

ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು
9/5/2011 0:00 D

43342 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/123/2009
‐2010

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ ಮಾರುತಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, 

ಕುಶಾಲನಗರ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/7/2010 0:00 A



ರ್

43452 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
1/2010‐11

ಅಸುರ್ಲೆಯ್ನ್ ಪಾರ್ನಸ್ಸಕ್ನ್ ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ರಿಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರಿನ ೕರೆಬೆಯ್ಲು,ಮೂಡಿಗೆರೆ 
ತಾ ನ ಲ್ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ 

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2010 0:00 A

43332 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
149/2010

ಐಡಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ನಂ. 
70/71 ಮಲಲ್ಸಂದರ್, ಟಿ. ದಾಸರಹ ಳ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/8/2010 0:00 A

43338 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/120/2009
‐2010

ಭಾರತಿ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು 
[ಪೌರ್ ]ಮುರಗೋಡು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/23/2010 0:00 B

43340 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/122/2009
‐2010

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಶಾ
ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/29/2011 0:00 B

43348 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/03/2010‐
11

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.ಗ್

6/7/2010 0:00 A

42792 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/115/2009
‐2010

ಚಿರಂತನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] 
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2010 0:00 A

42793 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/116/2009
‐2010

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಚಿಟಟ್ನಹ ಳ್, 
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2010 0:00 A

42841 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/9
9/2009‐10

ರ್ೕ ಡಿ.ಪಿ.ಕಿರಣ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ವಾಣಿ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಸವನಹ ಳ್, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/3/2010 0:00 C
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42842 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
100/2009‐10

ದಿ:ಎಸ್.ಆರ್.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಮೇ ೕರಿಯಲ್ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಖರಾಯಪಟಟ್ಣ, 

ಕಡೂರು ತಾ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/3/2010 0:00 A

42844 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
01/2009‐10

ರ್ೕ ಭಾನುಪರ್ಕಾಶ್ ಎಂ.ಎಸ್.  ರ್ೕ
ಭಾನುಪರ್ಕಾಶ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಪಪ್ ಳ್, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/3/2010 0:00 C

43028 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/1
86/2009‐10

ರ್ೕ.ಕೆ.ಮಹಮಮ್ದ್ ಇ ಯಾಜ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಜಾಮಿಯಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ 
ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು 
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 C

43029 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
193/2009‐10

ಟಿವ್ಂಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/2/2010 0:00 A

43172 EST2

8(5)ಶಾ ಅ 
ಮು. . ಬಡಿತ್ ಅನು 

118/2009‐
10/ಅರಶಾನೌಮಾ/

‐/2010

ರ್ೕ ಜಿ. ಪರ್ಕಾಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮುದಲೋಡು, 

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಲ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ  ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2010 0:00 0: C

43270 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/253/2009
‐10

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ , ಶಾಂತಿಕಿರಣ್ , 
ಬಜೊಜ್ೕಡಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೆ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೋ  ವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

43271 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/254/2009
‐10

ಭಾವಬೀಡು ಗೋಪಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಇರಾ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪರ್ಗತಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

43272 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/255/2009
‐10

ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಶೇಷಾಬೀರ್ 
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಅಕಷ್ರ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ 
ಸೂಕ್ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A



 

 

  

43273 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/256/2009
‐10

ಕಪಿತಾನಿಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ, 
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 

ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 B

43275 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ .

ನಾ/258/2009‐10

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ.ಶಂಕರಕುಮಾರ್ , ಪರ್.ದ.ಸ., 
ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನೇಕಲ್ , 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಬಾಕಿ 
ಬಿ ಲ್ಗೆ ಳಂಬ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2010 0:00 C

43276 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/259/2009
‐10

ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಉಜಜ್ಯನಿ ದಧ್ಮಠ
ಂಹಾಸನ ಾನಗುರು ದಾಯ್ಪೀಠ, 

ಉಜಜ್ಯಿನಿ, ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬಳಾಳ್ರಿ 
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

9/24/2011 0:00 A

43279 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/261/2009
‐10

ಯುವಲೋಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], 
ಎಲಾಸ್ಎನ್ ಕೆಲ್ೕವ ಕಾವೇರಿನಗರ, 

ಹೊರಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

43280 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/262/2009
‐10

ಆರ್.ಕೆ.ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ:2, 
ನಿಮರ್ಲ ಲಾಸ್ ದಾಯ್ನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು‐45, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2010 0:00 D

43282 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/263/2009
‐10

ಕೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ60/1, 
ಅಂಕಪಪ್ರೆಡಿಡ್ ಲೇಔಟ್, ಬಿ.ನಾರಾಯಣಪುರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

43283 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/264/2009
‐10

ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], 
ನಂ:482, ಅವಲಪಪ್ ಬಡಾವಣೆ, 
ಚಾಮುಂಡಿನಗರ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2010 0:00 D
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43284 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/265/2009
‐10

ಶಾರ್ಂತಿ ಪೌರ್ಂಡೇಷನ್ [ರಿ], ನಂ:2, 
ಜಾಜ್ ರ್ ಟ್ರ್ೕಟ್ , ಸಂತೇ ಮೈದಾನ, 

[ಮುಂಬಾಗ] ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2010 0:00 D

43285 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/266/2009
‐10

ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , 
ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ನಂ:343, 5ನೇ 
ಕಾರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2010 0:00 D

43286 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/267/2009
‐10

ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸಮಿತಿ, ನಂ:381, 
6ನೇ ಮೈನ್, ನರ ಂಹರಾಜ ಕಾಲೋನಿ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐4, 
ಬೆಮಗಳುರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

43288 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾ ಅ ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/269/2009
‐10

ಕಾಸೊ  ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], 
283,  ನಾಯಕ ಲೇಔಟ್, ನಾಗರಭಾ , 

2ನೇ ಸೆಟ್ೕಜ್ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

43290 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/270/2009
‐10

ಮದನಿ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ಅಳ ೕೆಕಲ, 

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/3/2011 0:00 A

43293 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/273/2009
‐10

ಕಿಡ್ಸ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  .ಬಿ.ರಸೆತ್, 
ಮಾರತ್ ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/16/2011 0:00 A



   

 

  

  

  

  

43297 EST2 /277/2009 8/20/2010 00 A

43294 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/274/2009
‐10

ಆಚ್ ರ್ ಡಿ ೕ ಸ್ ಬೋಡ್ ಆಫ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಸೆಂಟ್ 
ಅಂಥೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

43295 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/275/2009
‐10

ಆಚ್ ರ್ ಡಯಾ ಸ್ ಬೋಡ್ ರ್ ಆಫ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಿಲಲ್ಸ್ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 

ಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

43296 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/276/2009
‐10

ಕನಾರ್ಟಕ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಎವ ೕರ್ನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
ದೂರವಾಣಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಬೈಥಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

43297 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾ /277/2009ಶಾಪಾರ್
‐10

ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
.ಕೆ.ನಗರ, ದೊಡಡ್ನಾಗಮಂಗಲ ರಸೆತ್, 

ಬೆಮಗಳುರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 
ಜಿ. .ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 0: A

43298 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/278/2009
‐10

ಜಾಮಿಯಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಾಣ್ಪುರ, 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ 
ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A

43102 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಆಬೇ

ೕ/226/2007‐
08

2007‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಲಾದ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 E



8[2] / ಮೆ ನ್ ಣ 72

43103 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/95/2008‐
09

ಪರ್ಸುತ್ತ 9 ಅನುದಾನಿತ ಭಾಗಗಳನುನ್ 
ಹೊಂದಿದ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  
ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] 
ಅಮೀನಗಡ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಬ್ಂದಿ 
ಮಾದರಿ ರಚನೆಯಂತೆ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು 
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

3/30/2010 0:00 D

43104 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ನೇಅ
ನು/14/2005

ರ್ೕ ಎ. ಕಾಳ ೕೆಗೌಡ, ಹರಿಹರಪುರ, 
ಹೊಳ ೕೆನಗರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್ 4ನೇ ದಜೆರ್ ನೌಕರರಾಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

3/30/2010 0:00 B

43118 EST2
8(4)ಶಾ ./ನೇಅ

ನು/162/2009‐10

ರ್ೕ ಕೆ. . ಜೀವಣಣ್, ಸ ,  ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಶೆಟಟ್ಹ ಳ್, ಅರಬಿಳಚಿ, 
ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮು  

ಬಡಿತ್

9/15/2010 0:00 C

43119 EST2
8(4)ಶಾ ./ಖಾಹು
ಅನು/131/2009‐

10

ಗುಲಾಬಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಜಯಮಹಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಗೆ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

5/26/2011 0:00 B

43240 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾ ಅ ಹೊ

ಪೌರ್ಶಾಅನು/248/2
009‐10

ಮಾತಾ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 95, 4ನೇ
ಮೆ ನ್ ಕಲಾ ಣ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 72ೖ , ಕಲಾಯ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ , 
ಇವರು 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

43248 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ಮು. .ಬಡಿತ್:24
9/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ ನವನೀತ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ದಿ 
ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ ರ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/19/2010 0:00 C

43250 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/251/2009
‐10

ಜಾಮಿಯಾ ಮಹಮಮ್ದಿಯಾ 
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,  ಮಿನಪುರ 
ಬಾಂಬೆ‐400011 ವತಿಯಿಂದ 2010‐

11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಜಾಮಿಯಾ 
ಮಹಮಮ್ದಿಯಾ ಮಾನೂಸ್ರ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/20/2010 0:00 A



 

 

  

43262 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
103/2009‐10

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಂಗೇಗೌಡನಕೊಪಪ್ಲು, ಕಡೂರು ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2011 0:00 B

43263 EST2
8[2]/ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/252/2009
‐10

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ತೆಲಗರಹ ಳ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಸೆಂಟರ್ಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ಬಗೆಗ್.

10/3/2011 0:00 A

43300 EST2
/ಹೊಶಾಪಾರ್/279
/2009‐10

ಕೆ. . ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಸುದದ್ಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಬೀಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

43301 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/280/2009
‐10

ತಿರುಮಲ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ನಂ:24, ತಿರುಮಲ ನಿಲಯ,  ರ್ೕರಾಮ 

ಟೆಂಪಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಕಾಮರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

8/20/2010 0:00 A

43302 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/281/2009
‐10

ಎಂ.ಜಿ.  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೊಂದೆಲ್ , 
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 A

43303 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/282/2009
‐10

ರ್ೕಸವರ್ಜಞ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳುರು‐53, 

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾಇ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2011 0:00 A

42780 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
96/2009‐10

ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ
ಸಂಸೆಥ್ರಿ,ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಕಡೂರಿನ ಲ್ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸಾವ್ಮಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00 A



ಯ್

42781 EST2
8(1)/ನೇಅನು/97
/2009‐10

ರ್ೕ ವರ ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾಗಡಿ ಕೆಯ್ಮರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಸ.  ಾನ ಬಿಝಡ್ ಇವರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನ ತ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್

7/3/2010 0:00 B

42785 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/109/2009
‐2010

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೋ  ಕಾರ್ಸ್ 
ಸಟ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ] 

ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್[ಹೋ  ಕಾರ್ಸ್ ಸಟ್ರ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ]

6/7/2010 0:00 A

42787 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/111/2009
‐2010

2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ 
ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಪರ್ತಿಷಾಟ್ನ ಹೊಸಲೇನ್ 
ರಸೆತ್, ಹಾಸನ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭೀಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2010 0:00 A

42788 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/112/2009
‐2010

2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೋಲಡ್ನ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ] ಹಾಸನ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2010 0:00 A

42789 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/113/2009
‐2010

2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶಾರದ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ಜಾವಗಲ್, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಥ್

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/13/2010 0:00 A

42790 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/114/2009
‐2010

2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಾನ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಇವರಿಗೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2010 0:00 E

42691 EST2
8(8)ಶಾ. .ದೂರು.

 57/07‐
08/ದೂರು/‐/2010

ರ್ೕ ಮತಿ ಕಲಾವತಿ,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ
ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಲೊಲ್ೕಡು 

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು 
ಬಗ ಗೆ್.

3/10/2010 0:00 D

42692 EST2
8(7)(5)ಶಾ ಅ. ಥ್
ರನಿಧಿ 90/08‐

09/ಮಾನ/‐/2010

ಬಿ. ೕತಾರಾಮಶಾ ,ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು
 ಬೆಳಗೆರೆ,ನಾರಾಯಣಪುರ,ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಲಾದ ಥ್ರನಿಧಿ 
ಠೇವಣೆ ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 E



42697 EST2 100/08
ರ್ ಳ್

3/10/2010 00 D

42693 EST2

8(8).ಶಾ. .ಅ.ಖಾ
.ಹು.ಭತಿರ್.ಅನು. 

96/07‐
08/ಖಾಹುಅನು/‐

/2010

ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಕಾಲೇಜು,ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ 

ರಾಂಪುರ, ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 D

42694 EST2

8(8)(5) ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್.ಅಧಿ. 
172/2007‐

08/ಅನುರಶಾ/‐
/2010

ರ್ೕ ಡಾ` 
ಜಿ.ಬಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ,ಗುರುವಾರಪೇಟೆ,ಕಿತೂತ್
ರು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ 

ಮಾ ತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 D

42695 EST2

8(8) 
ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.
ಅನು. 161/2007‐
08/ಖಾಹುಅನು/‐

/2010

ಭಾರತೀಯ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮದಕರಿಪುರ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ 

ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಆಂಗಲ್ 
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಢುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 D

42696 EST2

8(4)(5)ಶಾ. .
ಮಾ.ಹ/07‐

08/ಅನುರಶಾ/‐
/2010

ರ್ೕ ಕೆ. ವರಾಜು,ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಕರಿಗೌಡ,ಕೆರಗೋಡು,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 D

42697 EST2

8(7)ಶಾ ಅ‐
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ 
100/08‐

09/ಅರಶಾನೌಮಾ/
‐/2010

ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್.ಜಮಣಣ್,ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು 
,ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಾಣೆಕೆರೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ
ತಾ ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಂತಿರುಗಿಸುವ 

ಕುರಿತು.

3/10/2010 0:00 0: D

42698 EST2

8(8)ಶಾ .ವೇ.ಪು 
ನಿಗಧಿ 164/2007‐
08/ಅರಶಾನೌಮಾ/

‐/2010

ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ವಾಗೀಶಪಪ್,ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಹೋಚಿ ಬೋರಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಚಚ್ಬೋರನಹಟಿಟ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ತಾ ಇವರ ವೇತನ ಪುನರ್ 

ನಿಗಧಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/10/2010 0:00 E

42700 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
93/2009‐10

ರ್ೕ ಕರಿತಿಮಮ್ರಾಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಟಿ.ಬೆಗೋರು, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

2/3/2011 0:00 B

42713 EST2
8(1)/ಖಾಹುಅನು/
94/2009‐10

ವೇಕಾನಂದ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ರಿವಾಸೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B



ನ್

42716 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
95/2009‐10

ಅಸುರ್ಲೆನ್ ಪಾರ್ನಸ್ಸಕ್ನ್
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಮಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಿಮರ್ಲಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

6/19/2010 0:00 A

42440 EST2

8(5)ಶಾ ಅ : 
ಹೊ.ಶಾ. ಪಾರ್ 
110/2009‐

10/ಹೊಶಾಪಾರ್/‐
/2010

ಮಾಧವ ರೆಡಿಡ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ 
ಎಜಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇವರು ಗಾಡಿರ್ಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಂಠಿ ಲೇ ಔಟ್, ತರಳ 

ಬಾಳು ನಗರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ 2010‐11 
ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/21/2010 0:00 A

42441 EST2

8(5)ಶಾ ಅ : 
ಹೊ. ಪೌರ್ ಶಾ 
109/2009‐

10/ಹೊಶಾಪಾರ್/1/2
010

ಜೆ. ಜೆ. ಆರ್.ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ರಿ,ನಾಯಕ್ನಹಟಿಟ್,ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರು ಜೆ. ಎಂ. ಚೌಧುರಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ 

ಶಾಲೆ, ನಾಯಕ್ನಹಟಿಟ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇ ಲ್ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 

ಹೊಸದಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/24/2010 0:00 A

42453 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
91/2009‐10

ಕನನ್ಡ ಸಂಘರಿ, ಬೀರೂರು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಹೊಸ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00 A

42454 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
92/2009‐10

ನವರತನ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ
ಟರ್ಸಟ್ರಿ,ಬಾಶೆಟಟ್ಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ನೋದ ಆಂಗಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾಶೆಟಟ್ಹ ಳ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

4/23/2010 0:00 A

42517 EST2

8(5)ಶಾ ಅ: 
ವಗಾರ್ವಣೆ 
01/2008‐

09/ಅರಶಾನೌಮಾ/
‐/2010

ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 02 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ 
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00 C

42518 EST2

8(5)ಅನು4‐
274/ಮು.  ಬಡಿತ್. 

ನಿ 31/06‐
07/ಅರಶಾನೌಮಾ/

‐/2010

ರ್ೕ ಜಿ. ತಿಮಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅನಾಥ
ಸೇವಾಶರ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 
ಕುರಿತು

3/9/2010 0:00 D



42519 EST2

8(8)(5)ಶಾ ತೆ. 
ಮರು ಅನುಮತಿ 
202/2007‐

08/ಹೊಶಾಪಾರ್/‐
/2010

ರ್ೕ ಶಾರದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, ನಗರಂಗೆರೆ, 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ ಈ ಆಡ ತ 

ಮಮಡ ಯವರು ರ್ೕ ಗೌರಿ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೋಡೆಡ್ರಿ, 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆ ಧ 

ಕಾರಣಗ ಂದ ಮುಚಿಚ್ದುದ್ ಅದುನುನ್ ಮರು 
ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00 D

42520 EST2

8(5)ಶಾ ಅ: ಸವ್ 
ಇ ನಿವೃತಿತ್ 
46/2008‐

09/ಅರಶಾನೌಮಾ/
‐/2010

ರ್ೕ ಎನ್. ಬಿ. ಕೇಸರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ಕರಿ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಗಿರಿ, 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಸಚ್ಇಚಾಚ್ 

ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00 C

42521 EST2

8(5) ಶಾ ಅ : 
ಮು.   ಬಡಿತ್ ಅನು 

79/2008‐
09/ಅರಶಾನೌಮಾ/

‐/2010

ಎಸ್. ಜೆ. ಎಂ.  ದಾಯ್ಪೀಠರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸಹ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00 D

42523 EST2

8(8)(5)ಶಾ : 
ದಾವೆ ನಂ.04/05‐
06/ಅರಶಾನೌಮಾ/

‐/2010

ಟಿ.  ೕಹನಾಥ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, 
ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಕೇ/ಆಪ್ ಎನ್ 

ಸು ಕಮಾರ್, ನಂ 76 ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 2 
ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್, ಕಾವೇರಿ ರಸೆತ್, 

ದೋಬಿಘಾಟ್, ಹನುಮಂತನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ರ್ೕ ಚಿಂತಾಮಣೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ ಚಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಇವರ ರಿಟ್ಶಾಲೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ರಿಟ್

ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 11680/05

3/9/2010 0:00 A

42571 EST2

8(6)(8)(5)ಶಾ ಅ
 : ನೇಮಕ 
02/2003‐

04/ಅನುಒ/‐/2010

ಬಾಪೂಜಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ ಚಳಳ್ಕೆರೆ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 

ಭಾಗಕೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 
ನೇಮಕಾತಿಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2010 0:00 A

40898 EST2

88.ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್
.136/2009‐

10..ಮಾ.ಹ.ಅ/201
0

ರ್ೕ ಕೆ.ಬಸವರಾಜು ಸ. . ಡಾ// 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ದದ್ರಬೆಟಟ್ ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ 
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2010 0:00 A

42331 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/18

0/2009‐10

ರೈತರ ಕಷ್ಣ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ಹನಕೆರೆ,ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 

ಖಾ  ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/3/2010 0:00 B

42384 EST2
C8[3]/ಖಾಹುಅನು/
175/2009‐10

Shree Vinayaka High school, 
Kakanura, channagire Tq, Kali iruva 

hudde Barthi
9/19/2011 0:00 A



ವ್ ವ್

42255 EST2

8(8)(5)ಶಾ ಅ:
ಖಾಹುಭಅನು 
101/2007‐

08/ಖಾಹುಅನು/‐
/2010

ರ್ೕ ಚಿಂತಾಮಣೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರೇಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಯಿರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 B

42309 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
87/2009‐10

ಓಂಶಾಂತಿದಾಮ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸಟ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11 

ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಓಂಶಾಂತಿಧಾಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್, ಸಂಗಮ, 
ಕನಕಪುರ ತಾ ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/24/2010 0:00 A

42317 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/174/2009‐10

ರ್ೕ.ಮದ್ ಭುವನೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಾಕರ್ಳ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/3/2010 0:00 B

42318 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
178/2009‐10

ಗುಡ್ ಶೆಫಡರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋರಮಂಡಲ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2010‐11ನೇ ಸಾ ಗೆ 8ನೇ 

ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

11/2/2010 0:00 A

42323 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
88/2009‐10

ರ್ೕ ಮಹಾಂತೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ,  ರ್ೕ 
ಮಹಾ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಉದುದ್ಗೆಮಠ, ದ್

ಸೋಲೋರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಮಹಾಂತೆಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಪರ್ವಢಶಾಲೆ, 

ಕುದೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾ ಈ ಸಾಲೆಯನುನ್ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/20/2010 0:00 A

42324 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
89/2009‐10

ಶವ್ಸಾಥ್ಯಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ, ಬಿಡದಿ ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಶವ್ಸಾಥ್ಯಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕಗೆಶವ್ರ ಬಡಾವಣೆ, 

ರಾಮನಗರ ಇ ಲ್ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಮಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಕುರಿತು

7/20/2010 0:00 A

42325 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/9
0/2009‐10

ರ್ೕ ಟಿ.ಆರ್. ೕರಭದರ್ಪಪ್, ಸ. , 
ಸಾತನಗೆರೆ ಬಸಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹರಳೆಕಟೆಟ್, ಅರ ಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರಾಗೆಇ ರ್ೕ ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಡಘಟಟ್, ಕಡೂರು ತಾ 
ಇ ಲ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

6/18/2010 0:00 C



ುರ ಮೆ

42212 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
240/2010

ರ್ೕ ಲ ಮ್ನರ ಂಹ ಎಜುಕೇಷನ್
ಟರ್ಸಟ್ರಿ ನಾಯಕನಗರ,  ಮಾನಪುರ 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಪಬಿಲ್ಕ್ 

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

42214 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/228/2009

ಹೋ ರೋಸರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದೆರ್
ವಲಯ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ 
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

10/3/2011 0:00 A

42215 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮಾ
ನ/229/2009

ರ್ೕಮತಿ.ಸೈಯೀದ ನುಸರ್ಲ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಮಕಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ 

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ 

ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 C

42217 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಮಾ
ನ/231/2009

ಮೇರಿ ಂತೆರೋ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಂತ 
ಜೋಸೆಫರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಕನಾಡಿ, 

ಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 

ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/19/2010 0:00 C

42218 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/232/2009

ರ್ೕ.ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾ ಟರಾಯನಪುರ ಮೆ ಸೂರು ರಸೆಬಾಯ್ಟರಾಯನಪ ,  ೖಸೂರು ರಸೆತ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೊಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 A

42219 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/233/2009

ಭಾರತ ಮಾತಾ ದಾಯ್ಮಂದಿರ 
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹನುಮಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ 
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A

42220 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/234/2009

ಓವರೇಷನ್ ಮ ರ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಫೌಂಡೇಟ್ ಕಂದರ್ಬಾದ್ ಆಂಧರ್ ಪರ್ದೇಶ 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯು ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 A

42221 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/
235/2009

ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಹಸಾತ್ಂತರ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕಡತ
11/16/2011 0:00 B



ರ್
ಮ

42223 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/237/2009

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಬಜೆಪ್ ಮಂಗಳೂರು 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 A

42226 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/239/2009

ರ್ೕ.ಎನ್.ಹರೀಶ್, ದೈ. . , ಗೆರ್ೕಡ್‐1, 
ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕಂಕನಾಡಿ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

3/13/2010 0:00 C

42228 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/241/2009

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಬರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ 
ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ [ರಿ], ಕೆನರಕಾಲೋನಿ, 
ನಾಗರಭಾ  ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 
72 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 

ಸಾ ನ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A

42229 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/242/2009

ಪರ್ ೕದ್ ಮಾಡರ್ಗ್ ಎಜುಕೇಷನ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
[ರಿ], ಚೋಳಕೆರೆ, ಕಲಾಯ್ಣ ನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 43 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2010‐11ನೆ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 A

42231 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/243/2009

ಎಂ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಹು ಮಂಗಲ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧ ಮ ಪೌಢಶಾಲೆ ಪಾರಂಭಿಸಲುಮಾಧಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು

ಅನುಮತಿ

11/16/2011 0:00 A

42232 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/244/2009

ಹೆಗಡೆ ನಗರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಾಮಕೃಷಣ್ ನಗರ, ಧಣಿಸಂದರ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 45 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

42233 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/245/2009

ಆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಲವಡೆಲ್ 
ಲೇಔಟ್ , ಕಸನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 35 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/20/2010 0:00 A

42235 EST2
8[2]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/246/2009

ಲ ಮ್ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಅವಲಹ ಳ್, 
ಬಿದರಹ ಳ್ ಹೋಬ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 A



42238 EST2
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/86/2

009‐10

ರ್ೕ ಸೊಯರ್ನಾರಾಯಣ, ನಿವರ್ತತ್ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 

ಂದೆ ಸ ಲ್ ದ ತಾತಕ್ ಕ ಸೇವೆಯನುನ್ 
ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಗೆ 

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2011 0:00 B

41814 EST2
8(4)/ವೇಬ/48/2

008‐09

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರು ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಸ.  ಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 C

42093 EST2
8[4] 

ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು
/225/2009‐10

ರ್ೕ.ಉಪ ೕರ ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ 
[ರಿ], ಬರ್ಹಮ್ ದಾಯ್ನಗರ, ಮಧುರೈ, 

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
ರ್ೕ.ಲೇಪಾಕಷ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ೕತಾರಾಮಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

5/26/2011 0:00 B

41972 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
84/2009‐10

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಕೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ, 
ಮಾಗಡಿ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2010‐11 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/11/2010 0:00 A

42076 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/104/2009
‐2010

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಳಲೆ, 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆ ಭತಿರ್ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2011 0:00 B

42077 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮಾ
ನ/105/2009‐

2010

ಎಸ್.ಮಾನಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾಳೆಗದೆದ್, 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.
9/7/2010 0:00 C

42078 EST2
8[7]ಶಾ ಅ/ಇ /
106/2009‐2010

ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್. ಲೋಕೇಶ, ದೈ [ಗೆರ್ೕಡ್‐1] 
ರ್ೕ ಬುದಧ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಹರುನಗರ, 
ಬೇಲೂರು ಇವರ ರಾಜೀನಾಮೆ 

ಅಂಗೀಕಾರ ಕುರಿತು.

9/7/2010 0:00 C

41816 EST2
8(4)/ವೇಬ/213/

2008‐09

ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಕುಮಾರ್. ಸ . 
ಸ ೕರ್ದಯ ಬಾ ಕ ಪೌರ್.ಶಾ ವ ಗಗ್, 

ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 C

41817 EST2
8(4)/ವೇನಿ/5/20

04‐05

ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಬಬ್ಂದಿಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 B

41920 EST2
CPI..ಮುಂಬಡಿತ್/201

0

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸಾಕಮಮ್ ಸ. ರ್ೕ
ಮಹದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೌದ ಳ್, 

ಹನೂರು ವಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00 C



2000 01 ಪು ರಿ ಅ

41921 EST2

85ಶಾ ಅ 
ಖಾಹುಭಅನು 
104/2009‐10.‐
.ಖಾಹುಅನು/2010

ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ
.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ 

ಬಗೆಗ್

5/7/2011 0:00 B

41825 EST2
8(4)/ವೇನಿ/25/2

007‐08

ದಿ:01‐06‐87ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಠಾಗೂರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. 
ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವ 

ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 B

41826 EST2
8(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
24/2007‐08

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ 
ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 D

41827 EST2
8(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
1/2008‐09

ರ್ೕ ಪಿ.  ದದ್ಪಪ್, ಬೆಂ.ದ.ತಾ: ಬೆಂ‐68 
ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 D

41828 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/127
/2007‐08

ಜಿ.ಕೆ. 
ಶಂಕರೇಗೌಡ/ಜಿ.ಎನ್.ಶಂಕರೇಗೌಡ, 

ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ರ್ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ 
ರೂರಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಗೋಣಿ, ತುಮಕೂರು 
ಇವರ ರಿಟ್ ಅಜರ್ ಸಂಖೆಯ್: 11595/07ರ 

ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 B

41829 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/25/
2000 01‐

ರ್ೕ ಪುರೋಷತತ್ಮ್ ಪರ್ಭು,ಸ ,  ರ್ೕ
ೕತಾರಾಘವ ಪ.ಪೂ.ಕಾ,ಪೆನಾರ್ಜೆ, 

ಪುತೂರು ಇವರ ರಿ ಅತೂತ್ರು ಇವರ . . 
ಸಂಖೆಯ್:45926/01ರ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 B

41830 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/15/
2006‐07

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್. ಸುಬಬ್ಮಮ್, ಸ ,  ರ್ೕ 
ಸರಸವ್ತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್.ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್, 

ರಿ ಷಯ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು.
2/17/2010 0:00 B

41831 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/01/
2002‐03

ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಗೋಡೇಕೆರೆ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, 

ತುಮಕೂರು ಇವರ 
ಅಜಿ.ಸಂಖೆಯ್:26921/02

2/17/2010 0:00 B

41832 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/112
56/2005‐06

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್: 11256/05  ರ್ೕ
ಎಸ್.  ಶವ್ನಾಥ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, 
ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ರಂಗಾಪುರ ತಿಪಟೂರು ತಾ: ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲ ಲೆ್

2/17/2010 0:00 B

41833 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/30/
2007‐08

ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 30/7  ರ್ೕ ಶಂಕರೇಗೌಡ, 
ಕಾಯರ್ದ ರ್ ರ್ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ 
ರೂರಲ್ ಪೌರ್.ಶಾ, ಗೋಣಿ ತುಮಕೂರು

2/17/2010 0:00 B



ಈ

41834 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/28/
2007‐08

ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 28/7 ಮಾತಾ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೋಬಳ ಪುರ,  ವಪುರ 
ೕಸ್ಟ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

2/17/2010 0:00 B

41835 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/312
/2006‐07

ಟಿ.ರ ಶಂಕರ್ ರವರು ರ್ೕಹರಿ ಎಂದು
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್. ಇವರ ಅಪೀಲು 

ನಂ: 16678/06
2/17/2010 0:00 B

41836 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/812
/2008‐09

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 6812/08 
ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು 
ನಳಂದ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಭೀಮಸಂದರ್ , 

ತುಮಕೂರು ಇವರ ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ 
ಇತರರು.

2/17/2010 0:00 B

41837 EST2
8(4)/ನಾಯ್ಪರ್/433
9/2005‐06

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್: 4339/05  ರ್ೕಮತಿ 
ಎಸ್. ಮಂಜುಳಾ, ಸ  ಹು ಮತಿ 

ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಭರ್ಮಸಂದರ್, ತುಮಕೂರು 
ಇವರ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

2/17/2010 0:00 B

41838 EST2
8(4)/ಇ /21/20

02‐03

ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. 
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಕಾಯರ್ಗಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ವ ಕೊಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 D

41839 EST2
8(4)/ಇ /15/20

04‐05

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಜಾಣಗೆರೆ, 
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಿವ್ದಸ 

ಇವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 D

41840 EST2
8(4)/ಇ /483/2

006‐07

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಪೌ ಶಾಲೆ ಭದಾವತಿ ವ ಗ ಈಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿ ರುವುದನುನ್ ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆಯಲು 
ತಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 D

41841 EST2
8(4)/ಇ /52/20

06‐07

ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪೌರ್.ಶಾ
ಹಾಜರಾತಿ ಕನಿಷಠ್ 75% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 

ಇರುವ ಬಗೆಗ್.
2/17/2010 0:00 D

41842 EST2
8(4)/ಇ /69/20

06‐07

ಯುವಕ ಕಾಸ ಮಂಡ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಮಾರತಹ ಳ್, ಬೆಂ.ದ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ 
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 D

41843 EST2
8(4)/ಇ /189/2

008‐09

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 

ಪಾರ್/ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನಿ ೕಜನೆ 
ಬಗೆಗ್.

2/17/2010 0:00 D

41844 EST2
8(4)/ಇ /101/2

008‐09
Calling for Information v/s 1336 of 

the I T Act‐1961
2/17/2010 0:00 D



8(4)/ /68 ಸ್ ಈ

41846 EST2

88.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ತೆ.ಅನು.133/2009

‐
10..ಹೊಶಾಪಾರ್/20

10

ಸಾರಾ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ
ಚನನ್ಯಯ್ನಕೊಪಪ್ಲು, ಸಾ ಗಾರ್ಮ, 

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ಸಾರಾ 

ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚನನ್ಯಯ್ನಕೊಪಪ್ಲು, ಸಾ ಗಾರ್ಮ, 

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2010‐11 ನೇ 
ಸಾ ನಿಂದ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗೆಗ್

4/27/2010 0:00 A

41848 EST2
8(4)/ನೇಅನು/58
/2006‐07

ದಿವಂಗತ ಎಲ್.ರಾಮೇಗೌಡ ಸ. . 
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಡಿಯೂರು 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗಳು 

ಆರ್. ೕಲಾವತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಿವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 D

41849 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/50
/2007‐08

ಕೆ.ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಯಯ್ ನಿವೃತತ್
ಮು. .ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 

ತುಮಕೂರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ದ 
ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B

41850 EST2
8(4)/ಮೇಪಾರ್/30
/2007‐08

ರ್ೕ .ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್,  ರ್ೕ 
ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ರಾ ೕಹ ಳ್, 
ಬೆಂ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ದನೆ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B

41851 EST2
8(4)/ನೇಅನು/68ನೇಅನು
/2008‐09

ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಟೋನ್ಸ್ ಪೌರ್.ಶಾ, ಸೆಂಟ್
ಆನ ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಈಆನಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಒಂದು ಖಾ  ಹುದೆದ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B

41852 EST2
8(4)/ಖಾಹುಅನು/
17/2005‐06

ತೋಂಟದ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಕಗೆಗ್ೕರಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮು. . ಹುದೆದ್ ಬಡಿತ್ಸಲು 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B

41853 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/25
0/2007‐08

ಬಿ.ಎನ್.  ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಸ .  ದಾಯ್ರಣಯ್
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಬೆನಕನ ಕೆರೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ 

ತಾ: ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

2/18/2010 0:00 B

41854 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/22
2/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ನರಸಮಮ್, ಜಿ. ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ 
ರ್ೕ ಬೈರವೇಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾ. 

ಸದಾ ವನಗರ, ತುಮಕೂರು ಇವರ 
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B

41855 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/15
3/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ 
ಎಸ್.ಕೆ.ರಾಮ ಂಗಯಯ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ 
ನೌಕರರು, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇವರ 

ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B



ಟಿ ಬಿ ಇ

41856 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/22
2/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ದಿವಂಗತ
ಗುರುಮೂತಿರ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ 

ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್.ಶಾ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ 
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B

41857 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/22
2/2007‐08

ರ್ೕ ಅಶವ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಶಾ , ನಿ.ಸ , 
ಾನಪೀಠ ಪೌರ್.ಶಾ. ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, 

ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

2/18/2010 0:00 B

41858 EST2
8(4)/ನಿ&ಪಿಂ/33
/2007‐08

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ ವಕುಮಾರ್ ಸ , ವಾ ಕಿ
ಪೌರ್.ಶಾ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
2/18/2010 0:00 B

41859 EST2
8(4)/ವೇನಿ/122/

2006‐07

ಜಿ. .ಪಿ. ಸಂಯುಕತ್
ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜುಪೌರ್.ಶಾ ಭಾಗ, 
ಅಂದನಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ಈ ಪೌರ್.ಶಾಲೆಯ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನವನುನ್ ಂಪಡೆಯುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

2/18/2010 0:00 B

41860 EST2
8(4)/ವೇನಿ/03/2

008‐09

ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಹೊಸಕೊಪಪ್,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B

41861 EST2
8(4)/ವೇನಿ/04/2

008‐09

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾ, 
ವ ಗಗ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
2/18/2010 0:00 B

41862 EST2
8(4)/ಅನು/485/
2006‐07

ಟಿ ಆಂತೋಣಿ ದಾಸ್ ಸ ಬಿ ಇ ಎಲ್.ಆಂತೋಣಿ ದಾಸ್, ಸ ,  . .ಎಲ್. 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.
2/18/2010 0:00 B

41863 EST2
8(4)/ಅನು/23/2

009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜಾ, ಸ , ಶಾರದಾ ದೇ
ಬಾ ಕ ಪೌರ್.ಶಾ,  ವ ಗಗ್ ಇವರ ಸವ್ಯಂ 

ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
2/18/2010 0:00 B

41864 EST2
8(4)/ಅನು/12/2

009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತ ಆರ್. ಪಾವಟಿ, ದಿವ್ದಸ 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್.ಶಾ, 

ರಾಜಾಜಿನಗರ,ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.
2/18/2010 0:00 B

41865 EST2
8(4)/ಅನು/79/2

009‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ, ಮೀನಾಕಷ್ಮಮ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್
ನೌಕರರು, ಕೆ.ಎಸ್ ಗೀತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. 
ಕಂಠೀರವ ನಗರ, ಬೆಂ ಇವರ ಸವ್ಯಂ 

ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B

41866 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
82/2009‐10

ರೈನೋಬ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾ, 
ಕೆರೆಗುಡಡ್ದ ಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ ಮು.ರಸೆತ್, 
ಬೆಂ ಇ ಲ್ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 B

41867 EST2
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
05/2008‐09

ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಶಾಲೆಗೆ
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

2/18/2010 0:00 A



ಟಸ್

41868 EST2
8(4)/ಮಾನ/175
/2008‐09

ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ ಪೌರ್ಶಾ, ದೇವರ
ಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 C

41869 EST2
8(4)/ಮಾನ/42/
2008‐09

2007‐08ರಿಂದ 2011‐12ರ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕ
ರಾಜ ೕರ ಮದಕರಿನಾಯಕ ಪೌರ್.ಶಾ, 
ರಾಮಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 C

41870 EST2
8(4)/ವ.ನಿ.ಅ.ಮಂ
/01/2004‐05

ಪರ್ಗತಿ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್, 
ಅಂಗ ಕಲರ ಪುನರ್ ಚೇತನ ಕೇಂದರ್ 
ತುಮಕೂರು ಇವರು ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಕೇಂದರ್ 

ಪಾರ್ ೕಜಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ 
ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 

ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 C

41871 EST2

8(4)/ಎಸ್.ಎಸ್.
ಎಲ್. . 

ಪರೀಕ/01/2006‐
07

ಶೇಕಡ 20%ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.  ಪ ತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ 

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ/ರ ತ 
ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ವರ

2/18/2010 0:00 B

41874 EST2
8(4)/ವ.ನಿ.ಅ.ಮಂ
/02/2005‐06

ಅವೇಶ್ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು
ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ 
ನಡೆಸಲು ಕೇಂದರ್ದ ಅನುದಾನ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 D

41875 EST2
8(4)/ಶಾಹೆಬ/15
/2008‐09

ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್
ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎನುನ್ವುದನುನ್ 

ಜಯರಾಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ 
ಕಲರಲ್ ಟಸ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವಕಲಚ್ರಲ್ ರ್ ಟ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ

ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 A

41876 EST2
8(4)/ದಾಹಾಮ/1
02/2008‐09

ಡಿ.ಎಂ. ಪಬಿಲ್ಕ ಸೂಕ್ಲ್ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ 
ನಗರ ಲಗೆಗ್ೕರಿ, ಬೆಂ‐58 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/18/2010 0:00 C

41877 EST2
8(4)/ಹೆಕೊ/123/

2008‐09

ಗುರುಕುಲ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ನ ೕಲೆ ವ ಗಗ್
ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ತರಗತಿಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/18/2010 0:00 B

77189 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
12/2011‐12

ಸಜಾಱಪುರ ರ್ೕ,ಕೃಷಣ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ],  ೕಗೆಪುರ ಗಾರ್ಮ, 

ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಗೇಟ್ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00 A



77190 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
160/2010‐11

ಬೆಲ್ ಸ್ಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಛತರ್ 

ಕೋಡಿಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ 
ಾನ ಪರ್ಕಾಶ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಶಾಲೆ, ಛತರ್ ಕೋಡಿಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

8/26/2011 0:00 A

77191 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/
ಅ 157/2010‐11

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬೈರೇಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಹು ವಾನ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8/26/2011 0:00 C

77193 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಇ /ರಾ 
ಅಂ 102/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ.ಸುಧಾ.ವೈ.ಕೆ, ದೈ. ತಾಯಮಮ್
ಚನೆನ್ೕಗೌಡುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಸರಹ ಳ್, 
ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 C

77194 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಇ /ಪರ್ ಪ 
116/2010‐11

ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ವತಿಯಿಂದ ಟರ್ಸ್ಟ್ ನ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಒಳಪಡುವ 
ಎಲಾಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ 

ಏಕರೂಪದ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ತಯಾರಿ  
ಸರಬರ�ಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 D

77195 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
158/2010‐11

ಆರ್. .ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ 
ಆರ್. .ಗಾಡಱನ್ ಎನ್.ಹೆಚ್.4, 

ಕೋಲಾರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

8/26/2011 0:00 A

77198 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
11/2011‐12

ಸೂಯರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ] ನರಸಾಪುರ, 
ಕೋಲಾರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೂಯರ್ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನರಸಾಪುರ 

ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 A

77199 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
158/2011‐12

ದಾಯ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ಬಾ ರ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00 A

77201 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
18/2011‐12

ಮಾನಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಆಎರ್ಂ  ರಸೆತ್, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಆಕಸ್ಫಡರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಆಎರ್ಂ  ರಸೆತ್, ಆರೆಕೊಂಡ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/26/2011 0:00 A



77207 EST2 / / 8/26/2011 00 A

77202 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
17/2011‐12

ರ್ೕ.ಬಸವ ದಾಯ್ಪೀಠ [ರಿ], ಪಾಂಡಮಟಿಟ್ 
[ರಿ], ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು 
ರ್ೕ.ಬಸವಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಚನಾಯಕನಹ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ

8/26/2011 0:00 A

77203 EST2

8[3] 
ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾಹಾ
ಮನಾನ್ 67/2011‐

12

ರ್ೕ.ಲ ಮ್ನಗರ ಂಹ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
[ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ] ಸಾತನೂರು, ಮಂಡಯ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 A

77205 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆ
ನೇ 20/2011‐12

ದಿವಂಗತ ರ್ೕ.ಪಿ.ಅಜಜ್ಣಣ್, ದೈ , 
ರ್ೕ.ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ 
ಇವರ ಮಗನಾದ ಪಿ. .ಗಂಗಾಧರ 

ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 A

77206 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/1
52/2010‐11

ರ್ೕ.ಕೆ.ಎನ್.ಹನುಮಂತರಾಯ ಸ. , 
ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಣೆಣ್ೕಹ ಳ್, 

ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 A

77207 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಇ /ಆಆಶಾ ಅ ಇ ಆಆ
ನೇ 118/2010‐11

ರ್ೕ.ಸಪರ್ರಾಜ್ ಅಹಮ್ದ್ ರಾಜ್ ಸುದುಗಿ, 
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು, 

ಅಂಜುಮನ್ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಉದುಱಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 0: A

77208 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/1
36/2010‐11

ರ್ೕ.ಕೆ.ಹೆಚ್.ನಂಜಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊಕೆಕ್, 

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/26/2011 0:00 A

77209 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ವಗರ್/57/2
011‐12

ರ್ೕ.ಚನನ್ಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ [ರಿ], 
ರೇಕಲಮ್ಠ, ಹೊನಾನ್  ತಾಲೂಲ್ಕು 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 
ಕಷ್ಕರು/ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾಱವಣೆ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 B

77210 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಇ /ರಾ 
ಅಂ 127/2010‐11

ಪಿ.ಬಿ.ರ ಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ರ್ೕ.ಮಧುಕೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹೊಂದಿಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ 

ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

8/26/2011 0:00 C



/2010 ಅ ಆ

77220 EST2
8[3] 

ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
07/2011‐12

ದಾಯ್ ರಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಗಿ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ರಸೆತ್, 

ನಾಯಕ ನಗರ, ಮಳವ ಳ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 A

77233 EST2
8(3)ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/138/2010‐11

ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್, ಮು , ಜವಹರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮದೂದ್ರು, ಇವರು ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ 

ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
8/26/2011 0:00 D

77237 EST2
8(3)ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/120/2010‐11

ರ್ೕ ಡಿ. ವಕುಮಾರ, ಅಟೆಂಡರ್, 
ಕಾಳ ೕೆಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ 
ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 D

77241 EST2
8(3)ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/62/2011

ರ್ೕ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಭೋ
ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ರಿ 
ನೇ ರ್ಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 D

77244 EST2
8(3)ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/73/2011

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ರಿಪ.ಜಾ/ಪ.ವಗರ್ ಶಾಯ್ಗಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ 
ತಾ: ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ 

ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 C

77247 EST2
8(3)/ದೂರು/124

/2010

ದಿ:ಎಂ.  ದದ್ರಾಮು, ಮು ಇವರ ಮಗ
ರ್ೕ ಎಸ್. ಸುಮಂತಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ 
ಅ ಆ ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ನೀಡಿ ವೇತನ. .ಮೇಲೆ ನೌಕರಿ ನೀಡಿ ವೇತನ

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

8/26/2011 0:00 D

77285 EST2
8(3)ಶಾ ಅ 

ಸವ್.ಇ.ನಿ/ಇ /125/
2010‐11

ರ್ೕ ಎನ್.ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್, ದೈ ಕ
ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್.ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪದ  ಪೂವರ್ 

ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ 
ಭಾಗದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ 

ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

8/29/2011 0:00 C

77295 EST2
8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/108/2009
‐10

ಬಿ.  ದದ್ಣಣ್ಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಳುಳ್ಪೇಟೆ, 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗಗ್ದ

8/27/2011 0:00 B

77297 EST2
8(3)ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/105/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಪಾಪಮಮ್, ಎಸ್.ಎನ್. `ಡಿ` ದಜೆರ್ 
ನೌಕರರು, ಪಾಂಡವಪುರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ 
ಪೂ ಕಾ ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ

8/27/2011 0:00 D



ರ್

 

77301 EST2
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/40/2011

ರ್ೕ ಗುರುಕುಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಿದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಗುರುಕುಲ 

ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಿಜ ಂಗಪಪ್ 
ಬಡಾವಣೆ ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅನುಮತಿ

8/29/2011 0:00 A

77304 EST2
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/55/2011‐
12

ರ್ೕ ಸೌಹಾದರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಿಕದಲೂರು ಗೇಟ್, ಹೆಮಮ್ನಹ ಳ್ 

ಹತಿತ್ರಮ ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ 
ಜಿಲೆಲ್ ಎಸ್. .ಎಂ.ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕದಲೂರು ಗೇಟ್, 
ಹೆಮಮ್ನಹ ಳ್ ಹತಿತ್ರ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್.

8/27/2011 0:00 A

77306 EST2
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/10/2011

ಆದಿ ದಾರ್ ಡ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಹೊನಾನ್  
ತಾ:ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಸಾಸೆವ್ೕಹ ಳ್ಯ ಲ್ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿ ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

8/27/2011 0:00 A

77309 EST2
8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/38/2011

ಪಟೇಲ್ ಬಸಪಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 
ಅಸೋಸೊಯೇಷನ್ ರಿಮಲೆಬೆನೂನ್ರು, 

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು ವತಿಯಿಂದ 
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಒಡಯರ ಬಸಾಪುರ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

8/27/2011 0:00 A

81343 EST2
8(4)(1)/ಖಾಹುಅ

ನು/204/2010‐11

ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಸೆಂಟ್ 
ಮೇರಿಸ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ 
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/9/2011 0:00 B

81612 EST2
8[8]/ಇ /ಶಾ.ಹೆ.
.ಮಂ:120/2008‐

09

ರ್ೕ ಶಂಭು ಂಗೇಶರ್ವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಿಲಕವಾಡಿ, ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 9 
ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಎರಡೆರಡು 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81614 EST2
8[8]/ಹೊಶಾಪಾರ್/
111/2009‐10

ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ[ರಿ], ಶೇಷಾದಿರ್
ಅಯಯ್ರ್ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು, 2010‐11ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81640 EST2
8[8]/ಇ /ಹೆ. :1
22/2010‐11

ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನೂನ್ರು, 
ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ, ಮೈಸೂರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಗದ ಲ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A



 

8[8] /
ಳ್

81662 EST2
8[1]/ದೂಪರ್/03/
2006‐07

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ
ತಾಲೂಲ್ ರಾಮಪುರ, ಹೋಬ ಯ 

ಸಂದನಪಾಳಯ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ರುವ ಸೆಂಟ್ 
ಅಂಟೋನೀಸ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆಗ್ 
ದೂರು.

9/14/2011 0:00 D

81707 EST2
8[8]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/03/2011‐
12

ರ್ೕ ವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಟರ್ಸಟ್[ರಿ], ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಟೌನ್, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು 2011‐
12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81709 EST2
8[8]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/146/2010
‐11

ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು, 
ಇವರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 2011‐

12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81711 EST2
8[8]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/02/2011‐
12

ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], 
ಬಿ.ಮಟಕೆರೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು 2011‐12ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/14/2011 0:00 A

81712 EST2
8[8]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾ ಅ ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/158/2010
‐11

ರ್ೕ ನಂಜಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ಐ.ಡಿ.ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ನಿಸಗರ್ಲ್

ಾನಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ದಂಡೀಪುರ, ಇವರು 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81713 EST2
8[8]ಶಾ ಅ:5947
/ದೂಪರ್/03/2005‐

06

ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಕೋಳಾಲದ ಲ್ರುವ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ 

ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ದುರಾಡ ತ 
ಮಂಡ ಯನುನ್ ಕೂಡಲೇ ರದುದ್ಪಡಿ , 
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ 

ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ದ ತ ಂದು ದ 
ಸಂಘಗಳ ಒತಾತ್ಯ.

9/14/2011 0:00 D

81786 EST2
8[8]ಅನಧಿಕೃತ:

ಪೌರ್.ಶಾ/ಇ /130/
2009‐10

ಸಂತ ಅಂಥೋಣಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗಾಯಿತಿರ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಇ ಲ್ 
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A



 

 

81788 EST2
8[8]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/12/2011‐
12

ಶಾರದಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ], 
ಶಾರದಾದೇ ನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಈ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಶಾರದಾ 

ಪೆ ಮರಿ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 2011‐
12ನೇ ಸಾ ಗೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81790 EST2
8[8]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/13/2011‐
12

ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ[ರಿ], ಶೇಷಾದಿರ್ 
ಅಯಯ್ರ್ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು, ಈ ಆಡ ತ 
ಮಂಡ ಯಡಿ ಗಾಯಿತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ನೂಯ್ಸಯಯ್ಜಿರಾವ್ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು, 
2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81792 EST2
8[8]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/14/2011‐
12

ರ್ೕ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾ ೕರ್ ಜೈನ್ 
ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 

ರಮಾ ಲಾಸರಸೆತ್, ಇವರು 2011‐12ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81795 EST2
8[8]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/09/2011‐
12

ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ತೀಥರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], 
ಹನಗೋಡು, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ 
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣತೀಥರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಹನಗೋಡು, ಹುಣಸೂರು ತಾ, ಮೈಸೂರು, 
ಇವರು 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ

ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81797 EST2
8[8]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/131/2010
‐11

ಹೊಸಹಟಿಟ್ ಹೊನನ್ಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ 
ಹಾಗೂ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕದತಿತ್[ರಿ], 

ಕೆಲಸೂರುಪುರ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು 2011‐

12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 A

81804 EST2
8[1]ಶಾ ಅ/ಇ /
16/2006‐07

ಮೈಸೂರು ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯ ಮಾನಸ
ಗಂಗೋತಿರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ 
ಸಹಾಯಾನುದನವನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

9/14/2011 0:00 D

82394 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/213

/2011

ಸೆಂಟ್ ಸಾರಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ನಂ: 807, 7ನೇ ಮೈನ್ ರಾಜೇಂದರ್ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು‐560047 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೆಂಟ್ ಸಾರಾಸ್ 

ಎಂಬೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 A



ರ್ ರ್

82398 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/289

/2011

ಗುಡ್ಅಥ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಅಥ್ರ್ 
ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 A

82405 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/263

/2011

ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ಂಗರಾಜಪುರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ 
ಮಾಕ್ಸ್ರ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 A

82409 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/17/

2011

ಕುವೆಂಪು ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, 
5ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಹಗದೂರು, ಇಮಮ್ಡಿಹ ಳ್ 
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐
560 066 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 A

82410 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/09/

2011

ಆನಂದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ರಾಮಕಷಣ್ 
ಹೆಗೆಡ್ನಗರ,  ವರಾಮಕಾರಂತ್ ನಗರ, 
ಕೊತತ್ನೂರು ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು‐560 

077 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಎಂ.ಆರ್.ಇಂಟರ್ 
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 A

82411 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/41/

2011

ಅಲ್ ಫಃಹಾದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ನಂ: 13/2, 1ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 15ನೇ 
ಅಡಡ್ರಸಗ್ತೆ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2011 0:00 A

82412 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/236

/2011

ಸನಿನ್ದಾನ ಸೊಸೈಟಿ ಎಸ್.ಎ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಟ್ಡಿ 
ಹೌಸ್ ಧಮಾರ್ರಾಂ ಕಾಲೇಜು 

ಬೆಂಗಳೂರು‐560 029, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2011 0:00 A



ಯ್

82417 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/43/2011

ರ್ೕ ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ 
ನಂ: 25/26, ನೇತಾರ್ವತಿ ಲೇಔಟ್, ಕೆ. 
ಆರ್. ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82426 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/215/2011

ದಿ ಜಯನಗರ ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್
ಹೌ ಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಿಟೆಡ್ ರಿ 

ಜಯನಗರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಹಕಾರಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ 

ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82438 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/248

/2011

ಅಲ್ ರ  ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ 
ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐560 068 

ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಅಲ್ ರ  ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82443 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/22/

2011

ಧಮರ್ಚಕರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಸಾವ್ಮಿಸದಾನಂದ ಸರಸವ್ತಿ 

ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ಲ್ ರ್ ನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2011 0:00 A

82444 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/21/

2011

ಮೂರೂರ ಬೋ ೕಯ ಮಹಾ ಸಭಾ
ಸೋಮೇಶವ್ರ ರಿ ಕೋಟೆಕಾರು 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2011 0:00 A

82445 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/18/2011

ಾನದೀಪ ಶವ್ಸತ್ ಮಂಡ  ರಿ ಎ ಮಲೆ 
ಸುಳಯ್ ತಾಲುಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2011 0:00 A

82548 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/14/2011

ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಜಕೂಕ್ರು ಪಾಲ್ಂಟೇಸನ್ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಪೆಮರ್ನೂರು ಗಾರ್ಮ 
ತೊಕೊಕ್ಟುಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ 
ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A



ಮ

82549 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/28

0/2011

ಓಂ ರ್ೕ ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ರಿಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ನೂಯ್ ಮೆಕಾಲೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82551 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/28

1/2011

ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ನಂ: 343, 5ನೇ 
ಕಾರ್ಸ್, ರಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐
560 016 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ 

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82554 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/28

2/2011

ಎಲ್ ಎನ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ 
ರಾ ೕಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ ಆಲದ ಮರದ ರಸೆತ್, 
ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ ಎನ್ ಆರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82555 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/26

2/2011

ಭಾರತೀಯ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮ ಳಾ ಸಂಘ 
ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಭಾರತೀಯ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮ ಳಾ 
ಸಂಘ ಶುಕುಂಜ್ ದಾಯ್ಲಯ ಎಂಬ 
ಹೊಸ ಆಂಗ ಮಾಧ ಮ ಪೌಢಶಾಲೆಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82558 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/03

/2011

ಕೋ ಶ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ 
ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾಜ್ರ್ 

ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82560 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/19

/2011

ಶಾರ್ಂತಿ ಪೌಂಡೇಶನ್ ರಿ ನಂ: 02, 
ಚಚ್ರ್ ಟ್ರ್ೕಟ್, ಸಂತೆ ಮೈದಾನ 

ಮುಂಭಾಗ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಡಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ 
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A



ತ್ ಪ್ ಸ್ ಬ

82565 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/24

/2011

ಫೀಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82568 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/38

/2011

ಅಂಬರ್ ವಾಯ್  ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 
ರಿ ದಾಯ್ನಗರ, ಕೈರಂಗಳ ಬಂಟಾವ್ಳ 
ತಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬರ್ 

ವಾಯ್  ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಶನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82569 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/42

/2011

ಪೂಣರ್ ಪರ್ಜನ್ ದಾಯ್ ನಿಕೇತನ ಚಂದಿರ್ಕ 
3ನೇ ಕಾರ್ಸ್,  ದಲನೇ ಬಾಲ್ಕ್ 
ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪೂಣರ್ ಪರ್ಜಞ್ ದಾಯ್ ನಿಕೇತನ ಎಂಬ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/21/2011 0:00 A

82879 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/25

0/2009‐10

ನರ ಪ್ಫ್ರ್ವ್ವ್ಸಲೆ ಬೆಳ್ಫ್ತ್ಮ್ಗ್ ದಿಕ್ಫ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಕ್ನ್ಫ್ನ್ವ್
ಜಿಲೆಫ್ಲ್ ಇ ಸಲೆಯಿಲ್ಫ್ಲ್ ಕ  ಇರುವ್ ಬೌಡ್ಕ್ 
ಹುದೆಫ್ದ್ಗುಳ್ನ್ಫ್ನ್ ಬಿತ್  ಮವುಲ್ ಅನುಮಿತ್ ನಿವುವ್ 

ಬೆಗ್ಫ್

9/24/2011 0:00 A

82882 EST2
CPI/ಖಾಹುಅನು/12

2/2010‐11

ಸ್ ಕೆ ತ್ ಪ್ ಸಲೆ ಬೆ ಸ್ ಬವೆಸ್ಫ್ವ್ ಕೈ ನ್ ಫ್ರ್ವ್ವ್ಸಲೆ, ಬೆಸ್ವ್ೖ ಫ್ವ್ರ್ ವ್ವೆಣ್
, ಜ್ಯ್ನ್ಗ್ರ್ ಇ ಸಲೆಯಿಲ್ಫ್ಲ್ ಕ  ಇರುವ್ 

ಹುದೆಫ್ದ್ಗಿಳ್ಗೆ ನೈಮಕ್ತಿಯುನ್ಫ್ನ್ ಅನುದನ್ 
ತ್ ಅನುಮೌದಿಸುವ್ ಬೆಗ್ಫ್

9/24/2011 0:00 D

87040 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
103/2010‐11

ಜಿ.ಕೆ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ, 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇ ಲ್ 2011‐12ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 A

87072 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
108/2010‐11

ಕನನ್ಡಕೂಟ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋಸಯ್ಟಿ
ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಈ ಸಂಸೆಥ್ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 

ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 A

87075 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
100/2010‐11

ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರಿಗೆ 2011‐12ನೇ 

ಸಾ ನಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 A



2011

87078 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
89/2010‐11

ಪಾರಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೊರೆಪಾಳಯ್, 
ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ 2011‐12ನೇ 

ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

11/5/2011 0:00 D

87082 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/2
/2011‐12

ಎಸ್.ಎಸ್.ಭಾಗಿಲವೆಯ್ದಯ್, ಸ. , ಜನತಾ 
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ ಮ್ೕಪುರ 

ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ 
ನೀಡಿದದ್ನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 C

87083 EST2
8(1)/ಉನಾಯ್/64/

2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾಕಷ್ಮಮ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ಬಾಬು 
ನರೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೀಸಲಹ ಳ್, 
ಬೀರೂರು ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ 
ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 B

87092 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
109/2010‐11

ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಸುಭಾಷ್ 
ನಗರ, ನೆಲಮಂಗಲ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ 

2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 D

87095 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
111/2010‐11

ಕೆಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ರಿ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಫುರ 
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 D

87096 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
112/2010‐11

ಎಸ್.ಪಿ ಮಂಗಾನಿ ಚಾರಟಬಲ್ ಟರ್ ಟ್ರ್, 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ‐

12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 D

87097 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
115/2010‐11

ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 D

87098 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
116/2010‐11

ಆಚಾಯರ್ ರ್ೕ ರಾಕುಲಂ ಡೇ ಸೊಕ್ೕಲ್, 
ಬೇಟಟ್ನಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/5/2011 0:00 D

87103 EST2
8(1)(7)/ಉನಾಯ್/
35304/2003

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ವೆಯ್. ಸ. , ಮಹಾತಮ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ 

ಇವರು ರಿಟ್ ಅಜಿರ್:35304/2003 ಅನುನ್ 
ರಿಟ್ ಅಜಿ

11/7/2011 0:00 B

87104 EST2
8(1)(7)/ಉನಾಯ್/
35304/2003

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ವೆಯ್. ಸ. , ಮಹಾತಮ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ 

ಇವರು ರಿಟ್ ಅಜಿರ್:35304/2003 ಅನುನ್ 
ರಿಟ್ ಅಜಿ

11/7/2011 0:00 B
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87105 EST2
8(1)(7)/ಉನಾಯ್/
35304/2003

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ವೆಯ್. ಸ. , ಮಹಾತಮ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ 

ಇವರು ರಿಟ್ ಅಜಿರ್:35304/2003 ಅನುನ್ 
ರಿಟ್ ಅಜಿ

11/7/2011 0:00 B

87109 EST2
8(1)/ವಗರ್/15/2

011‐12

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ 

ವಗಾರ್ವಣೆ 2011‐12ರ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್

11/7/2011 0:00 C

87114 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
7/2011‐12

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಪಪ್ ಡಿ. ,ಸ. , ಬಸವೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಕೂರು, ಬೀರೂರು ವಲಯ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

11/7/2011 0:00 C

87115 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
7/2011‐12

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಪಪ್ ಡಿ. ,ಸ. , ಬಸವೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಕೂರು, ಬೀರೂರು ವಲಯ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

11/7/2011 0:00 C

87116 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/1
7/2011‐12

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಪಪ್ ಡಿ. ,ಸ. , ಬಸವೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಕೂರು, ಬೀರೂರು ವಲಯ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ 

ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

11/7/2011 0:00 C

87119 EST2
8(1)/ವೇಬ/18/2

011 12‐

ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ಸ> , ಸೋಮೇಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚೌಳ ರಿಯೂರು, ಕಡೂರು 
ತಾ ಇವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿ ಕಾಮಿಬಡಿತಾ ಇವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಕಾಮಿಬಡಿತ್

ಮಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/9/2011 0:00 C

87170 EST2
8(1)/ವಗರ್/19/2

011‐12

ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು ದಾಯ್ 
ಸಂಸೆಥ್ರಿ,ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು 

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್.ಜೆ. ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ, 
ಬಾಳೆಹೊನುನ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ಂದಿ ಕಷ್ಕರಾದ 
ರಮಾಮಣೆ ಇವರ ಅಂತರಜಿಲಾಲ್ ಆಡ ತ 

ಮಂಡ ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/7/2011 0:00 C

87171 EST2
8(1)/ವಗರ್/20/2

011‐12

ಎಸ್.ಜೆ.ಆರ್.  ದಾಯ್ಪೀಠರಿ, ವಗಂಗಾ 
ೇತರ್, ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 
ಬೋದಕ/ಬೋದಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

11/7/2011 0:00 C



ಯ್

87172 EST2
8(1)/ನಿ&ಪಿಂ/22
/2011‐12

ರ್ೕಮತಿ ಕರ್ಷಣ್ಕುಮಾರಿ, ಸ> , 
ಸಾವರ್ಜನಿಕ 

ಪ.ಪೂ.ಕಾಳ ೕೆಜುಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ, 
ನಾಗವಾರ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವರ್ತಿತ್ ಬಗೆಗ್

11/9/2011 0:00 C

87173 EST2
8(1)/ದಾಹಾಮ/2
9/2011‐12

ಸೆಯ್ಂಟ್ ಮೆಯ್ಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ 

ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

11/7/2011 0:00 C

87619 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/19
3/2011‐12/2011

ದಿ ಜಯನಗರ ಹೌ ಂಗ್ ಕೋ 
ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಜಯನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐

12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಅನುದಾನ ರ ತ 
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 A

87622 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/25
0/2011‐12/2011

ರ್ೕ ದಾಯ್ ಕಾಸ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐
12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ ಕಾಸ ಎಂಬ 

ಅನುದನರ ತ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭುಇಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 A

87682 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/24
9/11‐12/2011

ವೇದ ಾನ ದಾಯ್ಪೀಠ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ವತಿಯಿಂದ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವೇದ 

ಾನ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು 

ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 A

87683 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/28
5/2011‐12/2011

ಚನನ್ಕೇಶವ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ 
ಬಸವೇಶವ್ರ ಲೇಔಟ್ ರಾಜ ಮಹಲ್ 
ಲಾಸ್ 2ನೇ ಹಂತ ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು‐560 096 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ರಾಧಾ ಕೃಷನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ 

ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 2011‐12 ಏ

11/15/2011 0:00 A

87699 EST2
CPI/ವಗರ್/117/10

‐11/2011

ದಿ ಮೇರಿ ಸಲಾಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂತ 
ಮೇರೀಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
11/15/2011 0:00 A



87700 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/13
1/2010‐11/2011

ಇಮಾಯ್ನುಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಯ್ಮುಯಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಲೆಯನುನ್ 
2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 A

87701 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/10
2/2010‐11/2011

ರ್ೕ ಚೈತನಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬನಶಂಕರಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010‐

11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 A

87702 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/140/2010‐
11/2011

ರ್ೕ ಯಲಾಲ್ ರೆಡಿಡ್, ಸ. . ಸಾವ್ಮಿ
ವೇಕಾನಂದ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಚಂದಾಪುರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್

11/15/2011 0:00 A

87703 EST2
CPI/ನೇಅನು/64/2
011‐12/2011

ರ್ೕ ಎ. ಜಿ. ಲ ಮ್ೕಶ ಸ.  . ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 B

87706 EST2
CPI/ಅನುರಶಾ/115
/2010‐11/2011

ರ್ೕ ಎಂ. ರಾಜಪಪ್, ಮಂಜುನಾಥ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ, ಆನೇಕಲ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

11/15/2011 0:00 B

87707 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/113/2011‐
12/2011

ರ್ೕಮತಿ ಜೋ ಟ್ನ್ ಪಿಂಟೋ, ಸ.  . 
ರೋಸಾ ಮಿ ತ್ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕಿನಿನ್ಗೋಳ, ಮಂಗಳೂರು ತಲೂಲ್ಕು ಇವರ 
ಸ ಇಚಾ ನಿವ ತಿ ಬಗೆಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 C

87709 EST2
CPI/ನೇಅನು/14.3/
2010‐11/2011

ದಿವಂಗತ ಗೋಪಾಲಯಯ್, 
ಪರ್ ೕಗಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಮಾಡೆಲ್ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪುತರ್ 

ಸಂತೋಷರ್ವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 
ಮೇರೆಗೆ ಉದೊಯ್ೕಗ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 C

87710 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/180/2010‐
11/2011

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಆರ್. ಸುಗುಣ ಸ.  .  ದಾಯ್
ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವಸಂದರ್ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರಾಗಿ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 C

87713 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/26
0/2010‐11/2011

ರ್ೕ ಸಪತ್ಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂ: 
1659,16ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬಮಶಂಕರಿ, 
1ನೇ ಹಂತ, 3ನೇ ಫೇಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐
560 050 ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಟಲ್ 
ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಎಂದು ತಿದುದ್ ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 B

87714 EST2
CPI/ಮಾನ/99/20
10‐11/2011

ಎಸ್. ಎಸ್. ಕೆ. ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.  . 
ಟೆಂಪಲ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐560 053 ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/15/2011 0:00 B



87716 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/125/2010‐
11/2011

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ, ಸ.  . ಅಚಾಯರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ 

ಬಗೆಗ್
11/15/2011 0:00 D

87850 EST2
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/10
3/2010‐11/2011

ಸೆಂಟ್ ಮೌಂಟ್ ಮೇರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ 
ಸೊಸೈಟಿ ನಂ:42, ವೈ. . ಅಣಣ್ಯಯ್ರಸೆತ್, 
ಕಾ ನಗರ, ಯಲಚೇನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐
560 078 ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 2010‐11ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು 

ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 A

87851 EST2
CPI/ಮಾನ/114/2
010‐11/2011

ವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದರ್ ದಾಯ್ಲಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲುಲ್ಬಾಳು, ಆನೇಕಲ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

11/16/2011 0:00 C

87853 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/129/2010‐
11/2011

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಾಕುಮಾರಿ ಡಿ`ಸೋಜ, 
ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸೈಂಟ್ ಜೆರೊಸಾ 
ಹೆಮಮ್ಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆಪುಪ್, 

ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಯ 
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 C

87854 EST2
CPI/ಶಾಹೆಬ/130/
2010‐11/2011

ಹಾವರ್ಡ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, 
ಹೆಚ್.  . ಆರ್. ಲೇಔಟ್, ಹೌ ಂಗ್ 

ಬೋಡ್ರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐79, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ` ನಾಡ ಪರ್ಭು ಪಬಿಲ್ಕ್ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

11/16/2011 0:00 B

87855 EST2
CPI/ನೇಅನು/187/

2011

ರ್ೕಮತಿ ಜಾನಕಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಎಸ್. ಡಿ. 
ಎಂ. ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಧಮರ್ಸಥ್ಳ, 
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ ಮು.  . 

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 C

87856 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/261/2011

ಮಣಿಪಾಲ್ ಕೆ‐12 ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪೆ .  . 
ಅ ವ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಈಜೀಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐
27, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ 
ಮಣಿಪಾಲ್ ಕೆ‐12, ನಂ: 10, ಅ ವ್ನಿ 

ಬಡಾವಣೆ, ಈಜೀಪುರ, ಬೆಂ‐47, ಇವರಿಗೆ 
ಟುಟೊಯ್ೕರಿಯಲ್ ನಡೆಸಲು 

ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 C

87879 EST2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ

/182/2010‐
11/2011

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸಹ ಕಷ್ಕಿ
ಜೆರೋಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆಪುಪ್, 

ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ, ಇವರು ಸವ್ 
ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

11/16/2011 0:00 C

75673 EST2
8[4]/ಖಾಹುಅನು/
201/2010‐11

ಾನಸಹಾಯ್ದಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಡೇಹ ಳ್, 
ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

8/17/2011 0:00 B



 

ರ್

75731 EST2
8(1)/ಮುಂಬಡಿತ್/2

8/2011

ರ್ೕ .ಎಸ್.ಗೋಪಾಲಕರ್ಷಣ್ ಭಟ್, ಡಿ 
ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರು, 

ರ್ೕ ಸದುಗ್ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸರಿಕಟೆಟ್, 
ಕೊಪಪ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ೕತಿಯ ದಜೆರ್ 
ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದದ್ನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2011 0:00 C

76636 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/58/2011‐12

ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಾನ [ಪಿ. .ಎಂ], ಕೆಂಪೇಗೌಡ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಯೂರುದುಗರ್, 
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

76637 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮಾ

ನ/ಇತರೆ:05:/201
1‐12

ರ್ೕ ಈಶವ್ರಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಗೆಗ್ರೆ, 
ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ 

ದಾಖಲಾತಿ/ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
8/17/2011 0:00 C

76638 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ಅನು:13:/201
1‐12

ರ್ೕ ಕೆ.ರಂಗನಾಥಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಡಾ|| 
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಚಿಕಕ್ಮಾಪರ್ನಹ ಳ್, ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ 

ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

76639 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ಅನು:12:/201
1‐12

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣರಾವ್, ಮ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರು [ .ಬಿ.ಜೆಡ್ ], ರಂಗನಾಥ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುರಿಗೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

76640 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ಅನು:09:/201
1‐12

ರ್ೕ ಆರ್.ಚಂದರ್ಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಹೊ ಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಲಲ್ಯಯ್ ಗಂಗಮಮ್ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ಹಾಲುಕ್ರಿಕೆ, 

ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ 

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C



ದಾ ಪುರ ಈ

76641 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/57:/2011‐12

ರ್ೕ ರ್ೕಧರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೋಮೇಶವ್ರ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಂಬರನಹ ಳ್, 

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಗೂ ರ್ೕ 
ಮುರ ೕಧರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಸವೇಶವ್ರ 
ಸಂಯುಕತ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು 
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ತುರುವೇಕೆರೆ 

ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪರಸಪ್ರ 
ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

76642 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅಆ

ನೇ/115/2010‐11

ದಿವಂಗತ ಪರಪಪ್ ಯರಗುಪಿಪ್, 
ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಥಕಕ್ರಬಾಪಾ 

ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಪಾ ಗಾರ್ಮ, 
ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ಮಗಳಾದ ವೈ.ಪಿ.ಮಮತ ಇವರಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದನೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/17/2011 0:00 B

76643 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ನಿ&

ಪಿಂ/ಸವ್.ನಿ:282:/20
10‐11

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ರಜಾಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಎಸ್.ಕೊಡಗಿನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

8/17/2011 0:00 C

76645 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/238:/201
1‐12

ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತಿಂಡು ದಾ ರಣ ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈತಿಂಡುಲ್,  ಯ್ರಣಯ್ , ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಶಾಲೆಯ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 A

76647 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮಾ.

ಹ.ಅ/01:/2010‐11

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ
ಕಲಂ 18[1]ರಡಿಯ ಲ್ ಬಂದಿರುವ 

ಅಂತಿಮ ಪಿಯಾರ್ದು ಲೇವಾರಿಗಾಗಿ.
8/17/2011 0:00 D

76648 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಮುಂ

ಬಡಿತ್/ಅನು:214:/20
10‐11

ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], 
ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  

ಇರುವ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ 
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

76650 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/169:/2010‐11

ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್.ಸದಾ ವಯಯ್, 
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಗುನಾನ್ಗೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ 

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

8/17/2011 0:00 C



ರ್ ಯ್

 

 

76651 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಇ /
171:/2010‐11

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಲ್ 
[ಪಹಣಿ], ಶಾಲಾ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ಪತರ್ 
ಇಲಲ್ದೇ ಇದದ್ರೂ ಸಹ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಮನ .

8/17/2011 0:00 D

76652 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಇ /

ವೇ.ಬಿಡುಗಡೆ:/201
0‐11

ರ್ೕ ಬಿ.ಜೆ.ಜಗದೀಶ್ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 
ಶಾಂಭ  ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಳಂಬ 

ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 D

76657 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ವಗರ್
/43/2011‐12

ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, 
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಮಠ, ತುಮಕೂರು ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ 

ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 C

76658 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/184[12]/
2009‐10

ರ್ೕ ಶಾ ೕವಾಹನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಂಡಗ, 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು 

ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 B

76659 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಹೊ

ಶಾಪಾರ್/20/2011‐
12

ಕೆ.ಎಂ.ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್, 
ಪೀಣಯ್ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ಲ್
8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 A

76664 EST2
8[4]ಶಾ ಅ:/ನೇ

ಅನು/274/2010‐
11

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾದೇ ,  ಂದಿ 
ಕಷಕರು ಸಂತ ಮೇರೀಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತುಮಕೂರು, 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 B

76667 EST2
si8(1)/ದಾಹಾಮ/3

5/2011‐12

ಸನ್ ರೆಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗವಾರ, 
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/9/2011 0:00 C

76674 EST2
8[4]/ .ಸ & ಪ 

ಪರ್./936/2010‐11
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತುತ್ ಧಾನ ಸಭೆ 
ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 E

76676 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಅನು
ಒ/37/2009‐10

ದಿ:01.06.1987 ರಿಂದ 1994‐95ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ  ಸತತವಾಗಿ 
ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ 

ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುತಿತ್ರುವ 
ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ.

8/17/2011 0:00 A



ರ್

76693 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ಖಾ

ಹುಅನು/51/2010‐
11

ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೋಟಗೆರೆ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐

4, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/17/2011 0:00 B

76695 EST2
8[4]ಶಾ ಅ/ನೇಅ

ನು/184/2010‐11

ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ] 
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾನಗರ, ತುಮಕೂರು, ಈ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ನೇಮಕಾತಿಗಳನುನ್ 
ಅನುದಾನಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 

[ಏಳು ಕಡತಗಳು]

8/17/2011 0:00 B

85563 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
107/2010‐11

ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೆಗೌಡ ಶಾಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ 
ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/23/2011 0:00 A

85564 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
98/2010‐11

ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಬಸೆಪ್ೕಟೆ, 
ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 2011‐12ನೇ 
ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

10/23/2011 0:00 A

85565 EST2
8(1)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
104/2011

ಅನುಗರ್ಹ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕಷ್ಕರಬಡಾವಣೆ,ಹೋಸಕೊಟೆ ಇವರಿಗೆ 
ಹೊಸ ಶಾಲೆ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

10/23/2011 0:00 A

85568 EST2
8(1)/ಶಾ.ಮು/68
/2010‐11

ಗಿರಿಜೂಯ್ತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುದುರೆಮುಖ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಮುಚಚ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/23/2011 0:00 B

85569 EST2
8(1)/ಶಾ.ಮು/68
/2010‐11

ಗಿರಿಜೂಯ್ತಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುದುರೆಮುಖ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಮುಚಚ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

10/23/2011 0:00 B

66938 EST2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/
266/2010‐11

ಆರ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಕೇತೋಹ ಳ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆರ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡವ ಬಗೆಗ್.

11/11/2011 0:00 A

80420 EST2
8 

(2)/ಖಾಹುಅನು/10
7/2010‐11

ಕೈರಾ ನಿಲಯಂ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಾನಪುರ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
ದ ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ 
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 B



80424 EST2
8 

(2)/ನೇಅನು/290/
2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಸುನಂದ, ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಬಿ.ಎಸ್.ರ  ರ್ೕ ತಿಮಮ್ರಾಯ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಹುದೂದ್ಪುರ್ರ ಆನೇಕಲ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2011 0:00 B

42082
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ. .1
/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. .ಬಿಲ್/

69/2009‐
10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ 

ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ 
ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

41977
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ. .1
/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. .ಬಿಲ್/
2009‐10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ದ ಣಕನನ್ಡ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

42434
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ. .1
/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. .ಬಿಲ್/

71/2009‐
10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಯಚೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

42449
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ. .1
/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. /ಬಿಲ್/

72/2009‐
10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 
ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು ರುಜು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

42740
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ. .1
/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. .ಬಿಲ್/

74/2009‐
10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

43083
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಮಾನ/ಸಂ. .
1/ಪರ್.ಮಾ.ನೀ/77/
2009‐10/2010

ಶಾಂತಲಾ ಕೂಚಿಪೂಡಿ ನೃತಯ್ ಶಾಲೆಗೆ
2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅನುದಾನ 

ರ ತವಾಗಿ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

42778
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ. .1
/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. .ಬಿಲ್/

75/2009‐
10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

43330
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ. .1
/ಪರ್.ಕಾ.ಎನ್.ಡಿ. /
ಬಿಲ್/78/2009‐

10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

33647
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಟಿಪಪ್ಣಿ/03/

2009‐10
ಸಂಗೀತ ಶಾಖೆಯ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ 

ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಡತ
7/27/2010 0:00 C



MUSIC DANCE
ೖ

ತ

33369
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಇತರೆ/02/

2009‐10
ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಕಡತ. 7/27/2010 0:00 C

33898
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಡಿ.
.ಬಿಲ್/04/2009‐

10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 
ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/27/2010 0:00 C

34438
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ.  

ಬಿಲ್/07/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದ ಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 
ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

34378
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೆಯ್.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/07/2

009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೆಯ್ತರ್ದ ಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಬಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ. .ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 
ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

34380
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಚೆಯ್. .ಬೇ.
.ಡಿ. .ಬಿಲ್/06/20

09‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ತುಮಕೂರು ದ ಣ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದ ಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ. .ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

34475
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. /ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ.  

ಬಿಲ್/08/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ದ ಣ ಕನನ್ಡ
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

34530
MUSIC DANCE‐ ‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
.ಕಾ/ಡಿ. .ಬಿಲ್/0
9/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೆ ತದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರಚೈ ರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

34755
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ರಾ.ಮ.ಪರ್.
ಕಾ/11/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
7/27/2010 0:00 C

34602
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
.ಕಾ/ಡಿ. .ಬಿಲ್/1
0/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಳಗಾಂದಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

34865
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ನಿ.
ಸೇ/13/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಸಪ್ಧಾರ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ನಿಯಮಗಳ 

ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್.
7/27/2010 0:00 C

34807
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/12/2

009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರು
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು 
ಬೇ ಗೆ ಭಿರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ 
ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C



34905
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಮಾ
.ಸೂ/ಡಿ. .ಬಿಲ್/14

/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಮನಗರ
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ. . ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

34909
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/15/2

009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 
ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

34954
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/16/2

009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 
ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

34961
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಓ.ಓ.ಡಿ/1

7/2009‐10

ಗಾನಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಸಂಗೀತ/ನೃತಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಾನ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಮೆ ಳನದ ಲ್ 
ಭಾಗವ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಓ.ಓ.ಡಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 E

35484
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂಖೆಯ್: 
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
./ಡಿ. .ಬಿಲ್/19/2

009‐10.

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದ ಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

35673
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.

/22/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ೕಚರ್ ಹಾಗೂ 
ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

35674
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.

/23/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ೕಚರ್ ಹಾಗೂ 
ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

35652
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/20/2

009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

35661
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/21/2

009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

35760
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
CPI/ಸಂಚೈಚಿ/18/0
8/2009/2009

ಸಂ. 1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ. /ಡಿ.
ಬಿಲ್/24/2009‐10 2009‐10ನೇ 
ಸಾ ನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/27/2010 0:00 C



35761
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂಗೀತ 
ಕಷ್ಣ.1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/25/2

009‐
10/ಸಂಚೈಚಿ/25/2

009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

35794
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ.  

ಬಿಲ್/26/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೀತರ್ದ ಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಬಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು 
ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

35838
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ.  

ಬಿಲ್/28/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 
ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

35856
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಕಾ/

29/2009‐10

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 
ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲುರುಜು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/27/2010 0:00 C

35857
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.

/21/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

35820
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/27/2

009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

36265
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/33/2
009‐10/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

36269
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.

/34/2009‐
10/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ೕಚರ್ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳು.

7/27/2010 0:00 C

36270
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.

/35/2009‐
10/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ೕಚರ್ ಹಾಗೂ 

ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳು.

7/27/2010 0:00 C

36004
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/31/2
009‐10/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C



2009 10

35909
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/30/2
009‐10/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

36093
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. /32/2009‐

10/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಕೊಪಪ್ಳ
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

36740
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಕಾ/
ಸಂ. .1/ಮಾ.ಹ.ಅ/
3/2009‐10/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ 

ರ್ೕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ 
ಬಾಳೆಹುನೂನ್ರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

36781
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/37/2
009‐10/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಚೈತರ್ದ ಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

37469
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.

/42/2009‐
10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ 
ಪತರ್ ಹಾಗೂ ೕಚರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

37174
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.

/39/2009‐
10/2009‐10

2009 10ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರು‐ ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರು
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ 

ಭಿರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಬಳಕೆ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಹಾಗೂ ೕಚರ್ ಗಳನುನ್ 

ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

36923
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಚೈಚಿ/
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಬೇ.
/ಡಿ. .ಬಿಲ್/38/2
009‐10/2009

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

38332
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಕಾನಿ/
ಸಂ. .1/ಸಂ .ಕಾ.
ಆ/44/2009‐
10/2009‐10

ವ ಗಗ್ / ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗಳ 
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಕಾಯರ್ಗಾರದ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 D

38333
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಕಾ/
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿಲ್/43/2009‐
10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ 
ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

39074
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಸಂನೃನಾಸ/
ಸಂ. ./01/ಸಂ. .
ವೇ/45/2009‐
10/2009‐10

ಪರ್ತಿಭಾನೆವ್ೕಷಣೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ 
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C



39132
ರ್ ಟ್ ರ್

7/27/2010 00 C

39127
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಕಾ/
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ/ಡಿ.
.ಬಿಲ್/46/2009‐
10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು 
ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

39128
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಕಾ/
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ/ಡಿ.
.ಬಿಲ್/47/2009‐
10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸಪ್ಧಾರ್ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ೕಚರ್ ಹಾಗೂ 
ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

39129
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಕಾ/
ಸಂ. ./ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. .
ಬಿಲ್/48/2009‐
10/2009‐10

200‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಜಿಲೆಲ್
ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಸಪ್ಧಾರ್ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

7/27/2010 0:00 C

39130
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಕಾ/
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ/
ೕಚರ್/49/2009
‐10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ೕಚರ್ ಹಾಗೂ 
ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

39131
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಕಾ/ಸ
ಮ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿಲ್/50/2009‐
10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಸಪ್ಧಾರ್ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

39132
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಮಾ/
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿಲ್/51/2009‐
10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿಲ್ ಲ್

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 0: C

39684
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಕಾ/
ಸಂ. .1/ಸಂ. .ಸಂ.
ಬೇ/53/2009‐
10/2009‐10

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ 
ದಿನಾಂಕ/01/12/2009 ರಂದು ನಡೆದ 

ಸಭೆಯ ನಡವ .
7/27/2010 0:00 C

39685
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಪರ್ಕಾ/
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿಲ್/54/2009‐
10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಉತತ್ರಕನನ್ಡ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

39889
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಾಂ.ಕಾ/
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿಲ್/55/2009‐
10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C



39603
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಂಶಾಪಪ/
ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ.ಅ
/52/2009/10. ರ್ೕ/

2009‐10

ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಭಾರತೀಯ 
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹತತ್ರಗಿ ಇ ಲ್ 

ಸಂಗೀತ,ನಾಟಕ.ನೃತಯ್ ಶಾಲೆ 2010‐
11ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

39991
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

muusic/ಅನುಬಿ/
ಸಂ. .1/ರಾ.ಮ.ಪರ್.
ಕಾ/ಬಿಲ್/2009‐
10/2009‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನದಾನದ ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

40056
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಹೊಶಾಪಾರ್/
ಸಂ.ಶ.1/ಸಂ.ಶಾ.ಅ

/57/2009‐
10/2009

ಶೃತಿ ವೇದ ಕಷ್ಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಟರ್ಸ್ಟ್, 
ಕುಮಾರೇಶವ್ರನಗರ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ 
ಇವರು ಸಂಗೀತ ಪಾಠಶಾಲೆಯನುನ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

40293
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಾಬಿ/ಸಂ.
.1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. /ಬಿ
ಲ್/58/2009‐
10/2010‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

40294
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಸಾಬಿ/ಸಂ.
.1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. .ಬಿಲ್

/59/2009‐
10/2010‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

7/27/2010 0:00 C

40741
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

CPI/ಲೆಸ/ಸಂ. .1/
ಪರ್.ಕಾ. ೕಚರ್/61
/2009‐10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಯಾದಗಿರಿ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ೕಚರ್ ಮತುತ್ ಬಳಕೆ 

ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

41046
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಡಿ ಬಿ/ಸಂ.
.1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. .ಬಿ
ಲ್/64/2009‐
10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಮನಗರ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಸಪ್ಧಾರ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ.ಡಿ ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

41048
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ.
.1/ಪರ್.ಕಾ. ೕಚರ್ 

/65/2009‐
10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ 

ೕಚರ್ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಪರ್ಮಾಣ 
ಪತರ್ವನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

41355
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ.
.1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.  
ಬಿಲ್/66/2009‐
10/2010‐10

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ 
ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 
ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C



41359
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

music/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ.
.1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ. /ಬಿ
ಲ್/67/2009‐
10/2010

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಳಗಾಂ ದ ಣ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್ದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ 

ಮೇಲುರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

33317
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ .ಸಂ.ಪ/0

1/2009‐10
ಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಪರೀ ೆಗಳನುನ್ 

ಪಾರದಶರ್ಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/28/2010 0:00 C

31073
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಮಾ.ನ/

43/2009‐10

ರ್ೕ,ಸುಮುಖ ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್ ಶಾಲೆ ರಿ, 
ಇವರ ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐

09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

28736
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಶಾ.ಸಂ.ಕಾ
/39/2008‐09

ರ್ೕ,ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಪ್ , ಕಲಾ ದರು, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಅಜಿರ್ 

ಬಗೆಗ್.
3/30/2009 0:00 E

18449
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಅಂ.ಬಾ.ಸ/

23/2008‐09

ಅಂತರ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಬಾಲರಂಗ
ಸಮಾರೋಹದಡಿಯ ಲ್ 2008ರ 

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಲೋಕನೃತಯ್ ಪರ್ತಿಸಪ್ಧೆರ್ಗೆ 
ರಾಜಯ್ದಿಂದ ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು 

ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C

21913
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ.
ಮಾ.ನ/35/2008‐

09

ರ್ೕ,ಪಂಚಾಕಷ್ರ ಸಂಗೀತ ದಾಯ್ಲಯ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 2006‐07 ರಿಂದ 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ನವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಮಾನಯ್ತೆ 
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

22505
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.
ಮಾ.ಸೂ/36/2008

‐09

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ ಸುತೊತ್ೕಲೆ 

ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/27/2010 0:00 C

22506
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಚೈ.ಚಿ.ಮಾ
.ಸೂ/37/2008‐09

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ ಸುತೊತ್ೕಲೆ 

ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/27/2010 0:00 C

22829
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಅ.ಸೇ.ನಿ/
38/2008‐09

ರ್ೕಮತಿ, ಸವರ್ಮಂಗಳ ಶಂಕರ್ ಇವರು 
ಅನುದಾನಿತ ಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅಹರ್ತಾ 

ಸೇವೆಯ ಲ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 D

24912
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ತತಸ್ಮಾನ

ತೆ/07/91‐92
ರ್ೕಮತಿ,ಸವ್ಣರ್ಲತ ರವರ ಹೆಸರನುನ್ 
ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 E

25041
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪಾರ್.ಪೌರ್.
ಚೈ.ಚಿ/2003‐04

ಮೇ 2004ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಯಚೂರು 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 

31.500ರೂಗಳ ಡಿ.  ಬಿಲ್ 
ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಂದಿರುಗಿ ದ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D



MUSIC DANCE 1/ಕಿ ಮೇ /
ಕಷ್

25004
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಸಂ,ನೃ,ನಾ
. .ಜೇ.ಪ/21/2002

‐03

ರಾಜಯ್ದ ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ ಶಾಲೆ 
ಹಾಗೂ ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಗಳ ಲ್ರುವ 

ಸಂಗೀತ,ನೃತಯ್,ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ 
ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್. ದಿ‐1‐1‐2003ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ

3/23/2009 0:00 E

24993
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಸಮ.ನೃ.
ನಾ.ಶಾಲೆ/ಅನು/20

/2002‐03

ಮೈಸೂರು ಎಜುಯ್ಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ
ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು.ಈ 
ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ 

ಸಂಗೀತ,ನೃತಯ್,ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

24982
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ತತಸ್ಮಾನ
ತೆ/11/99‐2000

ಂದಿ ಸಾ ತಯ್ ಸಮೆ ಳನ ಅಲಹಬಾದ್ 
ಇವರು ನಡೆಸುವ ಸಂಗೀತ ಪರೀ ೆಗಳ 

ತತ್ಸಮಾನತೆಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 C

24968
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಕ.ಸಂ.ಮ
ತುತ್ ಂ.ಸಂ./4/94‐

95

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತುತ್ ಂದುಸಾಥ್ನಿ 
ಸಂಗೀತ ದವ್ತ್ ಪರೀ ೆಯ ತತಸ್ಮಾನತೆ 

ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 C

24949
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಅನು7/344/ಸಂ.
ಶಾ.ಮಾ.ನ/02/20

05‐06

ರ್ೕ,ಪಂಚಾಕಷ್ರಿ ಸಂಗೀತಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ 
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

25665
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಜೀ.ರ. .ರ
/25/2008‐09

ಎಸ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಜೀವನ ರಕಷ್ಣೆ 
ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 D

25639
MUSIC DANCE‐ ‐

DRAMA
ಸಂ 1/ಕಿ ಮೇ ತು/ಸಂ. . .ತು

01/2007‐08

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ನೆರ ನೊಡನೆ ಕಿನನ್ರ ಮೇಳ ಸಂಸೆಥ್ 

ತುಮರಿಯ ಲ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 E

25626
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ನಾ.ಶಾ.
ಪಾರ್/08/2003‐04

ಭರತ ಲ ತ ಕಲಾ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ 
ವ ಗಗ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 02 ವಷರ್ 
ಅವಧಿಯ ರಂಗ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಡಿಪಲ್  

ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 D

25602
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ನೃ.ಶಾ.ಅ/
19/2008‐09

ಶಾಂತಲಾ ಕೂಚಿಪೂಡಿ ನೃತಯ್ ಶಾಲೆಗೆ 
2009‐10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 C

25560
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ, 1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿ/30/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ಭಾಗದ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ. /ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ 
ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 C

25568
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಇತರೆ/02/

2008‐09
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಇತರೆ ಷಯಗಳ 

ಕಡತ.
3/24/2009 0:00 D

25546
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಮ. 1/ಮಾ.ಹ.ಅ
/14/2008‐09

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C



25329 ನ್ ಡಿ ಬಿ/71/200 ಡಿ 3/23/2009 00 C

25484
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ./42

/2007‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ನಡೆಸಲು ಸಾದಿಲಾವ್ರು 
ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C

25502
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ .ಅ/57/2

007‐08

ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು 
ಸಂಗೀತ,ನೃತಯ್,ನಾಟಕ ಇವರ ಪರ್ವಾಸ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 E

25532
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಉ.ಅ.ದೂ 
ಮತುತ್ 

ಇತರೆ/06/2007‐
08

ಉದೊಯ್ೕಗ ಭರವಸೆ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ 
ಇತರೆ ಷಯಗಳು.

3/24/2009 0:00 E

25477
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ ೕ.ಕಾ.
ಮ.ಅ/11/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನೆಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವರದ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 D

25466
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿ/63/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗದ 
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 
ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C

25461
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಎನ್
.ಡಿ. .ಬಿಲ್/70/20

07‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 

ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 C

25329
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಎ
ನ್ ಡಿ ಬಿ/71/200. . .

7‐08

ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗದ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ
ಕಾಯರ್ಕಮದ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲ್ ಮೇಲುಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಎನ್. . ಬಿಲ್ ಮೇಲು

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 0: C

25452
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಸಂ,ನೃ,ನಾ
/ಪರ್ಗತಿ 

ವರಧಿ/2006‐07

ಸಂಗೀತ,ನೃತಯ್,ನಾಟಕ ಕಷ್ಣ ಪರ್ಗತಿಯ 
ವರಧಿ 2006‐07

3/24/2009 0:00 E

25322
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಟಿಪಪ್ಣಿ/20

07‐08
ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಡತ . ಸಂಗೀತ ಶಾಖೆ 3/23/2009 0:00 E

25309
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ನಾ.ತ.ನಿ/
48/2007‐08

.ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರು
ಇವರನುನ್ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 

ನಿವಾ ಗ ಗೆ ನಾಟಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು 
ಕೋರಿ.

3/23/2009 0:00 E

25444
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ತ.ವ.20/2

007‐08

ತಪಾಸಣ ನಡೆ ದ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣಾ
ವರಧಿ ನೀಡಿ ಅನುಪಾಲನ ವರಧಿ 

ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 C

25222
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಶೃ.ವಾ.ಒ/
10/2007‐08

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರಿರುವ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಶೃತಿ 
ವಾದಯ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

25184
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಒ.ಆರ್.ಎಂ
/ ಸಭೆ/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಒ.ಆರ್.ಎಂ 
ಸಭೆಯ ನಡವ ಗಳು.

3/23/2009 0:00 E



ಎ ಪ

25177
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಶಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಎನ್
.ಡಿ. .ಬಿ/43/2007‐

08

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ 
ಎನ್.ಡಿ. . ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

25116
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಎನ್
.ಡಿ. /40/2007‐08

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ 

ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಗೆ ಮೇಲು ರುಜು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

25078
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಸಂ.ನೃ.ನಾ
/3/ಮಾ ತಿ/2006‐

07

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್
ವ್ೕಕರಿ ರುವ ಮನ ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ 

ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 C

25170
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಎ
ನ್.ಡಿ. .ಬಿ/40/200

7‐08

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ 
ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

25107
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಸಂ.ಶಾ.ತೆ.

ಅ/2006‐07

ೕರಶೈವ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ ಬಳಾಳ್ರಿ, 
ಗಂಧವರ್ ಸಂಗೀತ ದಾಯ್ಲಯವನುನ್ 
2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

25092
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ/200

6‐07

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ 
ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 B

25085
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಸ. .ಅ/ಪರ್.
ಕಾ.ವೆ. .ಸ/2006‐

07

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪ ಕಾಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್.ಕಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ 2004‐05 ಮತುತ್ 05‐
06ನೇ ಸಾ ಗೆ ನೀಡಿದದ್ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ 

ವರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 B

25074
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ .ಸ.ಪ.ನಿ.
ನ/29/2006‐07

ಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಪರೀ ೆಗಳನುನ್
ಪಾರದಶರ್ಕವಾಗಿ ನಿಶಪ್ಕಷ್ಪಾತವಾಗಿ 

ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 E

25067
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ರಾ.ಮ.ಪರ್.
ಕಾ/05/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳಗೆ ಸುವಣರ್ 

ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿಯನುನ್ 
ಮೈಸೂರು/ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ನಡೆಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

25063
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ನೃ.ಶಾ.

ಮಾ/23/2006‐07
ವಪಿರ್ಯ ನೃತಯ್ ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 E

25057
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ./ದೆ.ಸಾಂ.ಕಾ
ಯರ್ಕರ್ಮ/08/200

5‐06

ದಿ/27/04/2005 ರಿಂದ
29/4/2005ರಂದು ದೆಹ ಯ ಲ್ 

ನಡೆಯುವ ಸಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ 
ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಸಪ್ಧೆರ್ಯ ಲ್ 

ಜೇತರಾದ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಕಳ ಕೊಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D



ರ್ ವ್ ಯ್

25053
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/22/2003‐

04

ನೀನಾಸಂ ಹೆಗೊಗ್ೕಡು ಸಾಗರ ಈ 
ರಂಗ ಕಷ್ಣ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಪಡೆದಿರುವ 

ದಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಳಾಸವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 E

25048
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಚೈ.ಚಿ/17/

2003‐04

ಸನಾತನ ಕಲಾ ೇತರ್ರಿ ಇವರು ಕ ಸುವ 
ಚಲನಚಿತರ್ ಹಾಗೂ ನನ್ಲೆಯನುನ್ ಇಲಾಖ 

ಅಡಿಯ ಲ್ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಕೂರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

25049
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಇತರೆ/20

03‐04

ಪೂಣರ್ ಕಾಯರ್ಭಾರ ಇಲಲ್ದಿರುವ 
ಸಂಗೀತ,ನೃತಯ್,ನಾಟಕ ಚಿತರ್ಕಲೆ,ಹೊ ಗೆ, 

ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆ.
3/23/2009 0:00 E

25043
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಸಂ.ವಾ.ವ

/2003‐04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಂಗೀತ
ಶಾಖೆಯಿಂದ ೕಜನಾ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ನಡೆ ದ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವಾ ರ್ಕ ವರಧಿ.

3/23/2009 0:00 E

26690
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಮಾ.ನ/

42/2008‐09

ಸಪತ್ಸವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ಸಂಗೀತ
ಮತುತ್ ನೃತಯ್ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

26682
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಮಾ.ನ
/41/2008‐09

ರ್ೕ, ಏಕನಾಥೇಶವ್ರಿ ಸಂಗೀತ ದಾಯ್ಲಯ
ಇವರ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗೆ 2008‐09ನೇ 

ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಹಾಗೂ 2009‐
10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

26301
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಎನ್
.ಡಿ. .ಬಿ/40/2008‐

09

ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು 

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/27/2010 0:00 C

15619
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ.
ಪಾರ್.66/2007‐08

ಹೈದಾರ್ಬಾದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತಾ
ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ 

ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಕೆಕ್ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/28/2010 0:00 C

15620
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ, ,1/ಸಂ,ಶಾ,ಅ
ನುಮತಿ/68/2007‐

08

ಸರಾಫ್ ಮಚರ್ಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್
ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ನೇತಾಜಿ ರಸೆತ್ , 
ರಾಯಚೂರು. ಇವರು ಸಂಗೀತ ಪಾಠ 
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/28/2010 0:00 C

15626
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ, .1/ಪರ್.ಕಾ.ಬ/
69/2007‐08

ಕುಮಾರಿ ಮ್ತಾಭಟ್ ಸಂಟ್ ಮೈಖೇಲ್
ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರ 
ಲಘುಸಂಗೀತದ ಪರ್ಥಮ ಬಹುಮಾನ 

ತಲುಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 E



DRAMA

15522
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ .ಅ.ಹು/6

7/2007‐08

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ೕನವಾಗಿರುವ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ 
ಕಛೇರಿಯ ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು 

ಸಂಗೀತ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಂಗೀತ ಶಾಖೆಗೆ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/28/2010 0:00 C

15347
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಎನ್
.ಡಿ. .ಬಿ.ಮೇ.ರು/61

/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 
ವೆಚಚ್ದ ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

15133
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಪಾರ್.ಪೌರ್.
ಸಂ. .15/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಣವನುನ್ ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ 

ಪೂರಕಗೊ  ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/28/2010 0:00 C

15310
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ: 1 
ಪರ್.ಕಾ.ಸಂ:60/200

7‐08

ರಾಜಯ್ದಾದಯ್ಂತ ಎಲಾಲ್ 33 ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ 1 
ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕಕ್ಳ 
ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಾರದಶರ್ಕವಾಗಿ 
ನಡೆಸಲು ಪೂರಕ 

ಸೆಮಿನಾರ್/ಕಾಯರ್ಭಾರಗಳು ಮತಿತ್ತರ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್

3/24/2009 0:00 C

15365
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ತು
ಳು 

ಭಾಷೆ/65/2007‐08

ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸಪ್ಧೆರ್ಯ ಲ್ ತುಳು 
ಭಾಷೆಯನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಭಾಷೆಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/24/2009 0:00 B

16859
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಅ/0

1/2008‐09
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 C

17009
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಮಾ.
ಮಂ/04/2008‐09

ರ್ೕ ಗೌರಿಶಂಕರ ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ
ನೃತಾಯ್ಲಯ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
7/28/2010 0:00 C

16984
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಸಂ. .ಬ/
03/2008‐09

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್. 7/28/2010 0:00 C

17214
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ, 1/ಹ. .ಪ/08

/2008‐09
ಹಳ  ೆ ದವ್ತ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಶೆರ್ೕಷಠ್ 

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ನಿದೇರ್ಶನದ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 D

17175
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಎನ್
.ಡಿ. /07/2008‐09

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 

ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C

17468
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಸಂ. .ನಿ.
ಭೇ/09/2008‐09

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ
ನಿದೇರ್ಶಕರುಪೌರ್.  ಇವರೊಡನೆ ಭೇಟಿ 

ಕೋರಿದ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 D



17492
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ,
ಮಾ,ನ/10/2008‐

09

ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ 
ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.

7/28/2010 0:00 C

19101
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ.
ಮಾ.ನ/29/2008‐

09

ಸ ತಾಸಮಾಜ, ಸ ತಾನಗರ, 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೋಕ್ ಇವರ 

ಸಂಗೀತಶಾಲೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ 
ಬಗೆಗ್.

7/27/2010 0:00 C

19204
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಆ.
ಮಂ/28/2008‐09

ರ್ೕ, ಬಿನಿನ್ಅಲಪೆ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ / 
ಮರುವಸತಿ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 E

19205
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಆ.
ಮಂ/28/2008‐09

2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 
ಮತುತ್ ಚೈತರ್ದಚಿಗುರು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 

ಆಯವಯ್ಯ ಮಂಡಣೆ ಬಗೆಗ್.
7/27/2010 0:00 C

19212
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಸು.
ಸ/31/2008‐09

ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಷಯಗಳ ಹಾಗೂ
ತೀಪುರ್ಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಾನಯ್ 

ಷಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ ಗೆ್.
7/27/2010 0:00 D

18758
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿ/27/2008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ 
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಡಿ. /ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು 

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 C

18432
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿ.ಮೇ.ರು/22/2

008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು
ಭಾಗದ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ. /ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ 
ಮೇಲು ರುಜು ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C

18062
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ನಾ.ಶಾ.
ದೂ/18/2008‐09

ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ರಂಗ ಶಾಲೆ,ಬಾರ್ ಮ್ ಕಿಶೋರ 
ಕೇಂದರ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು‐3 ಈ 
ಶಾಲೆಯ ರುಧ ದೂರು ತನಿಖೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C

18381
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿ.ಮೇ.ರು/21/2

008‐09

2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗದ
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 
ಡಿ. /ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 C

18634
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಎ
ನ್.ಡಿ.ಬಿ.ಮೇ.ರು/24

/2008‐09

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 

ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C

18126
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಶಾ.ಮಾ.ನ
/19/2008‐09

ವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಮಾನಯ್ತೆ 

ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 C

17991
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ.
ಖಾ.ಮಾ/17/2008

‐09

ರಾಜಯ್ದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಖಾ  

ಹುದೆದ್ ಮಾ ತಿ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/28/2010 0:00 C



18189
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1/ಸಂ. .ಪ/2

0/2008‐09

39ನೇ ಸಂಗೀತ ದಾವ್ಂಸರ
ಸಮೆ ಳನದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ 

ಸಂಗೀತ/ನೃತಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಒ.ಒ.ಡಿ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 E

17780
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಇ. .ಬೋ
/11/2008‐09

ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಗೀತ 
ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬಳ ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 D

17892
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
¸ಸಂ. .1/ಸಂ. .ನೇ
/12/2008‐09

ಪರ್ಸಕತ್ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ
ನಿಯಮದಡಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ 

ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 C

17946
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಸಂ. .ಹು.
ವಾ/15/2008‐09

ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ , 
ಬಸವನಗುಡಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ 

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 C

17960
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ.ಅ
/16/2008‐09

ಸಪತ್ಸವ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಮತುತ್ ನೃತಯ್ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 

ಬಗಹೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C

14693
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಸಂ.ನೃ.ನಾ.
 

56/ನಿ ೕಜನೆ/07‐
08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ 
ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೇ ಇರುವ ಸಂಗೀತ 
ನೃತಯ್ ನಾಟಕ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 D

15281
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಎ
ನ್.ಡಿ .ಬಿ.ಮೇ.ರು/
58/2007‐08

2007‐08ನೃ ಸಾ ನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವೆಚಚ್ದ 
ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

15302
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಎ
ನ್.ಡಿ. .ಮೇ.ರು/59

/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ
ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 

ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

13291
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1:ಅಂ.ಬಾ.ಸ.

36:2007‐08

ಅಂತರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಬಾಲರಂಗ
ಸಮಾರೋಹದಡಿಯ ಲ್ 2007ರ 

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಲೋಕನೃತಯ್
3/23/2009 0:00 E

13120
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. 1:ಶಾ.ಪಾರ್.ಆ.

34:2007‐08

ರ್ೕ ಸುಮುಖ ಸಂಗೀತ ನೃತಯ್ ಶಾಲೆ 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ರಥದ ಬೀದಿಯ ಲ್ 

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 C

13121
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ.ಆ.

18/2007‐08

ರ್ೕ ಏಕನಾಥೇಶವ್ರಿ ಸಂಗೀತ ದಾಯ್ಲಯ 
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

13474
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1/ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿ.ಮೇ.ರು.38/200

7‐08

ಗುಲಬಗಾರ್ ಭಾಗದ ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಡಿ. . ಬಿಲುಲ್ 

ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 C

13716
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ 1:ಸಂ.ಜೇ.ಪ.4

4:2007‐08

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ
ವೃಂದದ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸಲು 

ಮಾ ತಿ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 C



14105 3/23/2009 00 C

13722
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. ./ಕೊರ್ೕ.ಅಂ.ಪ
..45/2007‐08

ಕುಮಾರಿ ಪೆರ್ೕರಣ.ಎಸ್. ಇವರ
ಭರತನಾಟಯ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪರೀ ೆ 

ಕೊರ್ೕಢಿಕೃತ ಅಂಕಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 D

13849
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ, .1: .ವೇ.ಪರ್,4

7:2007‐08

. ,ಆರ್,ಟಿ ನವದೆಹ ಇವರು
ಕೇ ರುವ ಷಯ್ವೇತನದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 D

13788
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ: 1:ಪರ್.ಕಾ.ಡಿ.
.ಬಿ.ಮೇ.ರು.46/200

7‐08

ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ 
ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಡಿ. . 
ಬಿಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 C

14274
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ: 1/ನಾ.ಡೋ.
54/ಅನುದಾನ/200

7‐08

ನಾದಸವ್ರ,ಡೋಲು,ಮಂಗಳವಾದಯ್ 
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 E

14240
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ, 1/ಪರ್.ಕಾ.ಆ.
ಮಂ.52/2007‐08

ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಹಾಗೂ ಚೈತರ್ದ
ಚಿಗುರು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ 2008‐09 ನೇ 

ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 D

14242
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ: 1/ಪರ್,ಕಾ,ದೂ.

51/2007‐08

ಎಂ.ಡಿ.ಹನೀಫ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ ಂಗಸಗೂರು 
ಇವರ ರುಧ ಚಾರಣೆ ನಡೆ  ವರಧಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2009 0:00 D

14146
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಚಂ.

50/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳ ಪರ್ತಿಭಾ
ಕಾರಂಜಿ ಸಪ್ಧೆರ್ ಪರ್ಥಮ ಸೆಮಿಸಾಟ್ರ್ 

ಅವಧಿಯ ಲ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 D

14105
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1:ಮಾ.ಹ.ನಿ.

49:2007‐08

ಗುಜರಾತಿನ ಜಯ್ ಕುಮಾರ್
ಗೋ ಂದ್ ಬಾಯಿ ಇವರು ಕೇ ರುವ 
ಸಡಂಗೀತ ಪರೀ ೆಗಳ ಸಮಾನತೆಯಸಡಂಗೀತ ಪರೀ ೆಗಳ ಸಮಾನತೆಯ

ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 0: C

12444
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ: :1 
ಚೈ.ಚಿ.ಮಾ.13:200

7‐08

2008‐09 ಚೈ.ಚಿ.ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ
ಹೊರಡಿಸುವ ಸಭಾ ನಡವ  

ಅನು ೕದನೆಗಾಗಿ.
3/23/2009 0:00 C

12445
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ 1ಪರ್.ಕಾ:16: 

2007‐08
2007 ಜುಲೈ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 

ಅನು ೕದನೆಗಾಗಿ.
3/23/2009 0:00 E

12533
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ: :1:ಚೈ.ಚಿ.ಎನ್
.ಡಿ. .ಬಿ.ಮೇ.ರು.23

:2007‐08

ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಚೈತರ್ದ
ಚಿಗುರು ಎನ್.ಡಿ. . ಬಿಲುಲ್ ಮೇಲು ರುಜು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 C

12488
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ 1/ನಿರಶಾಬವಾ

21/2007‐08

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಡಿ.ನೀಲಾದೇ ಸಂಗೀತ
ಕಷ್ಕಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ 
ಪಡಿ  ಮೂಲ ಶಾಲೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

12529
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ: :1:ಚೈ.ಚಿ.ಎನ್
.ಡಿ. .ಬಿ.ಮೇ.ರು.19

:2007‐08

ಗುಲಬಗರ್ ಭಾಗ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಚೈತರ್ದ
ಚಿಗುರು ಬೇ ಗೆ ಭಿರ ಎನ್.ಡಿ. . ಬಿಲುಲ್ 

ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/23/2009 0:00 C



ರ್

12512
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ: 1ಪರ್.ಕಾ‐
2007/2006‐07

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

12513
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ: 1ರಾಮಪರ್ಕಾ:

14/2007‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ 

ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 C

12868
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ: :1/ಚೈ.ಚಿ.ಎ
ನ್.ಡಿ. .ಮೇ.ರು26:

2007‐08

ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ 2007‐
08ನೇ ಸಾ ನ ಚೈತರ್ದ ಚಿಗುರು 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಎನ್.ಡಿ.  ಬಿಲುಲ್ಗಳ 
ಮೇಲುರುಜು ಬಗ ಗೆ್.

3/23/2009 0:00 C

12870
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ.
ಪಾರ್.ಅನು:24/2007

‐08

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೋಕ್ ಭಜಂತಿರ್ಗಳ 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘ[ನಿ] ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

7/28/2010 0:00 C

13270
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ: 1:ಬೆ. .ಚೈ.ಚಿ
.ಎನ್.ಡಿ. .ಬಿ.ಮೇ.
ರು.:35:2007‐08

ಬೆಳಾಗಾಂ ಭಾಗದ ದಾರವಾಢ ಜಿಲೆಲ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಚೈತರ್ದ ಚಿಗುರು 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಎನ್.ಡಿ. . ಬಿಲುಲ್ ಮೇಲು 

ರುಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

13095
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಹ.
ಸೆ.32/2007‐08

ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
ಸಪ್ಧಾರ್ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣವನುನ್ ಎ. .ಬಿಲ್ಲ್ 
ಬದಲು ಡಿ. .ಬಿಲಲ್ನ್ ಲ್ ಸೆಳೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

13072
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
¸ಸಂ: 1:ಘ.ಅ.ನೀ.3

1:2007‐08

ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಸುವಣರ್ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ್ ಟ್
ಬಲಗುವನುನ್ ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ಉದುರ್ 

ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ 
ಶಾಲಾಮಕಕ್ಳ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 

ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 D

12904
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ: :1/ಕಾ.ಬಂ.ಉ
/27/ನಿ ೕಜನೆ/2

007‐08

ಕೇಂದರ್ ಕಾರಾಗೃಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ಬಂಧಿಗಳ ಉಪ ೕಗಕಾಕ್ಗಿ ಸಂಗೀತ 

ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿ ಕೊಡುವಂತೆ 
ಕೋರಿ.

3/23/2009 0:00 D

12917
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA

ಸಂ. 1:ಚೈ.ಚಿ.ಎನ್.
ಡಿ. .ಮೇ.ರು.29:20

07‐08

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚೈತರ್ದ ಚಿಗುರು ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 

ಎನ್.ಡಿ. . ಬಿಲುಲ್ ಮೇಲು ರುಜು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

12991
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ. .1/ಮಾ. .ಚೈ

.30:2007‐08

ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಕಸನ
ಹಾಗೂ ಮಾನ ಕ ಚೈತನಯ್ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ 
ಕ ಪ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 E



12112
MUSIC‐DANCE‐

DRAMA
ಸಂ.ಸಾ.ಮಾ.17/2

007‐08

ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2009 0:00 C

11759 INSP
ತ(1).ತ.ಪ.ಮಾ/10

/2007‐08
2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಧ

ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/29/2010 0:00 D

11400 INSP
ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ/02/

2007‐08
ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ದಿನಚರಿಯನುನ್

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/14/2010 0:00 D

11340 INSP
ತ(1) 

ತ.ಪ.ಮಾ/01/200
7‐08

ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ದಿನಚರಿಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

10409 INSP
ತ(1)ತಪಮಾ/68/2

006‐07

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು ಧ ಕಛೇರಿಗಳ 
ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅನಿರೀ ತ ಭೇಟಿ 

ನೀಡಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/29/2010 0:00 D

2922 INSP ತ.ಪ.ಮಾ/06‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಧ ಕಛೇರಿ

ಅಧವಾ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.
9/29/2010 0:00 D

8477 INSP
ತ(1) ತ ಪ ಮಾ 
/43‐2006‐07

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

8482 INSP
ತ(1) ತ ಪ 

ಮಾ/45/2006‐07
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಎ ಒ ಬೆಂ. ಉ 
.ವ.‐3  ವಾಜಿನಗರ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

8489 INSP
ತ (1)ತ ಪ 

ಮಾ/49/2006‐07
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ 
ಕನಕಪುರ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ಗ್

9/29/2010 0:00 D

8490 INSP
ತ(1) ತ ಪ 

ಮಾ/50/2006‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ 

ಕುಂದಾಪುರ ಕಚೇಋಇ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 17:14 D

8491 INSP
ತ(1) ತ ಪ ಮಾ 
/51/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇಒ ಹೆಚ್ ಡಿ
ಕೋಟೆ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2012 15:16 D

8501 INSP
ತ (1)ತಪಮಾ /57‐

2006‐07
2004‐05ನೇ & 2005‐06 ನೇಸಾ ನ ಲ್ 

ಬಿ ಇ ಒ ಬೆಂ. ದ. ವ. ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 D

8504 INSP
ತ(1) ತ ಪ 

ಮಾ/58/2006‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಉಡುಪಿ 

ದ ಣ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 D

8511 INSP
ತ (1) ತ ಪ ಮಾ 
61/2006‐07

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಈ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

8/23/2011 0:00 D

2260 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/444/5/

01‐02
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ 
ರಾಮನಗರ,ಕನಕಪುರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ.

9/29/2010 0:00 D

2266 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ./08/02‐

03
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ

ಕನಕಪುರ ಮತುತ್ ಆನೇಕಲುಲ್
9/29/2010 0:00 E

2283 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ./82/04‐

05
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉಪ

ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್.
9/29/2010 0:00 D



07 ಈ

2302 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ./74/04‐

05
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ
ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ‐2 ತಪಾಸಣೆ

9/29/2010 0:00 D

2312 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ./106/05

‐06
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಬೆಂ.ದ.ವ.‐

3 ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2390 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/75/05‐

06.
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್.
10/14/2010 0:00 D

2404 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/24/05‐

06
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕೋಲಾರ

ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
8/23/2011 0:00 D

2408 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/50/04‐

05
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ
ರ್ೕನಿವಾಸ ಪುರ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

10/1/2010 0:00 D

2415 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/05/06‐

07
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಿಇಒಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2419 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/28/00‐

01
99‐2000ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಸಾಗರ

ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್.
1/6/2012 15:51 D

2421 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/40/02‐

03
2001‐02ನೇ ಸಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ
ಸೊರಗು ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್.

10/14/2010 0:00 D

2424 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/113/02‐

03
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಸಾಗರ

ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್.
1/6/2012 17:02 D

2428 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/33/04‐

05
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಇಡಪಿಐ
ವ ಗಗ್ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆರ.

10/14/2010 0:00 D

2430 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/53/04‐

05
2003‐04ನೇ ಸಾ ನಲ;◌್ ಬಿಇಓ

ತೇಡರ್ಹ ಳ್ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2439 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/86/05‐

06
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಕಛೆರಿ ತಪಾಸಣೆ.

9/29/2010 0:00 D

2443 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/20/06‐

07
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ
ತೀಥರ್ಹ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

9/29/2010 0:00 D

2490 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/72/04‐

05
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ

ಹೊನಾನ್ ತಪಾಸಣೆ.
10/1/2010 0:00 D

2493 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/15/05‐

06
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಹರಪನ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2497 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/95/05‐

06
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ

ಹೊನಾನ್ ಳ್ ತಪಾಸಣೆ.
10/1/2010 0:00 D

2498 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/97/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಹರಿಹರ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2504 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/26/200

6‐07
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಹೊನನ್ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/1/2010 0:00 D

2522 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/35/02‐

03
01‐02ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ

ೕಘಘಟಟ್ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/1/2010 0:00 D

2526 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/16/97‐

98
97‐98ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ,
10/13/2010 0:00 D

2535 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/24/05‐

06
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕೆಆರ್ ನಗರ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2539 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/35/05‐

06
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
2/14/2012 17:11 D

2552 INSP ತ.ಪ.ಮಾ/4/02‐03
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D



03 ರ

2554 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/51/05‐

06
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2555 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/68/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2556 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/101/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ.
11/26/2010 0:00 D

2561 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/17/02‐

03
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಕೊಪಪ್ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
2/14/2012 16:36 D

2567 INSP
ತ.ಪ..ಮಾ/59/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಮಾಡಿ ಲೆ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2568 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/78/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕಡೂರು ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
2/14/2012 16:57 D

2592 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/24/00‐

01
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಮತೂತ್ರು ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/14/2010 0:00 D

2594 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/50/00‐

01
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಮತುತ್
ಮಳವಾಳ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.

9/29/2010 0:00 D

2601 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/44/01‐

02
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಮದೂದ್ರು ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/14/2010 0:00 D

2603 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/56/01‐

02
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2615 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/60/02‐

03
2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2617 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/92/02‐

03
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮದೂದ್ರು ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/14/2010 0:00 D

2620 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/97/02‐

03
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ

ಮತು ಮಂಡ ಉತರ ಬಿಇಓಮತುತ್ ಮಂಡಯ್ ಉತತ್ ಬಿಇಓ.
9/29/2010 0:00 D

2628 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/50/03‐

04
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಪಾಂಡವಪುರ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
1/5/2012 14:59 D

2633 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/53/04‐

05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ದ ಣ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2635 INSP
ತ.ಪ,ಮಾ/65/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2637 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/79/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ

ಬಿಇಓ ಕಛೆರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2646 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/14/06‐

07
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಪಾಂಡವಪುರ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
1/5/2012 15:04 D

2652 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/82/02‐

03
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಸನ ಬಿಇಓ

ಕಛೆರಿ ತಪಾಸಣೆ.
2/14/2012 16:48 D

2656 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/78/04‐

05
2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಅರಕಲಗೂಡು

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/1/2010 0:00 D

2661 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/80/04‐

05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಬೇಲೂರು ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2671 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/99/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಅರಕಲಗೂಡು

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/1/2010 0:00 D

2702 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/21/02‐

03
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/13/2010 0:00 D



2706 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/63/04‐

05
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಬಿಇಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
2/14/2012 16:52 D

2715 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/25/01‐

02
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಬರ್ಹಾನ್ವಕ ಉಡುಪಿ 

ಉತತ್ರ ಬಿಇಒಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/14/2010 0:00 D

2716 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/42/03‐

04
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಬರ್ಹಾನ್ವರ ಉಡುಪಿ 

ಉತತ್ರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/14/2010 0:00 D

2719 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/92/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಉಡುಪಿ ಡಿಡಿಪಿಐ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2721 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/35/06‐

07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಉಡುಪಿ ಡಿಡಿಪಿಐ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2722 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/259/03‐

04
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
1/5/2012 14:15 D

2723 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/08/04‐

05
2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2730 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/43/05‐

06
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2732 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/03/06‐

07
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಇಓ

ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
9/29/2010 0:00 D

2737 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/24/06‐

07
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ೕರಾಜಪೇಟೆ

ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ.
10/14/2010 0:00 D

2740 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/08/05‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಧ ಕಛೇರಿಗಳ

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.
9/29/2010 0:00 D

2742 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/53/05‐

06
ಎಮ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಭೆಯ ನಡವ ಗಳ 
ಬಗೆಗ್ (ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಹೊರಡಿ ರುವ ಬಗೆಗ್)

9/29/2010 0:00 E

2744 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/ಅ.ನಿ./
ಬೇಟಿ 54/2005‐

06.

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ 
ಅನಿರೀ ತ ಬೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/29/2010 0:00 D

2746 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/96/05‐

06

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಇ ಲ್ಗೆ ಅನಿರೀ ತ 

ಬೇಟಿ.
9/29/2010 0:00 D

2748 INSP ತ.ಪ.ಮಾ/9/06‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ನಿದೇರ್ಶಕರು
ಪರ್ವಾಸ ನಚರಿ ಅನುದೋದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/29/2010 0:00 E

2750 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ/10/06‐

07
2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಸಹ ನಧೇರ್ಶಕರು 
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/29/2010 0:00 E

26106 INSP
ತ1.ತಪಮಾ ‐
69/2006‐07

20 ವಷರ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ಪೌಡಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ತಂಡಕೆಕ್ ಸೇರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್
8/29/2011 0:00 D

25569 INSP
ತ.ಪಮಾ.54/2005

‐2006
ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ

ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 E

25581 INSP
ತ.ಪ.ಮ‐54/ 

2005‐2006 vol‐
111ಚ

ರಾಯಚುರು ಉಪನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ 
ತಪಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

9/3/2011 0:00 D



ಣ

25554 INSP
ತ1.ತ.ಪಮಾ‐
10/207‐08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/14/2010 0:00 D

25599 INSP
ತ1 ತಪಮಾ‐

13/2007‐2008

ಅರ್.ಅರ್.ರಾಜಾಪುರ. ಇ ಕಲ್. 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ 
ಹಕಿಕ್ನ ಲ್ ಉ.ನಿ. ದಾರವಡ ಮತುತ್ 

ಬಾಗಲಕೋಟೇ ಇವರ ಪೃವಾಸ ದಿನಚರಿ 
ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 E

25761 INSP
ತ1ತ.ಪಮ.ಇತರೆ‐

02/08‐09

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ
ಮತುತ್ ತಪಾಸನಾ ವರದಿ ಗಳನುನ್ 

ತಪಾಸನಣಾ ಅದಿಕಾರಿಗ ಗೆ ತಪಾಸಣಾ 
ಸಮಯದ ಲ್ ರಿವಯ್ ಮಾಡಲು ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್

12/29/2011 16:50 D

25743 INSP
ತ.ಪ.ಮಾ‐
ಂಬರಹ‐

01/2007‐08

ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಮತುತ್ ಪರ್ವಾಸ
ದಿನಚರಿ, ಇತರೆ ಂಬರಹ ಕಡತ ಮತುತ್ 

ವ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 E

26090 INSP
ತಪಮಾ‐51‐2004‐

05

2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಧ ಕಛೇರಿಗಳ
ಪರಿ ಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 D

26065 INSP
ತ1_ತಪಮಾ‐
19/2007‐08

ಉ.ನಿ.ಕಛರಿ ಮೈಸೂರು ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ 
ಜಿಲಾಲ್ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರುಇವರು 
2007ರ ಲ್ ತಪಾಸಣ ನಡೆ ರುವ ಬಗಗ್

9/29/2010 0:00 D

20392 INSP
CPI.2.ಅ.ನಿ.ಭೇಟಿ/2

009
ಎಸ್.ಎಲ್.ಚವಾಣ್ ಉ.ನಿ. ವ ೕಗಗ್
ಇವರ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬಗೆಗ್

7/15/2009 0:00 A

32813 INSP
ತ1ತ.ಪ.ಮಾ.ಪರ್.ದಿ 
‐02/2009‐10

ೇತ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನರಾಯಪಟಣೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್
ಇವರು ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ ಲ್ 

ತಪಾಸಣೆಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿ 
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

33481 INSP
ತ1ತ.ಪ.ಮಾ‐
ಉ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ‐ 
/2008‐2009

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮಯ್ಸೂರು ಬಾಗದ 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಡ ತ ಇವರ 
ಮಾಚಿರ್‐09ರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2010 0:00 E

31624 INSP
ತ1 ತ ಪ 

ಮಾ.24/2007‐
2008

2006‐2007ನೇ ಸಾ ನ 
ೇತೆರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

40855 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐27//2009‐

10

ಡಿಸಂಬರ್‐09ರ ತಿಂಗಳ ಮೈಸೂರು
ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ 

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಇವರ ಪರ್ವಾಸ 
ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್

11/8/2010 0:00 D

40504 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐23//2009‐

10

ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗದ 
ಎಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಮತುತ್ ೇತರ್ 
ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ಬೇಟಿ 

ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D



                                                    

40451 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐ಉ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ‐
25//2009‐10

ಅಕೊಟ್ೕಬರ್‐2009ರ ಮಯ್ಸೂರು ಮತುತ್ 
ಬೆಂಗಳುರು ಬಾಗದ ಉಪನಿದೇಶಕರುಆ 

ಇವರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 D

40452 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐26//2009‐

10

ನವಂಬರ್‐2009ರ ಮೈಸೂರು ಮತುತ್
ಬೆಂಗಳುರು ಬಾಗದ 

ಉಪನಿದೇಶಕರುಆಇವರ ಪರ್ವಾಸ 
ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

39960 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐22//2009‐

10

ಸೆಪಟ್ಂಬರ್‐2009ರ ಮಯ್ಸೂರು ಮತುತ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ 
ಪರ್ವಾಸದಿನಚರಿಗಳನುನ್ ಅನುಮೂದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

37856 INSP
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ

.ಪ.ಮಾ‐
19//2009‐10

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐2 ಈ 

ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್ 
9/29/2010 0:00 D

37653 INSP
CPI/ಇತರೆ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐16//2009‐

10

ಅಗಷಟ್‐2009 ರ ಮೈಸೂರು ಮತುತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು 
ಆ ಇವರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ 

ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

37587 INSP
CPI/ತ.ನಿ ೕ/ತ(1

) ತ.ಪ.ಮಾ‐
18//2009‐10

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ
ಕಛೇರಿಯ 2005‐06 ಮತುತ್ 2006‐07 ನೇ 

ಸಾ ನ ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ ಬಗೆಗ್
10/4/2010 0:00 D

37074 INSP
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ
.ಪ.ಮಾ‐08/2007‐

08/2009

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ
ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಕಛೇರಿಯ 

ಅನುಪಾಲನಾ ವರರಿ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 D

37106 INSP
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ
.ಪ.ಮಾ‐17/2009‐

10

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ,ಇ,ಓ.ಕಛೇರಿ 
ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ತಪಾಸಣಾ 
ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲಾನಾವರದಿ ಬಗೆಗ್.

9/29/2010 0:00 D

37146 INSP
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ
.ಪ.ಮ.‐25//2009‐

10

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಕಛೇರಿ
ಕೂಡಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಛೇರಿಯ 

ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.
9/29/2010 0:00 D

36739 INSP

CPI/ತ.ಮಾ/ತ.(1) 
ತ.ಪ.ಮಾ‐

15/2009‐10 
2/9/2009/2009

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಎ.ಓ. ಕಛೇರಿ 
ನಂಜನಗೂಡು ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

36069 INSP

CPI/ತ.ಮಾ/ತ.(1)
ತ.ಪ.ಮಾ‐
14/2009‐
10/2009

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ. ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಚೇರಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ . ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ,ಅನುಪಾಲನ 

ವರದಿ ಮುಕಾತ್ಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 D

36053 INSP
CPI/ತ.ಮಾ/ತ(1)ತ
.ಪ.ಮಾ‐13/2009‐

10/2009

2006‐07 ಮತುತ್ 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ 
ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಚೇರಿ ಮಂಡಯ್ ದ ೕಣ ವಲಯ 

ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ ಕಡತದ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 D



CPI/ಪ ವ /ತ( ಮೆ

35890 INSP
ತ1 ತ.ಪ.ಮಾ. 
ಉ.ನಿ. ಪರ್.ದಿ.‐
10/2009‐10

ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗದ 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಇವರ ಜುಲೈ‐
09 ರ ತಿಂಗಳ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 E

35900 INSP
ತ.1ತ.ಪ.ಮಾ.‐
12/2009‐10

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಚೇರಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಪಾಸಣಾವರದಿಗೆ 

ಅನುಪಾಲಾನ ವರದಿ ಕಳು ರುವ ಬಗೆಗ್
11/8/2010 0:00 D

35170 INSP
ತ1ತ.ಪ.ಮಾ‐
ಉ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ‐

08/2009‐2010

ಜೂನ್‐09 ತಿಂಗಳ ಉ.ನಿ.ಆ ಇವರ 
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಗಳ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 E

35254 INSP
ತ1 ತಪಮಾ. 
09/2009‐10

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.
9/29/2010 0:00 D

34608 INSP
ತ1.ಪ.ಮಾ.‐
ಉ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ‐ 
/2009‐2010‐

ಬೆಂಗಳೂರುಮತುತ್ ಮೈಸೂರು ಬಾಗದ
ಉ,ನಿ.ಆಇವರ ಮೇ‐2009 ರ ಪರ್ವಾಸ 

ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್
9/29/2010 0:00 D

34080 INSP
ತ1ತ.ಪ.ಮಾ.ಉ.ನಿ.
ಪರ್.ದಿ‐05/2009‐10

ಏಪಿರ್ಲ್‐09ರ ತಿಂಗಳ
ಉಪನಿದರ್ಶಕರಅಡ ತ ಇವರ ಪರ್ವಾಸ 

ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್.
9/29/2010 0:00 E

33500 INSP
ತ1.ತ.ಪ.ಮಾ‐
04/2009‐10

ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ಏಪಿರ್ಲ್ ‐09 ರ
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಗಳನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್.
7/16/2011 0:00 D

43682 INSP
CPI/ಪ ವ ಅನು/ತ(ರ್. .ಅನು
1)ತ.ಪಾ.ಮಾ‐
01//2010‐11

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತು ಮೆ ಸೂರು ಬಾಗದಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ೖಸೂರು ಬಾಗದ
ಉಪನಿಧೇಶಕರುಆಢ ತಇವರ ಜನವರಿ ‐

2010ರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್
11/8/2010 0:00 D

43683 INSP
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(

1)ತ.ಫ.ಮಾ‐
02//2010‐11

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮಯ್ಸೂರು ಭಾಗದ
ಉಪನಿಧೇಶಕರು ಆಡ ತಇವರ ಪರ್ವಾಸ 

ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್
11/8/2010 0:00 D

42575 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.

ಪಾ.ಮಾ‐
37//2009‐10

2005‐06ರಂದ 2006‐07 ರವರೆಗೆ ಮತುತ್
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಕೆ 

ಜಿ.ಎಪ್.ವಲಯ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ 
ಬಗೆಗ್

9/29/2010 0:00 D

45339 INSP
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(
1)ತ.ಪಾ.ಮಾ‐
04/2010‐11

ಸಹ ನಿಧೇಶಕರುಗಳ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

1/5/2012 16:24 D

45606 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐30/2009‐
10/2009‐10

2010‐2011ನೇ ಸಾ ನ 
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ 
ಮೈಸೂರು ಬಾಗದ ಕಛೇರಿಗಳ 

ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನದ ಬಗೆಗ್

8/18/2011 0:00 D



2004 05 ಬಿ ಇ ಓ

48331 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐09//2010‐

10

ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬಂಗಳೂರು ಬಾಗದ 
ಉಪನಿಧೇಶಕರು ಆಡ ತಇವರ ಮೇ‐
2010ರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ರಿವೂಯ್ ಬಗೆಗ್

7/18/2011 0:00 D

48347 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐10/2010‐

11

ಮಯ್ಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗದ 
ಉಪನಿಧೇಸಕರುಆಇವರ ಜೂನ್‐2020 ರ 

ತಿಂಗಳ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್
7/16/2011 0:00 D

47249 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐05//2010‐

11

ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗದ 
ಉಫನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತಇವರ ಮಾಚಿರ್‐

2010 ರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್.
7/16/2011 0:00 D

47250 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ.ಉ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ‐
06‐/2010‐11

ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗದ 
ಉಪನಿಧೇರ್ಶಕರುಆಡ ತಇವರ ಏಪಿರ್ಲ್‐

2010ರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್
7/16/2011 0:00 D

50717 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐17//2010‐

11

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ 
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಉಪನಿಧೇಶಕರು ಆಇವರ 

ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್
10/13/2011 0:00 D

50718 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐18//2010‐

11

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ 
ಉಪನಿಧೇಶಕರು ಆಇವರ ಆಗಷಟ್‐2010 
ತಿಂಗಳ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್

7/16/2011 0:00 D

50966 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ.ಪ.

ಮಾ‐66//2005‐06

2004 05 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ ಇ ಓ ಮದೂರು‐  ನೇ ಸಾ ನ , . .ಮದೂದ್ರು
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 
ಅನುಪಾಲಾನಾವರದಿ ಬಗೆಗ್

10/1/2010 0:00 D

50967 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ,
ಪ.ಮಾ‐14//2010‐

11

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ 
ಬಿ.ಇ.ಓ. ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

10/1/2010 0:00 D

51007 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐13//2010‐

11

2007‐28 ನೇ ಸಾ ನ 
ಬಿ,ಇ,ಓ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

10/1/2010 0:00 D

51009 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1).ತ,
ಪ,ಮಾ‐11//2010‐

11

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ,ಇ,ಓ,ಕಛೇರಿ 
ಹೊನಾನ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ ಬಗೆಗ್
10/1/2010 0:00 D

51304 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐03//2010‐

11

2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಛೇರಿಯ ಅನುಪಾಲನ 

ವರದಿ ಬಗೆಗ್.
10/13/2010 0:00 D

51306 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐07//2010‐

11

2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ,ಇ,ಓ,ಕಛೇರಿ 
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯ 

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್
10/13/2010 0:00 D



2010 2011
ರ್

56353 INSP
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(

1)ತ.ಪ.ಮಾ‐
20//2010‐11

ಆಕೊಟ್ೕಬರ್‐2010 ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್
ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು 

ಆಡ ತಇವರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/18/2011 0:00 D

56354 INSP
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(

1)ತ.ಪ.ಮಾ‐
21//2010‐11

ಸೆಪಟ್ಂಬರ್‐2010 ರ ಮೈಸೂರು ಮತುತ್ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು 
ಅಡ ತಇವರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್.

7/16/2011 0:00 D

57850 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.
ಪ.ಮಾ‐01//2010‐

11

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ನಗುವನಹ ಳ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ// 

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತಪಾಸಣೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/29/2011 0:00 D

65521 INSP
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(
1)/ತ.ಪ.ಮಾ.40//

2010‐2011

ಮೈಸೂರು/ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎಲಾಲ್ 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತಗಳ ನವೆಂಬರ್‐
2010 ರ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ 
ಅನು ೕದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

7/16/2011 0:00 D

65525 INSP
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(
1)/ತ.ಪ.ಮಾ.41//

2010‐2011

ಮಯ್ಸೂರು/ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎಲಾಲ್ 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್‐
2010 ರ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ 
ಅನು ೕದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

7/16/2011 0:00 D

65526 INSP
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(
1)/ತ.ಪ.ಮಾ.42//

2010 2011‐

ಮಯ್ಸೂರು / ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎಲಾಲ್ 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಗಳ ಫೆಬರ್ವರಿ‐
2011 ಮಾಹೆಯ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ
ಅನು ೕದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

7/16/2011 0:00 D

65715 INSP
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)/ಸ.
ನಿ.ಪರ್.ದಿ.ಅ.45//20

10‐2011

ರ್ೕ. ಬಿ.ಜಿ. ನಾಯಕ್. ಸಹನಿದೇರ್ಸಕರು [ 
ಮ.ಉ. ೕ.] ಸಾವಜನಿಕ ಕಷ್ಣ 

ಇಲಾಖೆ,ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ 
ಕಛೇರಿ.[ಮ.ಉ. ೕ.] ಕೆ.ಜಿ.ರಸೆತ್. 

ಬೆಂಗಳೂರು‐02, ಇವರ ಮಾಚ್‐2011 ರ 
ಮಾಹೆಯ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂದಿ ದ 

ಕಡತ,

8/19/2011 0:00 D

66047 INSP
CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(
2)/ಉ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ.ಅ0
1//2011‐2012

2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು 
ಭಾಗದ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು 
ಆಡ ತ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, 

ಇವರುಗಳ ಮಾಚ್ರ್‐2011 ರ ಮಾಹೆಯ 
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಗಳ ಅನು ೕದನೆಗೆ 

ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

7/16/2011 0:00 D



ರ್

66708 INSP

CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / 
ತ.ಪ.ಮಾ‐003/ 

2011‐
2012//2011‐

2012 /

2006‐2007 ನೇ ಸಾ ನ ೇತರ್ 
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು , ಸಾ. .ಇ. ಭಂಟಾವ್ಳ ‐ 
ತಾಲೊಲ್ೕಕು ,ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆ 

ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

9/30/2011 0:00 D

66710 INSP

CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ 
ತ.ಪ.ಮಾ.‐004 / 
2011‐2012 

//2011‐2012 /

2006‐2007 ನೇ ಸಾ ನ ೇತರ್ 
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ. .ಇ. ಭಂಟಾವ್ಳ ‐ 
ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆ 
ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್ 

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

9/30/2011 0:00 D

66712 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / 
ತ.ಪ.ಮಾ.‐ 005 
//2011‐2012 /

2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ ೇತರ್ 
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಸಾ. .ಇ. ಭಂಟಾವ್ಳ ‐ 

ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆಯ 
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನ 
ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಡತ,

9/30/2011 0:00 D

67506 INSP

CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(
2) / ಉ.ನಿ.(ಆ) 
/ಪರ್.ದಿ.ಅ.‐015 
//2011‐2012 /

2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು 
/ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ.ಎಲಾಲ್ ಜಿಲಾಲ್ 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು ಆಡ ತ 

ಇವರುಗಳ ಏಪಿರ್ೕಲ್‐ 2011 ರ ಮಾಹೆಯ 
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ ಅನು ೕಧನೆಗೆ

ಮತುತ್ ವರದಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/18/2011 0:00 D

67509 INSP

CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(
2) / ಸ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ.ಅ.‐
016 //2011‐

2012 /

2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು / 
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು, 

ಇವರುಗಳ ಏಪಿರ್ೕಲ್‐ 2011 ರ ಮಾಹೆಯ 
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ ಅನು ೕಧನೆಗೆ 

ಹಾಗೂ ವರದಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/18/2011 0:00 D

67167 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)/ತ.

ಪ.ಮಾ.‐
06//2011‐2012/

2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಳವ ಳ್ ‐ 

ತಾಲೊಲ್ೕಕು , ಮಂಡಯ್‐ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 
ತಪಾಸಣಾವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

8/18/2011 0:00 D

67168 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)/ 

ತ.ಪ.ಮಾ.‐
007//2011‐2012

2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,  ಡಲ್ಗಟಟ್ ‐ 

ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ‐ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ .

8/18/2011 0:00 D



65433 INSP
ತಪಾ2/ಪರ್.ದಿ/1/20

11

ಮೈಸೂರು / ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ
ಜನವರಿ‐2011 ರ ಮಾಹೆಯ 

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ , ಪರ್ವಾಸ 
ದಿನಚರಿಯ ಅನ ೕದನೆ ಕಡತ

7/16/2011 0:00 D

67687 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / 
ತ.ವ.ಅ.ವ.018 
//2011‐2012 /

2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ 
ಮತುತ್ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ , ಡಯಟ್ ಉಡುಪಿ‐
ಜಿಲೆಲ್. ಉಡುಪಿ, ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ 
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ 
ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/23/2011 0:00 D

67455 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) 
/ತ.ಅ.ಪಾ.ವ.‐013 
//2011‐2012 /

2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ 
, ಮಂಗಳೂರು‐ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ವಲಯ, ಈ 

ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ 

ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಭಾಗ ‐`ಎ` ರ ಲ್ 
ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/19/2011 0:00 D

67456 INSP

CPI/ಅ.ವ/ತ(2) 
/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.‐
014 //2011‐

2012 /

2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ 
ಮಂಗಳೂರು ‐ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ವಲಯ , 

ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ 
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ 
ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಭಾಗ‐`ಎ` ರ ಲ್ 

ಮುಂದುವರಿದ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/19/2011 0:00 D

67258 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ (1) / 
ತ.ಪ.ಮಾ.‐009 
//2011‐2012 /

2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ
ಬಿ.ಇ.ಒ.ಹೊಸನಗರ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು , 

ಹೊಸನಗರ , ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ / 
ಅನುಪಲನಾ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ 

ಕಡತ ,

9/2/2011 0:00 D

67259 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1) 
/ತ.ಪ.ಮಾ.‐010 
//2011‐2012 /

2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. 
ಹೊಸನಗರ ‐ ತಾಲೊಲ್ೕಕು , ಹೊಸನಗರ 
ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ / ಅನುಪಾಲನಾ 
ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ ,

9/2/2011 0:00 D

67333 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / 
ತ.ಪ.ಮಾ.‐011 
//2011‐2012 /

2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. 
ರಾಜಪೇಟೆ ‐ ತಾಲೊಲ್ೕಕು , ಕೊಡಗು‐ 

ಜಿಲೆಲ್ , ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ 

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  
ಸ ಲ್ಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ 

ಕಡತ ,

8/23/2011 0:00 D



67550 INSP

CPI/ಅ.ವ/ತ(2) 
/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.‐
017 //2011‐

2012 /

2008‐2009 ಮತುತ್ 2009‐2010 ನೇ 
ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕುಂದಾಪುರ, 

ಕುಂದಾಪುರ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು , ಉಡುಪಿ‐ ಜಿಲೆಲ್, 
ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ 
ವರದಿಯನುನ್ ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ 
ಮುಂದುವರಿದ ಕಂಡಿಕೆಯನುನ್ 

ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/23/2011 0:00 D

71671 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / 
ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ. 
027/2011‐2012

2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ೇತರ್ 
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ 

, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ‐ ತಾಲೊಲ್ೕಕು , 
ಮೈಸೂರು‐ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಛೇರಿಯ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಕೆಕ್ , 
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸಲು 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

9/2/2011 0:00 D

73534 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / 
ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ. ‐
029/2011‐2012

ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ ಆಲೂರು, ಆಲೂರು‐
ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹಾಸನ‐ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಛೇರಿಯ 

2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ 
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಆ ೇಪಣೆಯ 
ಕಂಡಿಕೆಗಳು ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/18/2011 0:00 D

68323 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / 
ತ.ವ. ಂಬರಹ 

01//2011‐2012 /

2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು
ಭಾಗದ ಎಲಾಲ್ ಶಾಲಾ / ಕಛೇರಿಗಳ 
ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳ / 

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳ / 
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಂಬರಹವನುನ್ 
ನೀಡಿರುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಕಡತ ,

8/23/2011 0:00 D

68464 INSP

CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(
2) / ಸ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ.ಅ.‐
021 //2011‐

2012 /

2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯುಕತ್ರ 
ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು,ಇವರುಗಳ ಮೇ‐
2011ರಮಾಹೆಯ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ 
ಅನು ೕಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

8/19/2011 0:00 D

68465 INSP

CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(
2)/ಉ.ನಿ.ಪರ್.ದಿ.ಅ‐
022 //2011‐

2012 /

2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು / 
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲ್ ಜಿಲಾಲ್ 
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು, ಇವರುಗಳ ಮೇ ‐ 
2011 ರ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

8/18/2011 0:00 D



ಈ

75659 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) 

/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ಕ.ಇ
. ‐035/2011‐2012

2010‐2011ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 
ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ.ಬಲಮ್ಠ, ಮಂಗಳೂರು 
ನಗರ ವಲಯ , ಈ ಕಚೇರಿಯ ವಾ ರ್ಕ 

ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ 
ವರದಿಯ ಪರ್ಕರಣವು ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗಿರುವ 

ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

1/5/2012 16:14 D

68815 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1)/ತ.

ವ.ಅ.ಪಾ.ವ. ‐
023/2011‐2012 /

ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ.ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ,ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ‐ 
ತಾ/ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ‐ ಜಿಲೆಲ್ , ಈ ಕಛೇರಿಯ 
2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ 
ವರದಿಯು ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗಿ, 2008‐2009 

ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯು ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ 
ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ 

ಕಡತ ,

8/23/2011 0:00 D

68870 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1) / 

ತ.ಪ.ಮಾ. ‐
062/2005‐2006

2003‐2004 ಮತುತ್ 2008‐2009 ನೇ 
ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ದ ಣ ವಲಯ.4, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ 
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ 
ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/23/2011 0:00 D

68941 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1) 
/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ. ‐
024/2011‐2012

2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. 
ಕಛೇರಿ. ಮಾಲೂರು , ಮಾಲೂರು ‐ 
ತಾಲೋಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆ ಈತಾಲೊಲ್ೕಕು , ಕೋಲಾರ‐ ಜಿಲೆಲ್, 
ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

9/3/2011 0:00 D

68944 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1) 
/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ. ‐
025/2011‐2012

2007‐2008 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. 
ಕಛೇರಿ. ಮಾಲೂರು, ಮಾಲೂರು‐ 
ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕೋಲಾರ‐ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/23/2011 0:00 D

68947 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(1) / 

ತ.ಪ.ಮಾ. ‐
064/2005‐2006

2005‐2006 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. 
ಕಛೇರಿ, ಮಾಲೂರು, ಮಾಲೂರು‐ 
ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕೋಲಾರ ‐ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಕಛೇರಿಯ ತಪಸಣಾ ವರದಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ 
ಬಗ ಗೆ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

8/23/2011 0:00 D



81211 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.
ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್/
55/2011‐2012

2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ. 
ಕಛೇರಿ.ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ, ಮೂಡಬಿದೆರ್, 
ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ 
ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ ಕೊಂಡು ರಿವೂಯ್ 

ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

9/30/2011 0:00 D

76970 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.
ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್‐
043/2011‐2012

2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್. ಬಿ.ಆರದ್. . 
ಕಛೇರಿ ರಾಜಪೇಟೆ,  ರಾಜಪೇಟೆ 

ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 
ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

9/2/2011 0:00 D

76992 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.
ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್/ 
044/2011‐2012

ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೊಲ್ೕಕು, 
ಅರಕಲಗೂಡು ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿಯ 2008‐
2009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಾ 
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ 

ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ 
ತಪಾಸಣೆಯ ಲ್ ರಿವೂಯ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ 

ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

9/2/2011 0:00 D

77345 INSP

CPI/ಅ.ವ/ತ(2) 
/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿ
ವೂಯ್‐047/2011‐

2012

2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ 

ಕಛೇರಿ. ಮಡಿಕೇರಿ . ಕೊಡಗು‐ಜಿಲೆಲ್, ಈಲ್
ಕಛೆರಿಯ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಲ್ 
ಕೆಲವು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ನ 
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ರಿವೂಯ್ 
ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

9/3/2011 0:00 D

77551 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.
ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್/
049/2011‐2012

ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ ಮದೂದ್ರು, ಮದೂದ್ರು ‐
ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಛೇರಿಯ 
2000‐2001 ಮತುತ್ 2002‐2003 ನೇ 

ಸಾ ನ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಲ್ ಭಾಗ‐
`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ 

ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ 
ದದ್ಪಡಿ ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತಪಾಸಣಾ 
ಸಮಯದ ಲ್ ರಿವೂಯ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ 

ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

9/3/2011 0:00 D



77553 INSP
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.
ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್ 
/050/2011‐2012

2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ ಭಾರತಿ ನಗರ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡಿಡ್ 

ಮದೂದ್ರು ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ 
ಶಾಲೆಯ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ 

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ರಿವೂಯ್ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

9/3/2011 0:00 D

82246 LOANS&ADV
A82.206.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಬಿ ಚಿಕಕ್ಣಣ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
9/19/2011 0:00 E

82249 LOANS&ADV
ಅ92.240.ಸಾಮಂ/

2011

ಯು ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್ ಉ.ನಿ. 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 E

82251 LOANS&ADV
ಅ92/.241.ಸಾಮಂ

/2011

ರ್ೕಪಾದಾಚಾಯರ್ ಬಿ ೕಜನಾ
ಸಹಾಯಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. 

ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಯಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ಮದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 E

82252 LOANS&ADV
ಅ92/.201.ಸಾಮಂ

/2011

ಟಿ ಬಾಲಸರಸವ್ತಿ ಸ.ನಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಹಣದ ಲ್ ಶೇ.90 ರಷುಟ್ 

ಬಲಗನುನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 E

82254 LOANS&ADV
ಅ92/.239.ಸಾಮಂ

/2011

ಅಮೀರ್ ಜಾನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2011 0:00 E

82255 LOANS&ADV
ಅ92/.190.ಸಾಮಂ

/2011

ರಂಗನಾಥಪಪ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್.
9/19/2011 0:00 E

82259 LOANS&ADV
ಅ92/.198.ಸಾಮಂ

/2011

ಎಸ್ ರ ಕುಮಾರ್ ಸ. . ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
9/19/2011 0:00 E

82260 LOANS&ADV
ಅ92/.192.ಸಾಮಂ

/2011

ರೇಣುಕಾ ಜಿ ಜೋ ಸ. . 
ಕೇತಮಾರನಹ ಳ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/19/2011 0:00 E

82262 LOANS&ADV
ಅ92/.191.ಸಾಮಂ

/2011

ಗಿರಿಜ ಆರ್ ಎನ್ ಸ. . ಹೊಂಗನೂರು 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 E

82265 LOANS&ADV
ಅ92/.193.ಸಾಮಂ

/2011

ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು
ೇ  ಕ ರಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 
110369

9/19/2011 0:00 E

82267 LOANS&ADV
ಅ92/.194.ಸಾಮಂ

/2011

ಶುಭ ಸ. . ಹೊಡಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜುರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 E



ಬಿ

82269 LOANS&ADV
ಅ92/.195.ಸಾಮಂ

/2011

ಆರ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪರ್.ದ.ಸ. 
ಮಂಗಲ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 E

82271 LOANS&ADV
ಅ92/.208.ಸಾಮಂ

/2011

ಶಾರದಮಮ್ ಪರ್.ದಸ. ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
9/19/2011 0:00 E

82272 LOANS&ADV
ಅ92/.200.ಸಾಮಂ

/2011

ಕರಿಬಸಣಣ್ ಜಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 E

82273 LOANS&ADV
ಅ92/.199.ಸಾಮಂ

/2011

ಎಸ್ ಕುಮಾರ ಸ. . ಆನೆಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
9/19/2011 0:00 E

82276 LOANS&ADV
ಅ92.189.ಸಾಮಂ/

2011

ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
9/19/2011 0:00 E

82277 LOANS&ADV
ಅ92.204.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಎಸ್ ರ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 E

82278 LOANS&ADV
ಅ92.203.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ಎಸ್ ವಸಂತ್ ರಿಯ ಕನನ್ಡ 
ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂ 

ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 
10432 ರ ಲ್ನ ಹಣವನುನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 

ಂದಿರುಗಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 E

82279 LOANS&ADV
ಅ92.184.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಎನ್ ರಾಮರೆಡಿ ತೋ ತುಚರ್ಘಟ ಎನ್ ರಾಮರೆಡಿಡ್ ತೋ. . ತುಚರ್ಘಟಟ್, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
9/19/2011 0:00 E

82280 LOANS&ADV
ಅ92.182.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಂಜಪಪ್ ಟಿ ಮು. . ಅಜಜ್ರಕಾಡು ಉಡುಪಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 E

82282 LOANS&ADV
ಅ92.181.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಜು ಎ ದೈ. . ರಾಮಕೃಷಾಣ್ಪುರ 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 E

82284 LOANS&ADV
ಅ92.178.ಸಾಮಂ/

2011

ಪರ್ಭಾಭಟ್ ಸ. . ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
9/19/2011 0:00 E

82286 LOANS&ADV
ಅ92.186.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಎಸ್ ನಾಗರತನ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
9/19/2011 0:00 E

82287 LOANS&ADV
ಅ92.205.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಎಲ್ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
9/19/2011 0:00 E



82297 LOANS&ADV ಭ ನಿ 9/19/2011 00 E

82288 LOANS&ADV
ಅ92.171.ಸಾಮಂ/

2011

ೕಗನರ ಂಹಯಯ್ ಸ. . 
ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

9/19/2011 0:00 E

82290 LOANS&ADV
ಅ92.135.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರಮಾಮಣಿ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 

ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 E

82291 LOANS&ADV
ಅ92.170.ಸಾಮಂ/

2011
GPF LOAN 9/19/2011 0:00 E

82293 LOANS&ADV
ಅ92.169.ಸಾಮಂ/

2011

ದದ್ಮಮ್ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹರಪನಹ ಳ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 E

82294 LOANS&ADV
ಅ92.175.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಾ.ಬಾ.ನಿಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ಡಿ
ಕೆ ನರ ೕಂಹಮೂತಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಆಯುಕತ್ರ 

ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.
9/19/2011 0:00 E

82295 LOANS&ADV
ಅ92.179.ಸಾಮಂ/

2011

 ಕೆ ಧನಲ ಮ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಖಾತೆ ಸಂ: ಇಡಿಎನ್ 398176 ರ ಲ್ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 E

82296 LOANS&ADV
ಅ92.173.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಎನ್ ಶೈಲಜಾ ಸ. . 
ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹಾಸನ. ರವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 E

82297 LOANS&ADV
ಅ92.166.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ವಸುಂದರ ಸ. . ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುರವರಿಗೆ ಸಾ. . . ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/19/2011 0:00 0: E

82298 LOANS&ADV
ಅ92.168.ಸಾಮಂ/

2011

 ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಸ. . ಮಾಸ ತೆ್ೕನಹ ಳ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
9/19/2011 0:00 E

82299 LOANS&ADV
ಅ92.165.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಜಿ ದಯಾನಂದ ಪ ವೈ ೇ ಕ
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ 
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/19/2011 0:00 E

82300 LOANS&ADV
ಅ92.167.ಸಾಮಂ/

2011

 ಲಕಷ್ಮ್ಣ ತೋ. . ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬೆಂ.ದ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
9/19/2011 0:00 E

82302 LOANS&ADV
ಅ92.248.ಸಾಮಂ/

2011

ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂತಿರ್ ಡಿದನೌ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/19/2011 0:00 E

83060 LOANS&ADV
ಅ92.222.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಶ ಧರನ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
9/26/2011 0:00 E

84726 LOANS&ADV
ಅ92.196.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ರಾಜಣಣ್ ಸ. . ಹು ಯಾರು 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/15/2011 0:00 E



ಮ

84727 LOANS&ADV
ಅ92.255.ಸಾಮಂ/

2011

ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಮಾಚಾರಿ
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಟೇಕಲ್ ಮಾಲುರು 
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/19/2011 0:00 E

84728 LOANS&ADV
ಅ92.256.ಸಾಮಂ/

2011

ಸರಸವ್ತಿ ಸಂ. .  ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
10/19/2011 0:00 E

84729 LOANS&ADV
ಅ92.257.ಸಾಮಂ/

2011

ಶಾ ನಾ ಬೇಗಂ ಸ. ೕ.  ಕಾರಿಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84730 LOANS&ADV
ಅ92.258.ಸಾಮಂ/

2011

ಸುನೀತಾ ಎಸ್ ಟಿ ಆಣೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84731 LOANS&ADV
ಅ92.259.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಪತರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/19/2011 0:00 E

84732 LOANS&ADV
ಅ92.261.ಸಾಮಂ/

2011

ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಎಂ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84733 LOANS&ADV
ಅ92.262.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಸಂಜೀವ ಆಚಾಯರ್ ಬೈಂದೂರು
ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84734 LOANS&ADV
ಅ92.263.ಸಾಮಂ/

2011
ಓಂಕಾರಪಪ್ ಪ ವೈ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

10/19/2011 0:00 E

84735 LOANS&ADV
ಅ92.264.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಯಕುಮಾರ್ ದೆ ಶಾಂತಿಗಾಮಜಯಕುಮಾರ್ ದೈ. . ಶಾಂತಿಗಾರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84736 LOANS&ADV
ಅ92.265.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸ. . ಶಾಂತಿಗಾರ್ಮ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84737 LOANS&ADV
ಅ92.267.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್ ದದ್ ಂಗಯಯ್ .ಸಂ. ಸಕಲೇಶಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/19/2011 0:00 E

84738 LOANS&ADV
ಅ92.268.ಸಾಮಂ/

2011

ಗೋ ಂದ ಪಿ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಪಾವಗಡ/ ರವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

10/19/2011 0:00 E

84739 LOANS&ADV
ಅ92.269.ಸಾಮಂ/

2011
ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ. . ಹಗತಿಗಜಾಪುರ

ದಾವಣಗೆರೆ.
10/19/2011 0:00 E

84740 LOANS&ADV
ಅ92.271.ಸಾಮಂ/

2011

ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ಎಂ. ನಿ.ಉ. 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84741 LOANS&ADV
ಅ92.272.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಎಂ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಮು. . ಎಸ್ ಪಿ 
ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/19/2011 0:00 E



ಅ92 280 /

84743 LOANS&ADV
ಅ92.273.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ಬಾನುಮತಿ ಉನಿ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 225160
10/19/2011 0:00 E

84744 LOANS&ADV
ಅ92.274.ಸಾಮಂ/

2011

ಪಿ ಟಿ ರಾಜ ರ್ೕ ಮು. . ಹಾರಕನಾಳು
ನಹರಪನಹ ಳ್ತಾ. ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

10/19/2011 0:00 E

84745 LOANS&ADV
ಅ92.275.ಸಾಮಂ/

2011

ಆರ್ ಕೆಂಪೇಗವಡ ಸ. . ಕೋಲಾರ
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10/19/2011 0:00 E

84746 LOANS&ADV
ಅ92.276.ಸಾಮಂ/

2011

ಪಿ ಎಲ್ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸ. . ಮೂಗಿತ್ಹ ಳ್ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/19/2011 0:00 E

84747 LOANS&ADV
ಅ92.277.ಸಾಮಂ/

2011

ೕತಾಲ ಮ್ೕ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ ಇ ಒ ಬೆಂ.ದ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84748 LOANS&ADV
ಅ92.278.ಸಾಮಂ/

2011

 ಟಿ ಸೆಲವ್ನಾಯಕಿ ಸ. . ಅರಹತೊಳಲು 
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಡಗ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84749 LOANS&ADV
ಅ92.279.ಸಾಮಂ/

2011

ಆರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಸ. . ಪಾಟರಿ ಟೌನ್
ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10/19/2011 0:00 E

84751 LOANS&ADV
ಅ92 280 ಸಾಮಂ/. .ಸಾಮಂ

2011

ಕೆ ಆರ್ ಪರ್ಭಾಕರ್ ದೈ. . 
ಆರಾಭಿಕೊತನುರು ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆಆರಾಭಿಕೊತತ್ನುರು ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

10/19/2011 0:00 E

84753 LOANS&ADV
ಅ92.282.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

10/19/2011 0:00 E

84754 LOANS&ADV
ಅ92.283.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಿ ಮಹದೇವ ಮು. . ನ ಲ್ಗೆರೆ ಮಳವ ಳ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84755 LOANS&ADV
ಅ92.284.ಸಾಮಂ/

2011

ಸುಬರ್ಮಣಿ ಎನ್ ಸ. . ಎಂ ಕಾಯ್ಂಪ್ 
ಬೀರೂರು ಕಡೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/19/2011 0:00 E

84756 LOANS&ADV
ಅ92.287.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ನಾಗರಾಜ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಹಾಯಕರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/19/2011 0:00 E

84757 LOANS&ADV
ಅ92.288.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ೕ ಮು. . ಚಿನನ್ಸಂದರ್, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/19/2011 0:00 E



ಅ92 292 / ುರ

84758 LOANS&ADV
ಅ92.290.ಸಾಮಂ/

2011

ಅನಿತ ಎಸ್ ವೈ ಸ. . ಸುಂಕಾತೊಣೂಣ್ರು 
ಪಾಂಡವಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

84759 LOANS&ADV
ಅ92.299.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಎನ್ ರತನ್ಮಮ್ ಸ. . ತರೀಕೆರೆ, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10/19/2011 0:00 E

85181 LOANS&ADV
ಅ92.281.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಎಂ ಮಹದೇವಯಯ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/28/2011 0:00 E

85183 LOANS&ADV
ಅ92.303.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ  ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ 
ಬಗೆಗ್

10/28/2011 0:00 E

85185 LOANS&ADV
ಅ92.293.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಯೀದಾ ನಯೀಮಾ ಸುಲಾತ್ನ ಸ. . 
ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/28/2011 0:00 E

85188 LOANS&ADV
ಅ92.291.ಸಾಮಂ/

2011

ಶಾಂಭ ಎಸ್ ಜಿ ಮಲಾಲ್ರು ಕಾಪು, 
ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/28/2011 0:00 E

85190 LOANS&ADV
ಅ92.295.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು 
ದುದದ್ ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/19/2011 0:00 E

85191 LOANS&ADV
ಅ92 292 ಸಾಮಂ/. .ಸಾಮಂ

2011

ವರಾಜಪಪ್ ಎಸ್ ಎಂ ಸ. . 
ಹಾರೋಗೊಪ ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆಹಾರೋಗೊಪಪ್ ಕಾರಿಪ ಇವರಿಗೆ

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

10/28/2011 0:00 E

85192 LOANS&ADV
ಅ92.301.ಸಾಮಂ/

2011

ಓಬಯಯ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

10/28/2011 0:00 E

85194 LOANS&ADV
ಅ92.298.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಹೆಚ್ ಪಾಪಯಯ್ .ಪ.ಮಧುಗಿರಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10/28/2011 0:00 E

85196 LOANS&ADV
ಅ92.296.ಸಾಮಂ/

2011
 ವೇದಮೂತಿರ್ .ಪ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

10/28/2011 0:00 E

85198 LOANS&ADV
ಅ92.302.ಸಾಮಂ/

2011

ಪಂಚಾಕಷ್ರಯಯ್ ಸ. . ಹೊನ ಗೆರೆ
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10/28/2011 0:00 E

85200 LOANS&ADV
ಅ92.294.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಸೌಭಾಗಯ್ .ಪ. ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. 
ಉ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10/28/2011 0:00 E



ಪಿ ಣ

85203 LOANS&ADV
ಅ92.300.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಎಸ್ ಮೃತುಯ್ಂಜಯ ದೈ. . 
ಹೂಳವನಹ ಳ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

10/28/2011 0:00 E

85205 LOANS&ADV
ಅ92.270.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಗೋಪಾಲಯಯ್ ಸ. . ಮಡೇನಹ ಳ್ 
ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/28/2011 0:00 E

85210 LOANS&ADV
CPI.297.ಸಾಮಂ/2

011

ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಕೆ ಪರ್ದಸ ಶಂಕರಪುರ ಬೆಂ. 
ದ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/28/2011 0:00 E

82642 LOANS&ADV
ಅ92.207.ಸಾಮಂ/

2011
ಚಿಕಕ್ಮಮ್ ಡಿದನೌ . ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/23/2011 0:00 E

82645 LOANS&ADV
ಅ92.209.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಹಮದ್ ಅಹಮಮ್ದ್ ಮು. . ಬಾರ್
ಲೈನ್ ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 E

82647 LOANS&ADV
ಅ92.210.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹರಿಣಿ ಸ. . ಅಕೇರ್ಶವ್ರ ನಗರ
ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/23/2011 0:00 E

82648 LOANS&ADV
ಅ92.211.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಯಿದಾ ರೆಹಮತ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ. . 
ಬೇಲೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
9/23/2011 0:00 E

82650 LOANS&ADV
ಅ92.212.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಜಿ ಎಂ ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ ತರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
9/23/2011 0:00 E

82652 LOANS&ADV
ಅ92.213.ಸಾಮಂ/

2011

ಪಿ ಲಕಷ್ ಣ ದೆ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುಲಕಷ್ಮ್ ದೈ. . ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 E

82655 LOANS&ADV
ಅ92.223.ಸಾಮಂ/

2011

ವನಜಾ  ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು 
ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ ಶಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/23/2011 0:00 E

82657 LOANS&ADV
ಅ92.224.ಸಾಮಂ/

2011
ಕೆ ಜಿ ಗೀತಾ .ಸ.ನಿ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 E

82660 LOANS&ADV
ಅ92.225.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಯಿದಾ ನೂರ್ ಸುರೈಯ ಸ. . 
ಕೇತಮಾರನಹ ಳ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 E

82663 LOANS&ADV
ಅ92.227.ಸಾಮಂ/

2011

ರ್ೕಧರ .ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾಧಿಖಾರಿಗಳು ರಾಮನಗರ 

ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/23/2011 0:00 E

82665 LOANS&ADV
ಅ92.230.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಿ ಬಿ ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಸ. . ಸಾರಕಿಕ್ ಬೆಂ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/23/2011 0:00 E



82691 LOANS&ADV ಭ ನಿ 9/23/2011 00 E

82668 LOANS&ADV
ಅ92.231.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಎಲ್ ಹಾ ೕಶನಾಯಕ ಬಾಳಗಂಟಿ
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 E

82670 LOANS&ADV
ಅ92.233.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಎಸ್ ರೇವಣಣ್ ಮು. . ಮೈಸೂರು
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ.
9/23/2011 0:00 E

82672 LOANS&ADV
ಅ92.243.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್ ಶವ್ನಾಥ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
9/23/2011 0:00 E

82674 LOANS&ADV
ಅ92.245.ಸಾಮಂ/

2011

ವೈದೇ ಎಸ್ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
9/23/2011 0:00 E

82676 LOANS&ADV
ಅ92.249.ಸಾಮಂ/

2011

ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮು. . ಸಮೇತನಹ ಳ್ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/23/2011 0:00 E

82678 LOANS&ADV
ಅ92.250.ಸಾಮಂ/

2011

ನಾಗಪಪ್ ಸಂಗಪಪ್ ಅಂಗಡಿ ದೈ. .ಪ. 
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ನಿಂದ 
ಭಾಗಶಃ ತತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/23/2011 0:00 E

82680 LOANS&ADV
ಅ92.251.ಸಾಮಂ/

2011

ಪಿ ಶವ್ನಾಥ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು 
ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/23/2011 0:00 E

82691 LOANS&ADV
ಅ92.214.ಸಾಮಂ/

2011

ಸದಾ ವನ್ ಸ. . ಹಳ ೕೆಬಿಡು ಬೇಲೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುಇವರಿಗೆ ಸಾ. . . ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/23/2011 0:00 0: E

82693 LOANS&ADV
ಅ92.215.ಸಾಮಂ/

2011

ದದ್ಬಸಪಪ್ ಬಿ ಸ. . ಹಳ ೕೆನಗರ
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/23/2011 0:00 E

82694 LOANS&ADV
ಅ92.216.ಸಾಮಂ/

2011

ಆಶಾ ಎಸ್ ಟಿ ಸ. . ಕಾಚಿನಕಟೆಟ್
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
9/24/2011 0:00 E

82697 LOANS&ADV
ಅ92.217.ಸಾಮಂ/

2011

ಪರ್ಕಾಶ್ ಎಸ್ ಬಿ ತರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
9/24/2011 0:00 E

82700 LOANS&ADV
ಅ92.218.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ಚಂದರ್ಯಯ್ ಬಿ ಆರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಧಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2011 0:00 E

82701 LOANS&ADV
ಅ92.219.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಸುರೇಶ ಪರ್.ದ.ಸ ನೂಯ್ಟೌನ್ 
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2011 0:00 E

82702 LOANS&ADV
ಅ92.220.ಸಾಮಂ/

2011

ಅಣಣ್ಯಯ್ ಕೆ ದೈ.ಇ. ಇಂಡುವಾಳು ಮಂಡಯ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2011 0:00 E



ಅ92 236 /

82703 LOANS&ADV
ಅ92.221.ಸಾಮಂ/

2011

ಗುಂಡಪಪ್ ಸ. . ನಾಗವ ಲ್ ತುಮಕೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2011 0:00 E

82704 LOANS&ADV
ಅ92.229.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಪಿ ಸಾವ್ಮಿ .ಪ. ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
9/23/2011 0:00 E

82705 LOANS&ADV
ಅ92.238.ಸಾಮಂ/

2011

ಪರ್ಭಾವತಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಗುಂಜೂರು ಬೆಂ.ದ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
9/23/2011 0:00 E

82776 LOANS&ADV
ಅ92.226.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಘವೇಂದಾರ್ಚಾರ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಸ. . 
ಉಂಬಳ ೕೆಬೈಲು ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 E

82777 LOANS&ADV
ಅ92.228.ಸಾಮಂ/

2011
ಬಿ ಎಸ್ ದದ್ಪಪ್ ಸ. . ಜೋಡಿಹೋಚಿಹ ಳ್

ಕಡೂರು.
9/24/2011 0:00 E

82778 LOANS&ADV
ಅ92.232.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಕೃಷಣ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
9/24/2011 0:00 E

82779 LOANS&ADV
ಅ92.234.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ಆರ್ ರಮೇಶ್ .ಸಂ. ಬಾಗೇಪ ಲ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 E

82780 LOANS&ADV
ಅ92.235.ಸಾಮಂ/

2011

ರಮೇಶ್ ಉಪಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ವ ಗಗ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2011 0:00 E

82781 LOANS&ADV
ಅ92 236 ಸಾಮಂ/. .ಸಾಮಂ

2011

ಹೆಚ್ ಭೋಜರಾಜು ಸ. . ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2011 0:00 E

82782 LOANS&ADV
ಅ92.237.ಸಾಮಂ/

2011

ಸುರೇಶ್ ಹೆಚ್ ವೃ. . ಹಳ ೕೆಸೊರಬ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/24/2011 0:00 E

82783 LOANS&ADV
ಅ92.246.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಉಮಾದೇ  ಸ. . ಬಸವನಗುಡಿ 
ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2011 0:00 E

82784 LOANS&ADV
ಅ92.253.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಎಸ್ ರಾಮಮೂತಿರ್ ಪರ್ದಸ. 
ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2011 0:00 E

86864 LOANS&ADV
ಅ92.305.ಸಾಮಂ/

2011

ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಮು. . 
ಕಡೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/22/2011 0:00 E

86865 LOANS&ADV
ಅ92.306.ಸಾಮಂ/

2011

ಕಾಯ್ರೋ ನ್ ರಜೆನಿಜಾನ್ ಸ. . 
ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/22/2011 0:00 E

86866 LOANS&ADV
ಅ92.307.ಸಾಮಂ/

2011

ಪರ್ಕಾಶ್ ಪರ್ದಸ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/22/2011 0:00 E



86875 LOANS&ADV ಭ ನಿ 11/22/2011 00 E

86867 LOANS&ADV
ಅ92.308.ಸಾಮಂ/

2011
ಬಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/22/2011 0:00 E

86868 LOANS&ADV
ಅ92.309.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಆರ್ ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ತಿಪಟೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/22/2011 0:00 E

86869 LOANS&ADV
ಅ92.310.ಸಾಮಂ/

2011

ಜೆ ಬಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ. .ತಡಸೂರು, 
ತಿಪಟೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/22/2011 0:00 E

86870 LOANS&ADV
ಅ92.311.ಸಾಮಂ/

2011

ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ್ ಸ. . ಕಾಗರ್ಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/22/2011 0:00 E

86871 LOANS&ADV
ಅ92.312.ಸಾಮಂ/

2011

ಪರಮೇಶವ್ರ ದೇಶ್ ಭಮಡಾರಿ ಸ. . 
ಕಾಗರ್ಲ್ ಸಾಗರ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/22/2011 0:00 E

86872 LOANS&ADV
ಅ92.313.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ಎಸ್ ಅನಂತರಾಮ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
11/22/2011 0:00 E

86873 LOANS&ADV
ಅ92.314.ಸಾಮಂ/

2011

ನರ ಂಹಯಯ್ .ಪ. ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
11/22/2011 0:00 E

86874 LOANS&ADV
ಅ92.316.ಸಾಮಂ/

2011

ಫಾತಿಮಾ ತಾಯಬಾ ಸ. . 
ರಾಜ ರಿಯೂರು ಬೇಲೂರು. ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

11/22/2011 0:00 E

86875 LOANS&ADV
ಅ92.317.ಸಾಮಂ/

2011

ವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸ. . ಬೇಲೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುಇವರಿಗೆ ಸಾ. . . ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/22/2011 0:00 0: E

86876 LOANS&ADV
ಅ92.318.ಸಾಮಂ/

2011

ವರುದರ್ಪಪ್ ಬಿ ಆರ್ ಸ. . ಬೇಲೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/22/2011 0:00 E

86877 LOANS&ADV
ಅ92.319.ಸಾಮಂ/

2011

ಷಾ ದಾ ಖಾನಂ ಪರ್.ದ.ಸ. 
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/22/2011 0:00 E

86878 LOANS&ADV
ಅ92.320.ಸಾಮಂ/

2011

ಲೋಕೇಶ್ ಪರ್ದಸ ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
11/22/2011 0:00 E

86881 LOANS&ADV
ಅ92.322.ಸಾಮಂ/

2011

ರ್ೕಕಂಠ ಪರ್ಸಾದ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸ. . 
ತೈಲೂರು ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/22/2011 0:00 E

86882 LOANS&ADV
ಅ92.324.ಸಾಮಂ/

2011

ಗೋ ಂದರಾಜು ಸ. . ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/22/2011 0:00 E

86883 LOANS&ADV
ಅ92.325.ಸಾಮಂ/

2011

ಅನಿತ ಎಸ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/22/2011 0:00 E



86884 LOANS&ADV
ಅ92.326.ಸಾಮಂ/

2011

ಇ ವಶಂಕರ ಪರ್.ದ.ಸ. ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
11/22/2011 0:00 E

86885 LOANS&ADV
ಅ92.304.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಿ ಆರ್ ಹುಚಚ್ಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/22/2011 0:00 E

66940 LOANS&ADV
ಅ92.43.ಸಾಮಂ/2

011

ಬಿ.ಎಲ್.ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ,ಸ
ಸ.ಸಂಯುಕತ್ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಪೇಟೆ 
.ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ: 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಬಗ ಗೆ್.

5/12/2011 0:00 E

88196 LOANS&ADV
ಅ92.315.ಸಾಮಂ/

2011

ಹಮಮ್ದ್ ನಯೀಮುದಿದ್ೕನ್ ಪರ್.ದ.ಸ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:22 E

88197 LOANS&ADV
ಅ92.321.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಯಶೇಖರ್ ಎನ್ ಸ. . ಸಂತೇಮರಹ ಳ್ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/30/2011 13:23 E

88198 LOANS&ADV
ಅ92.323.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಿ ಕೆ ರೇಖಾ ಸ. . ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:24 E

88199 LOANS&ADV
ಅ92.327.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಆರ್ ವಾಸುದೇವ ದೈ. . ವತೂರ್ರು
ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:24 E

88200 LOANS&ADV
ಅ92.328.ಸಾಮಂ/

2011

ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ರಾಮನಗರ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:25 E

88201 LOANS&ADV
ಅ92.330.ಸಾಮಂ/

2011

ಎ ಜಯಕುಮಾರ್ ದಿವ್ದಸ ಬೆಂ.ದ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:26 E

88202 LOANS&ADV
ಅ92.331.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ಅನುಸೂಯಮಮ್ ಸ. . ಯಂಟಗಾನಹ ಳ್ 
ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:26 E

88203 LOANS&ADV
ಅ92.332.ಸಾಮಂ/

2011

ರ್ರಾಮ ಸ. . ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ>ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/30/2011 13:27 E

88204 LOANS&ADV
ಅ92.333.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಹದೇವಪಪ್ ಸ. . ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್, 
ರಾಮನಗರ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/30/2011 13:28 E

88205 LOANS&ADV
ಅ92.334.ಸಾಮಂ/

2011

ಆರ್ ಗೀತಾ ಸ. . ಸಂತೇಪೇಟೆ , ಹಾಸನ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/30/2011 13:28 E

88206 LOANS&ADV
ಅ92.335.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:29 E



88207 LOANS&ADV
ಅ92.336.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಕೊಂಡಯಯ್ ತೋ. . ಹೆಚ್ ಡಿ
ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ>ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/30/2011 13:30 E

88208 LOANS&ADV
ಅ92.337.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ಎಂ ಮಂಜುಳಮಮ್ ಸ. . ಕಡೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/30/2011 13:31 E

88209 LOANS&ADV
ಅ92.338.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಲೋಲೇಶ್ ದೈ. . ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:32 E

88210 LOANS&ADV
ಅ92.339.ಸಾಮಂ/

2011

ಆರ್ ಕಲಪ್ಲತ ಸ. . ಅಣೆಣ್ಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
11/30/2011 13:32 E

88211 LOANS&ADV
ಅ92.343.ಸಾಮಂ/

2011

ಆನಂದ ಸ. . ಮುದಗಂದೂರು ಮಮಡಯ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:33 E

88212 LOANS&ADV
ಅ92.344.ಸಾಮಂ/

2011

ಲತಾಭಟ್ ಸ. . ಮಾವನೂರು
ಹೊಲೆನರ ೕಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/30/2011 13:34 E

88213 LOANS&ADV
ಅ92.345.ಸಾಮಂ/

2011

ಪೂಣಿರ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಸ. . ಮಂಡಗದೆದ್
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/30/2011 13:35 E

88214 LOANS&ADV
ಅ92.346.ಸಾಮಂ/

2011

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ೕ . . ಮು. . ತೀಥರ್ಪುರ, 
ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:36 E

88215 LOANS&ADV
ಅ92.347.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಾಬ್ ಜಾನ್ ದೆ ಆ ನಹ ಸಾಗರಸಾಬ್ ಜಾನ್ ದೈ. . ಆ ನಹ ಳ್ ಸಾಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:37 E

88216 LOANS&ADV
ಅ92.348.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಜಲ ಮ್ೕ ಬಿ ಇ ಒ ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:38 E

88217 LOANS&ADV
ಅ92.349.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಿ ಬಿ ದಾ ಾಯಿಣಿ ಸ. . ಭದಾರ್
ಜೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್ ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

11/30/2011 13:38 E

88218 LOANS&ADV
ಅ92.364.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಸ. . ಹರಪನಹ ಳ್. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/30/2011 13:42 E

89104 LOANS&ADV
ಅ92.329.ಸಾಮಂ/

2011

ಆರ್ ಜಯಂತಿ ಸ ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
12/3/2011 11:14 E

89105 LOANS&ADV
ಅ92.340.ಸಾಮಂ/

2011

ಗುಡದವರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಮು ಹನುಮಿಡಿ
ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/3/2011 11:16 E
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89106 LOANS&ADV
ಅ92.341.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಎನ್ ನೀಲಕಂಠಶಾ  ಸ  ಂಧಘಟಟ್ 
ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/3/2011 11:17 E

89107 LOANS&ADV
ಅ92.342.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಮುತುತ್ರಾಜು ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು 
ಗುಮಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/3/2011 11:17 E

89108 LOANS&ADV
ಅ92.350.ಸಾಮಂ/

2011

ಉಮಾ ಆರ್ ಸ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ
ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:06 E

89109 LOANS&ADV
ಅ92.351.ಸಾಮಂ/

2011

 ಕೆ ಗ ರಂಗಯಯ್ ಸಂ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ
ದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:06 E

89111 LOANS&ADV
ಅ92.352.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆಂಪಣಣ್ ಕೆ ಸ ಮಿಡಿಗೇ , ಮಧುಗಿರಿ
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:06 E

89113 LOANS&ADV
ಅ92.354.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ರಾಮಚಂದರ್ ಮು  ಹು ಕುಂಟೆ 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:05 E

89115 LOANS&ADV
ಅ92.355.ಸಾಮಂ/

2011

ಅಪಾಪ್ಸಾಹೇಬ ಗಾಣೆಗೆರೆ ಸ
ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:05 E

89118 LOANS&ADV
ಅ92.356.ಸಾಮಂ/

2011

ಹುಚಚ್ಪಪ್ ಸ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:05  :05 E

89121 LOANS&ADV
ಅ92.357.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಜಿ ರಘುಚಂದರ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಬೆಂಉ ಇವರಿ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:05 E

89123 LOANS&ADV
ಅ92.359.ಸಾಮಂ/

2011

ನಾಗರಾಜು ದೈ  ದಳವಾಯಿಕೋಡಿಹ ಳ್, 
ಮಳವ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:04 E

89125 LOANS&ADV
ಅ92.360.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಮ ಂಗಪಪ್ ಚಬನೂರ್ ಕರ್
ಜಯನಗರ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 17:04 E

89129 LOANS&ADV
ಅ92.361.ಸಾಮಂ/

2011

ರ್ಧರ ದೇವನಾಯಕ್ ಸ ಹೊಸೂರು
ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
12/13/2011 17:04 E

89132 LOANS&ADV
ಅ92.362.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಬಿಹಾ ರಿಜಾವ್ನ ದಾಸರಕೊಪಪ್ಲು, 
ಹಾಸನಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:03 E

89134 LOANS&ADV
ಅ92.363.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಸಂ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:03 E



89136 LOANS&ADV
ಅ92.365.ಸಾಮಂ/

2011

ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ ಸ ಯಲಗರವ ಳ್, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
12/13/2011 17:03 E

89138 LOANS&ADV
ಅ92.366.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ನಿಂಗಾಚಾರ್ ದಿವ್ದಸ ನೆಲಮಂಗಲ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:51 E

89140 LOANS&ADV
ಅ92.367.ಸಾಮಂ/

2011

ರುಜಾರಿ ಮಸಲ್ರ್ ನೆಸ್ ಸ
ಮಾರಗೊಂಡನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ 

ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:52 E

89144 LOANS&ADV
ಅ92.368.ಸಾಮಂ/

2011

ಸೈಯದ್ ನಾಜೀಮ್ ಷಾ ಹುಸೇನಿ ದೈ  
ಜಯನಗರ, ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:52 E

89147 LOANS&ADV
ಅ92.369.ಸಾಮಂ/

2011

ಭಾಸಕ್ರ ಶೆಟಿಟ್ ಸ ಬೈಲುರು ಕಾಕರ್ಳ, 
ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:52 E

89150 LOANS&ADV
ಅ92.370.ಸಾಮಂ/

2011

ತೇಜ್ ಪಾಲ್ ಐ ದೈ , ಹನೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
12/13/2011 17:03 E

89154 LOANS&ADV
ಅ92.371.ಸಾಮಂ/

2011

ಜೆ ರಾಜಪಪ್ ಯಳಮದೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:02 E

89157 LOANS&ADV
ಅ92.372.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಬಿ ಓಂಕಾರ ಸಂ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:02 E

89159 LOANS&ADV
ಅ92.373.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಷುಣ್ಮೂತಿರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ ಇ ಒ
ಸಕಲೇಶಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:02 E

89163 LOANS&ADV
ಅ92.375.ಸಾಮಂ/

2011

ನೀಲೂಫರ್ ಬೇಗಮ ಎಸ್
ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು ವಾಣಿ ಲಾಸ ಕೋಟೆ, 

ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 17:01 E

89166 LOANS&ADV
ಅ92.377.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್ ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ದೈ
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 17:01 E

89168 LOANS&ADV
ಅ92.379.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಪರ್ಭಾಕರ ಸ ದುದದ್ ಆರ್ ಎಸ್
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:00 E

89171 LOANS&ADV
ಅ92.380.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ರಾಜು ಸ ದೊಡಿಡ್ಂದುವಾಡಿ, 
ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:00 E

89173 LOANS&ADV
ಅ92.381.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಮೀಉಲಾಲ್ ಎ ಎಂ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ೕಕ  
ಅರಕಲಗೂಡು, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 17:00 E



89174 LOANS&ADV
ಅ92.382.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಂ ಸ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:59 E

89176 LOANS&ADV
ಅ92.383.ಸಾಮಂ/

2011

ಚಿಕಕ್ಹನುಮಂತಯಯ್ ಸ ರ್ರಂಗಪಪ್
ಡಿದನೌ ವನಗೆರೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:59 E

89179 LOANS&ADV
ಅ92.386.ಸಾಮಂ/

2011

ರಮೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಸಂ ಬಿ ಇ ಓ
ಕಛೇರಿ ತಿಪಟೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:59 E

89185 LOANS&ADV
ಅ92.387.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಎಂ ಸುನಂದಾದೇ ಕೋಲಾರ
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:58 E

89186 LOANS&ADV
ಅ92.394.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಜಿ ತಿಮೆ ಗೌಡ ಸ ಉದಯಪುರ, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:58 E

89187 LOANS&ADV
ಅ92.395.ಸಾಮಂ/

2011

 ಆರ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ವೃ ಕಲೆಕ್ರಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:57 E

89188 LOANS&ADV
ಅ92.396.ಸಾಮಂ/

2011

ಶಾಂತಮಮ್ ಸ ಉದಯಪುರ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/13/2011 16:57 E

89189 LOANS&ADV
ಅ92.397.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಎಸ್ ಸುರೇಶ ಸ ಉದಯಪುರ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/13/2011 16:57 E

89190 LOANS&ADV
ಅ92.398.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಮದೂರುಕೆ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಮದೂದ್ರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:56 E

89191 LOANS&ADV
ಅ92.399.ಸಾಮಂ/

2011
ಬಿ ಎನ್ ರ್ೕಪತಿರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:56 E

89192 LOANS&ADV
ಅ92.402.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಂದಾಯ್ಕುಮಾರಿ ಸ ಬಸವನಹ ಳ್, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:56 E

89193 LOANS&ADV
ಅ92.408.ಸಾಮಂ/

2011

ಶಾರದಮಮ್ ಸ ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:55 E

89202 LOANS&ADV
ಅ92.289.ಸಾಮಂ/

2011
ಕೆ ಸೆಲವ್ಂ ಡಿದನೌ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜುರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:55 E

89203 LOANS&ADV
ಅ92.244.ಸಾಮಂ/

2011
ಹೆಚ್ ಕೆ ಮರಂಕಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:54 E

89205 LOANS&ADV
ಅ92.260.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಭೀಮಣಣ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:54 E



89207 LOANS&ADV
ಅ92.197.ಸಾಮಂ/

2011
ಯಯ ಎಸ್ ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:54 E

89209 LOANS&ADV
ಅ92.177.ಸಾಮಂ/

2011

Intimation of authorisation for final 
withdrawal from GPF Account no 
Edn 105691 held by Natayana B

12/13/2011 16:53 E

89249 LOANS&ADV
ಅ92.390.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ನಾಗೇಶ್ ಮೂತಿರ್ ಸಂ ಅರ ೕಕೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:53 E

89250 LOANS&ADV
ಅ92.391.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅಹಮ್ದ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ
ಸಂ ೕಜಕರು ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮೂಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:51 E

89251 LOANS&ADV
ಅ92.392.ಸಾಮಂ/

2011

ಸುಜಾತ ಸ ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಮಂಗಳುರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:50 E

89252 LOANS&ADV
ಅ92.400.ಸಾಮಂ/

2011

ಗಂಗಾಧರಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮುತಿತ್ನಕೊಪಪ್, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:38 E

89253 LOANS&ADV
ಅ92.401.ಸಾಮಂ/

2011

ಪೀತಾಂಬರ ಕೆ ಸ ೕ ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:35 E

89254 LOANS&ADV
ಅ92.403.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಡಿ ೕಹನಕುಮಾರ ಸ ಗನಿನ್ಕಡ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:35 E

89255 LOANS&ADV
ಅ92.405.ಸಾಮಂ/

2011

ಸೋಮಶೇಖರಯ ಸ ಗಿನಿಕಡ ಇವರಿಗೆಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಸ ಗಿನಿನ್ಕಡ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:34 E

89256 LOANS&ADV
ಅ92.405.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಶೇಖರ್ ಸ ಗನಿನ್ಕಡ, 
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/13/2011 16:33 E

89257 LOANS&ADV
ಅ92.406.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಎಂ ಚಂದರ್ಕಲಾ ಎ ಎಂ ಅರಕಲಗೂಡು, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:33 E

89259 LOANS&ADV
ಅ92.407.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಇ ಸತೀಶ್ ಸ ಮುಡುಗಿ ಅರ ೕಕೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/13/2011 16:32 E

89260 LOANS&ADV
ಅ92.409.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ಎಸ್ ಗಜದೀಶ್ ಕಿರಿಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

12/13/2011 16:32 E

74383 LOANS&ADV
A92.140.ಸಾಮಂ/

2011

ತಿಮಮ್ಣಣ್ ಮು  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಕೆಂಪನಹ ಳ್ 
ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
7/21/2011 0:00 E



A92 160 / ಣ

74384 LOANS&ADV
A92.153.ಸಾಮಂ/

2011

ಆಶಾ ಆರ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ವ ಗಗ್
ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
7/21/2011 0:00 E

74385 LOANS&ADV
A92.154.ಸಾಮಂ/

2011

ಶಕುಂತಲಮಮ್ ಎಂ ಡಿ ಸ  ಸಪಪೂಕಾ 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗೆ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
7/21/2011 0:00 E

74386 LOANS&ADV
A92.155.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಗ ಸಾವ್ಮಿ ಆರ್ ಪಿ ಹಂಗಳ
ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/21/2011 0:00 E

74387 LOANS&ADV
A92.156.ಸಾಮಂ/

2011

ರ ಕುಮಾರ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೇ 
ಸಂ ಕೇ ೇ  ಕ ಹಾಸನ ರವರ 
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/21/2011 0:00 E

74388 LOANS&ADV
A92.158.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಜಿ ಷಣಮ್ಖಪಪ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ
ಬಸವನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು 

ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

7/21/2011 0:00 E

74389 LOANS&ADV
A92.159.ಸಾಮಂ/

2011

ವಾಸುದೇವ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಬ ಸೆಮ್ ದೈ ಸ
ಪೌರ್ ಶಾ ಉದಯಪುರ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ 

ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/21/2011 0:00 E

74390 LOANS&ADV
A92 160 ಸಾಮಂ/. .ಸಾಮಂ

2011

ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಡಿ ಎಸ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಸ
ಪೌ ಶಾ ಚನರಾಯಪಟಣ ರವರಪೌರ್ ಶಾ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ ರವರ

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಗಷಃ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/21/2011 0:00 E

74391 LOANS&ADV
A92.161.ಸಾಮಂ/

2011

ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಉರಾಳ ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉನಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ 
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂ 
ಇಡಿಎನ್ 82205ರಿಂದ ಭಾಗಶಃ 
ವಾಪಸಾತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು

7/21/2011 0:00 E

74392 LOANS&ADV
A92.162.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಆರ್ ರ ಚಂದರ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಜಾಲಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

7/21/2011 0:00 E

74393 LOANS&ADV
A92.164.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪರ್ ದ ಸ ೇ ಕ
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲು ಕೋರಿ

7/21/2011 0:00 E

74395 LOANS&ADV
A92.157.ಸಾಮಂ/

2011

ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಸ ರವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
7/21/2011 0:00 E

74396 LOANS&ADV
A92.163.ಸಾಮಂ/

2011

ಆರ್ ಅಶೋಕ ಮು ಪಾ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಹರಪನಹ ಳ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
7/21/2011 0:00 E



72086 LOANS&ADV
ಅ92.113.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಜಯಂತಿ 
  ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಬಿ ಇ ಓ 

ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ದ ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆ 
ಸಂಬಂಧ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00 E

72087 LOANS&ADV
ಅ92.117.ಸಾಮಂ/

2011
ಬೈರಾ ರೆಡಿಡ್ ಬಿ ಸ  ರವರ GPF 

ಖತೆಯಿಂದ ಬಾಗ ಶಃ ಮುಂಗಡ ಕೋರಿ
6/30/2011 0:00 E

72090 LOANS&ADV
ಅ92.116.ಸಾಮಂ/

2011

ರ್ೕಬಾಬು 
.ಪರ್.ದ.ಸ.ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ.ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ.
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/30/2011 0:00 E

72092 LOANS&ADV
ಅ92.118.ಸಾಮಂ/

2011

ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ರವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/30/2011 0:00 E

72093 LOANS&ADV
ಅ92.115.ಸಾಮಂ/

2011

ಸರೋಜಮಮ್ ಹೆಚ್  ಸ  ಪಿಳಳ್ಂಗಿರಿ 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/30/2011 0:00 E

72094 LOANS&ADV
ಅ92.120.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ಯಶೋದ ಸ ಸಪಪೂಕಾ
ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ 

ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ 
ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00 E

72100 LOANS&ADV
ಅ92.119.ಸಾಮಂ/

2011

ವೈ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಕ 
ಪ ಸಂ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ ಸಂ:EDN101066ರ ಲ್ ಸಾಲ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00 E

72104 LOANS&ADV
ಅ92.40312.ಸಾ

ಮಂ/2011

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಬಾಬು ಸ ಸ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಾಸನ ರವರ 

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00 E

72108 LOANS&ADV
ಅ92.129.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ  ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಸ  ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ 
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖಾತೆ ಸಂ 167009 

ಮಕಕ್ಳ ದಾಯ್ಭಾಯ್ಸ ಹಾಗೂ 
ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕೆಕ್ 75000 ರೂಗಳನುನ್ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00 E

72110 LOANS&ADV
ಅ92.122.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ೇ
ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ 
ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00 E

72114 LOANS&ADV
ಅ92.123.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್ ಚಂದರ್ಣಣ್ ದೈ ಕ ಹಾಸನ
ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/30/2011 0:00 E



72116 LOANS&ADV
ಅ92.125.ಸಾಮಂ/

2011

ವೈ ಎಂ ಶೇಖರ ಸ  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಹಾಸನ 
ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/30/2011 0:00 E

72121 LOANS&ADV
ಅ92.127.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ  ಶಂಕರ ರೆಡಿಡ್ ಸ  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ 
ರೋಣೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುಮಾಡಲು ಕೋರಿ

6/30/2011 0:00 E

72123 LOANS&ADV
ಅ92.124.ಸಾಮಂ/

2011

ಗಂಗಾನಾಯಯ್ ಸ ಪಿಳಳ್ಂಗಿರಿ ವ ಗಗ್
ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/30/2011 0:00 E

72126 LOANS&ADV
ಅ92.130.ಸಾಮಂ/

2011

ಯಲಲ್ಪಪ್  ಬಡಣಣ್ವರ ಸ  ಸಪಪೂಕಾ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ 

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00 E

72128 LOANS&ADV
ಅ92.131.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಂ 
ರಿಯಪಪ್ ಸ  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದ ಇವರ 

ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ದ ಸಂಬಂಧ ಭಾಗಶಃ 
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/30/2011 0:00 E

67551 LOANS&ADV
ಅ92.62.ಸಾಮಂ/2

011

ರಮಾವತಿ.ಪಿ.ಕೆ.ಸ. .ಸ.ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ನಿಡತ್,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 
ತಾ:ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆ 

ಸಂಇಡಿಎನ್27235ರ ಲ್ ಭಾಗಶ: 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ.

6/3/2011 0:00 E

67553 LOANS&ADV
ಅ92.63.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಂ.ಎಸ್ ನಾಗಲ ಮ್ ೕಘರ್ ಪಿಕಾರರು 
ರಾ. ೕ.ನಿ.ಕ.ಸ. .ಅ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಸಂಖೆಯ್:ಇಡಿ ಎನ್ 167917 ನಿಂದ 
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಮಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2011 0:00 E

67555 LOANS&ADV
ಅ92.66.ಸಾಮಂ/2

011

ಸೌಬಾಗಯ್ ಕೆ. .. ಸ. .ಸ.ಬಾಲಕಿಯರ 
ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿ 
ಇಡಿಎನ್225151 ರ ವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ 

ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2011 0:00 E

67557 LOANS&ADV
ಅ92.69.ಸಾಮಂ/2

011

ಹೇಮಲತ ಬಿ.ಆರ್
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಗುಂಜೂರು ಇವರ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಯಿಂದ ಭಾಗಶ ಹಣವನುನ್ 

ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್

6/3/2011 0:00 E

67558 LOANS&ADV
ಅ92.70.ಸಾಮಂ/2

011
ಬಿ.ಟಿ.ಗೋ ಂರಾಜು,ದೈ ,ಇವರಿಗೆ 
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ

6/3/2011 0:00 E



2011
ಯ್ ಯ್

67560 LOANS&ADV
ಅ92.72.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಗೂವೇರಹ ಳ್,ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ: 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
6/3/2011 0:00 E

67561 LOANS&ADV
ಅ92.73.ಸಾಮಂ/2

011

ಬಸಪಪ್ ಬಿ ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಜಿಗಣೇಹ ಳ್,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಕೋರಿರುವಬಗೆಗ್.
6/3/2011 0:00 E

73663 LOANS&ADV
ಅ92.134.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಆರ್ ದಾ ಾಯಣಿ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ 
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/11/2011 0:00 E

73665 LOANS&ADV
ಅ92.132.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್ ಆರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು 
ೇ  ಕ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/11/2011 0:00 E

73667 LOANS&ADV
ಅ92.136.ಸಾಮಂ/

2011

ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ಪತಾತ್ರ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 

ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

7/11/2011 0:00 E

73668 LOANS&ADV
ಅ92.137.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಯೀದುನಿನ್ೕಸಾ ಸ  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಬೆಂ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 

ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
7/11/2011 0:00 E

73669 LOANS&ADV
ಅ92.138.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ನೇತಾರ್ವತಿ ಸ  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಬೆಂ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ

ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
7/11/2011 0:00 E

73670 LOANS&ADV
ಅ92.139.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸನಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ 
ಟಿ ಬೆಂ ಇವರು ದಿ:30/4/11ರಂದು 

ವ ೕನೊವೃತಯಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್ ಇವರ 
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 
ಅಂತಿಮ ತತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/11/2011 0:00 E

73671 LOANS&ADV
ಅ92.141.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ಆರ್ ತೀಥರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ೇ
ಕ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲು ಕೋರಿ

7/11/2011 0:00 E

73672 LOANS&ADV
ಅ92.142.ಸಾಮಂ/

2011

ಮೇಲಗಿರಿಗೌಡ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರ ಜಿ ಪಿ 
ಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂ ಇ ಡಿ ಎನ್ 86845ರ 

ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
7/11/2011 0:00 E

73673 LOANS&ADV
ಅ92.143.ಸಾಮಂ/

2011

 ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ದೈ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪಪೂಕಾ
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್

7/11/2011 0:00 E



ಅ93 ಅ9

73674 LOANS&ADV
ಅ92.144.ಸಾಮಂ/

2011

ಮುಹುಂದ ಎ ಜಿ ಉಪ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಕಾ
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
7/11/2011 0:00 E

73676 LOANS&ADV
ಅ92.146.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್ ಸಂ ಬಿ ಇ ಓ
ಕಛೇರಿ ಹೊನಾನ್ಳ ಇವರ ಮಗ ಮದುವೆಗೆ 

ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

7/11/2011 0:00 E

73678 LOANS&ADV
ಅ92.150.ಸಾಮಂ/

2011

ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರ ಸಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
7/11/2011 0:00 E

73679 LOANS&ADV
ಅ92.151.ಸಾಮಂ/

2011

ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ಬಿ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಹೊಸಹ ಳ್ 
ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ 

ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 

ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

7/11/2011 0:00 E

73680 LOANS&ADV
ಅ92.152.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿ
ಎನ್ 102908 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
7/11/2011 0:00 E

68676 LOANS&ADV
ಅ92.71.ಸಾಮಂ/2

011

ವಜೀಹ ಸುಲಾತ್ನ,ವೃ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಪಾಟರಿಟೌನ್,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಕೋರಿಕೆ.
6/20/2011 0:00 E

68678 LOANS&ADV
ಅ92.74.ಸಾಮಂ/2

011

.ಆರ್.ಭಾರತಿ ಸ ಸಪಪೂಕಾ
ಗುಬಿಬ್,ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಕುರಿತು.
6/20/2011 0:00 E

68683 LOANS&ADV
ಅ93 ಅ9   

922.75.ಸಾಮಂ/2
011

ಕೆ ಆರ್ ಜಗದಾಂಬಕೆ.ಆರ್.ಜಗದಾಂಬ
,ಸ ,ಸಪಪೂಕಾ,ನಾಗವ ಲ್,ಜಿಪಿಎಫ್ 

ಭಾಗಷ: ವಾಪಸಾತಿ ಕುರಿತು.
6/20/2011 0:00 E

68685 LOANS&ADV
ಅ92.76.ಸಾಮಂ/2

011

ಲಾಲಾನಾಯಕ್ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಇಡಗೂರು,ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
6/20/2011 0:00 E

68688 LOANS&ADV
ಅ92.77.ಸಾಮಂ/2

011

ಮಂಜಪಪ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ. . ತೀಥರ್ಹ ಳ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2011 0:00 E

68689 LOANS&ADV
ಅ92.78.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಚ್ ಕೆ ಗಂಗಣಣ್ ಮು  ಸ ಪೌರ್ ಹು ಕಲ್ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗುಡ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/20/2011 0:00 E

68691 LOANS&ADV
ಅ92.79.ಸಾಮಂ/2

011

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಮುನಿರಾಜಪಪ್ ಮು  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ 

ಹುಸೂಕ್ರು ಬೆಂ ದ ಣ ಇವರ ಮಗಳ 
ಮಧುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃಹಣ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E



ಪು ಮ ಸ

68692 LOANS&ADV
ಅ92.80.ಸಾಮಂ/2

011

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ ಎಂ 
ಯರಪಪ್ ಮು  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಹೆನಾನ್ಗರ 
ಬೆಂ ದ ಣ ಇವರ ಮಗಳ ಮಧುವೆಗಾಗಿ 
ಭಾಗಶಃಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68694 LOANS&ADV
ಅ92.85.ಸಾಮಂ/2

011

ಸುರೇಂದರ್ ಎಂ ಸ. . ಕೋಟಿಪುರ
ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2011 0:00 E

68697 LOANS&ADV
ಅ92.86.ಸಾಮಂ/2

011

ರ ಬಿ ಕೆ ಸ. . ತಮಮ್ಡಿಹ ಳ್ ವ ಗಗ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2011 0:00 E

68700 LOANS&ADV
ಅ92.87.ಸಾಮಂ/2

011

ಮಹೇಂದರ್ನ್ ಎಂ ಸ. . ಕಾಚಿನಕಟೆಟ್
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/20/2011 0:00 E

68701 LOANS&ADV
ಅ9.92.ಸಾಮಂ/20

11

ಪಿ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಸ  ಹಾಸನ ರವರ 
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/20/2011 0:00 E

68704 LOANS&ADV
ಅ92.89.ಸಾಮಂ/2

011

ಟಿ ಬಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ
ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/20/2011 0:00 E

68706 LOANS&ADV
ಅ92.91.ಸಾಮಂ/2

011

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸ  ಆಲಗೌಡನಹ ಳ್ 
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ 

ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/20/2011 0:00 E

68708 LOANS&ADV
ಅ92.91.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಸ್ ಪುರುಷೋತಮ ಸಎಸ್ ರುಷೋತತ್
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ 
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68709 LOANS&ADV
ಅ92.93.ಸಾಮಂ/2

011

ಹೆಚ್ ಕೆ ರಂಗರಾಜು ಮೂಡಲ ಪೆಪ್ ರವರ
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68711 LOANS&ADV
ಅ92.90.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಂ ಚಂದರ್ಯಯ್ ಸ ನಿ ಕ ಪ ಪು ಸಂ ಇವರ 
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ EDN 101021 

ರ ಲ್ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ತತ್ದ ಲ್ ಭಾಗಶಃ 
ತತ್ವನುನ್ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68712 LOANS&ADV
ಅ92.97.ಸಾಮಂ/2

011

ಪುಟಟ್ತಾಯಮಮ್ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಹೆಬಾಬ್ಳ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68714 LOANS&ADV
ಅ92.98.ಸಾಮಂ/2

011

ಯಲಲ್ಪಪ್ ಮು  ಸ ಪೌರ್ ಅರೇಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗುಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/20/2011 0:00 E



68715 LOANS&ADV
ಅ92.98.ಸಾಮಂ/2

011

ಖಾ ದ್ ಪ ೕರ್ನ್ ಮು  ಮಂಡಯ್ 
ರವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68717 LOANS&ADV
ಅ92.99.ಸಾಮಂ/2

011

ಈಶವ್ರಿ ಪರ್ಭಾರ ಮು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 

ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68719 LOANS&ADV
ಅ92.100.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಲ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಸ  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ 
ಅರೇಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ 

ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗುಡ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/20/2011 0:00 E

68721 LOANS&ADV
ಅ92.101.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪೌರ್.ಹಳ ೕೆಸೊರಬ.ಸೊರಬ ತಾ 

ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಪ್ ಮುಂಡ ಹಣವನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/20/2011 0:00 E

68722 LOANS&ADV
ಅ92.104.ಸಾಮಂ/

2011

ಂಗರಾಜು ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಚಗಚಗೆರೆ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ 
ಹಾಸನ ಜಿ ಇಡಿಎನ್:141581 ರವರ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಇಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68723 LOANS&ADV
ಅ92.105.ಸಾಮಂ/

2011

ವಪಪ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಉನಿ
ಕಛೇರಿಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸಾ. .ಇ ಹಾಸನ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಶಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 

ಮುಂಗಡ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68725 LOANS&ADV
ಅ92.107.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ ಇ 
ಡಿ ಎನ್ 94838 ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ 
ವೆಂಕಟೇಗೌಡ ಸ  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ 

ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ರವರ 
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68726 LOANS&ADV
ಅ92.109.ಸಾಮಂ/

2011

ಗಿಡೆಡ್ೕಗೌಡ ಎಸ್ ಗುಚಚ್ ಸಂಪನಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ 
ಹಾಸನ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ 
ಬಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68727 LOANS&ADV
ಅ92.108.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇ ಡಿ 
ಎನ್ 97985 ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ 

ಸಾಕಮಮ್ ಮು  ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಕೂಡಲೂರು 
ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E



ಸ ಢ

68728 LOANS&ADV
ಅ92.110.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಎನ್ ನಿಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ
ಮಾಲಗಾರನಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ 

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68730 LOANS&ADV
ಅ92.111.ಸಾಮಂ/

2011

ಶಾಂತಾಶೆಟಿಟ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಹಳೆಪೇಟೆ‐ಉಜಿರೆ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ 
ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ 
ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

68731 LOANS&ADV
ಅ92.112.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಂಜೀವನಾಯಕ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಇಡಿಎನ್:301894 ಯಿಂದ 

ಮುಂಗಡ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜುರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

6/20/2011 0:00 E

66902 LOANS&ADV
ಅ92.23.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಗಣಪತಿ
ನಾಯಕ್,ಸ, ,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಉಳೂಳ್ರು,ಸಾಗ

ರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಇಡಿಎನ್ 
ಸಂ:157637ರ ಲ್ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

5/12/2011 0:00 E

66905 LOANS&ADV
ಅ92.24.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ.ಮಹಮ್ದ್ ಇಕಾಬ್ಲ್
ಪಾಷ,ಪರ್.ದ.ಸ.ಇವರಿಗೆ 

ಇಡಿಎನ್:85280ರ ಲ್ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗದ 
ಬಗ ಗೆ್.

5/12/2011 0:00 E

66911 LOANS&ADV
ಅ92.27.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಮು. . ಚನನ್ಹ ಳ್
ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
5/12/2011 0:00 E

66912 LOANS&ADV
ಅ92.28.ಸಾಮಂ/2

011

ಮಂಜಣ ಸ ಸ ಪೌಢಮಂಜಣಣ್,ಸ , .ಪೌರ್
ಶಾಲೆ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ,ಚೆನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ

ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆ 
ಸಂ:ಇಡಿಎನ್:66929ರ ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66907 LOANS&ADV
ಅ92.25.ಸಾಮಂ/2

011

ಆರ್.ಮುನಿರಾಜು,ಸ ,ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಕೂಗೂರು,ಆನೇಕಲ್ 

ತಾ:ಇವರಿಗೆಸಾ.ಭ.ನಿ>ಖಾತೆ ಸಂ 
ಇಡಿ::9200ರ ಲ್ ಬಾಗಶ:ಹಣ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66908 LOANS&ADV
ಅ92.26.ಸಾಮಂ/2

011

.ಎಂ.ಉಮಾಕಾಂತ್,ಉ.ನಿ,ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಸಂ:ಇಡಿಎನ್ ಸಂ:42092ರ ಲ್ 
ಭಾಗಶ: ಅಂತಿಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66928 LOANS&ADV
ಅ92.37.ಸಾಮಂ/2

011

ಬಿ ಎಲ್ ನ ನಾ, ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 

83837
5/12/2011 0:00 E

66930 LOANS&ADV
ಅ92.38.ಸಾಮಂ/2

011

ಪಿ.ಕಲಪ್ನ,ಸ ,ಸ.ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆ 
ಸಂ:ಇಡಿಎನ್:352717ರ ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E



66916 LOANS&ADV 5/12/2011 00 E

66923 LOANS&ADV
ಅ92.34.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಕೆ ಮಹದೇವಯಯ್, ಸ , ಸ
ಫೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿದರಹೊಸಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು 
ತಾ:ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಇಂದ ಮೂಂಡಗ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/12/2011 0:00 E

66926 LOANS&ADV
ಅ92.36.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ.ಎ.ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ,ದೈ. .ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಪಾಟರಿ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐

46 ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆ 
ಸಂ:ಇಡಿಎನ್:102187ರ ಲ್ ಭಾಗಶ: 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

5/12/2011 0:00 E

66918 LOANS&ADV
ಅ92.31.ಸಾಮಂ/2

011

ಎ.ಆರ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್,ದೈ. . .,ಸ.ಪೌರ್ಢ.
ಶಾಲೆ,ಆಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆ 

ಸಂ:ಇಡಿಎನ್:224926ರ ಲ್ 
ಮುಂ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿಕೆ.

5/12/2011 0:00 E

66920 LOANS&ADV
ಅ92.32.ಸಾಮಂ/2

011

.ಯು.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್,ಉ.ನಿ.,ಸಾ. .ಇ.,
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್.ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆ ಸಂ:ಇಡಿಎನ್64580ರ ಲ್ 
ಭಾಗಶ: ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

5/12/2011 0:00 E

66914 LOANS&ADV
ಅ92.29.ಸಾಮಂ/2

011

ಎನ್.ಎ.ರಾಮಸಾಸ್ಮಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ.ಇಡಿ.ಸಂ:92319ರ ಲ್ 
ಬಾಗಶ: ಮುಂ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66916 LOANS&ADV
ಅ92.30.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಂ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್,ಅ .,ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 
ರಾಣೀಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆ
ಸಂ:ಇಡಿಎನ್:169074ರ ಲ್ ಭಾಗಶ: 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 0: E

66942 LOANS&ADV
ಅ92.45.ಸಾಮಂ/2

011

.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಬಿ ವಾಲೆ,ಇವರಿ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ
5/12/2011 0:00 E

66944 LOANS&ADV
ಅ92.46.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ.ಎಸ್. ೕಲಾವತಿ,ಮು. .,ಸ.ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ಜಟಿಟ್ಅಗರ್ಹಾರ,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: 

ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66945 LOANS&ADV
ಅ92.47.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಡಿ ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್ಪರ್ ದ ಸ ,ಬಿ ಇ
ಓ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 
ಮಗಳ ವಾಹದ ಪರ್ಯುಕತ್ ಸಾ ಬಾ 

ನಿದಿಯ ಲ್ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

5/12/2011 0:00 E

66936 LOANS&ADV
ಅ92.41.ಸಾಮಂ/2

011
ಧಮರ್ ಸ  ಸಪಪೂಕಾ ಆಲೂರು ಜಿಪಿಎಫ್ 

ಭಾಗಷ: ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.
5/12/2011 0:00 E

66937 LOANS&ADV
ಅ92.42.ಸಾಮಂ/2

011

ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ
ಕಾ,ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 

112432

5/12/2011 0:00 E



66933 LOANS&ADV
ಅ92.39.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಕೆ. ಶಂಕರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉ ನಿ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಇಂದ 
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/12/2011 0:00 E

67521 LOANS&ADV
ಅ92.53.ಸಾಮಂ/2

011

ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಂ,ದೈ ೕ ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ದೂಡಡ್
ಆಲಹ ಳ್,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
6/3/2011 0:00 E

67522 LOANS&ADV
ಅ92.15.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ.ಆರ್.ಸುಲೋಚನಾ,ಅಧೀಕಷ್ಕ್ಕರು 
ಇವರಿಗೆ ಇಡಿಎನ್:55532ರ ಲ್ ಸಾ.ಭ.ನಿ 
ಯಿಂದ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/3/2011 0:00 E

67523 LOANS&ADV
ಅ92.58.ಸಾಮಂ/2

011

ಸಾ ದಾ ಖಾತೂನ್,ಮು  ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಬೇಗೂರು,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ: ಹಣ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
6/3/2011 0:00 E

67524 LOANS&ADV
ಅ92.48.ಸಾಮಂ/2

011

ದಿನಕರ ಶೆಟಿಟ್
ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಬಿ.ನಾರಾಯಣಪುರ 
ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/3/2011 0:00 E

67525 LOANS&ADV
ಅ92.61.ಸಾಮಂ/2

011

ಲಪ್.ಹೆಚ್.,ಸ. ,ಸ.ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ,ನೆಲವಾಗಿಲು,ಹೊಸಕೋಟೆ 
ತಾ:ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಖಾತೆ 

ಸಂ:ಇಡಿಎನ್:428153ರ ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಬಗ ಗೆ್.

6/3/2011 0:00 E

67526 LOANS&ADV
ಅ92.40.ಸಾಮಂ/2

011

ಜಯಶೇಖರಯಯ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಕಾಯ್ತೇಗೌಡನದೂಡಿಡ್,ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಬಗೆಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
6/3/2011 0:00 E

67527 LOANS&ADV
ಅ92.50.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಂ.ಡಿ.ನೀಳಾದೇ ,ಸಂಗೀತ
ಕಷ್ಕಿ,ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆ 
ಸಂಇದಿಎನ್:105826ರ ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಕುರಿತು.

6/3/2011 0:00 E

67528 LOANS&ADV
ಅ92.65.ಸಾಮಂ/2

011

ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ ಎಂ ಸ, ಸಪಪೂ 
ಕಾ.ಮಡಿವಾಳದವ3 ಬೆಂ ಇವರ ಮಗಳ 

ಮದುವೆಗೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/3/2011 0:00 E

67529 LOANS&ADV
ಅ92.44.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಂ.ಬಿ.ಶೋಭ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/3/2011 0:00 E

67530 LOANS&ADV
ಅ92.49.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗಪಪ್,ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಅರಸಾಳು,ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
6/3/2011 0:00 E

67532 LOANS&ADV
ಅ92.51.ಸಾಮಂ/2

011

ನರ ೕದೇವರಯಯ್,ಸ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ: ವಾಪಸಾತಿ 

ಮಂಜೂಆರಾತಿ ಕುರಿತು.
6/3/2011 0:00 E



67548 LOANS&ADV ಭ ನಿ 6/3/2011 00 E

67537 LOANS&ADV
ಅ92.52.ಸಾಮಂ/2

011

ರೋಶನ್ ನೆಲಸ್ನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸ  ಸ 
ಪೌರ್ ಶಾ ಬಂಗಾಡಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6/3/2011 0:00 E

67539 LOANS&ADV
ಅ92.54.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಬಿ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಸ , ಸ ಪೌರ್
ಶಾಲೆ,ತರಗನಹ ಳ್, ಹೊನಾನ್  
ತಾ.ರವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಬಾಗಶ: 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

6/3/2011 0:00 E

67541 LOANS&ADV
ಅ92.55.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಲಕಿ ಶ ರೈ ದೈ ಇ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಬಿ
ಇ ಓ ಕಚೇರಿ ಸುಳಯ್ ತಾ:ರವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ 
ಎಫ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶ:ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಬಗ ಗೆ್.

6/3/2011 0:00 E

67543 LOANS&ADV
ಅ92.56.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ತಾವಯಾರ್ನಾಯಕ್ ಆರ್ ಸ ಪ ಪೂ
ಕಾಲೇಜು,  ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆಜಿ ಪಿ ಎಫ್ 

ಭಾಗಶ: ವಾಪಸಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.
6/3/2011 0:00 E

67545 LOANS&ADV
ಅ92.57.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಎ ಪಿ ಬೊಮೆ ಗೌಡ,   ಸಂ ಬಿ ಇ ಓ 
ಕಛೇರಿ, ಅರಕಲಗೂಡು,ತಾ:ರವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಇಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/3/2011 0:00 E

67547 LOANS&ADV
ಅ92.59.ಸಾಮಂ/2

011

ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ರಿಯ ಸ
ಎಂಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗದ 

ಮಂಜೂರು ಕೋರಿಕೆ.
6/3/2011 0:00 E

67548 LOANS&ADV
ಅ92.60.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಮಾಧವರೆಡಿಡ್, ಬಿ ಇ ಓ.  ರಾ
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುರವರಿಗೆ ಸಾ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/3/2011 0:00 0: E

91169 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

5/2012

ಸೈಯದ್ ನೂರ್ ಹಾಜೀರ ತಾಂತಿರ್ಕ
ಸಹಾಯಕರು ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ 
ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/23/2012 10:54 E

91170 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

8/2012

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಹಣವನುನ್ ಶೇ 
90% ಅಥಮಾ ಪೂಣರ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 

ಜಯ ಪರ್ಕಾಶ ಹೆಚ್  ಬೆಂ.
1/23/2012 10:54 E

91172 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

0/2012

ಚನಿನ್ಗರಾಮಯಯ್ ಮು  ಸ ಉ  ಪಾರ್ ಶಾ 
ಹು ಯೂರು ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 176533

1/23/2012 10:54 E

91173 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

1/2012

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎನ್ ದೈ. . ಗೂಬೆಹ ಳ್, 
ನಂದಿಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 10:55 E

91174 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

3/2012

ನಾಗರಾಜಗಾ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 94349
1/23/2012 10:55 E



91175 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

4/2012

ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಮು. . 
ತೊರದೇವಂಡಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ. ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್

1/23/2012 10:55 E

91176 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

5/2012

ಶಾಂತಮಮ್ ಎಸ್ ಸ. .  ರಿಗೆರೆ,  ವ ಗಗ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/23/2012 10:56 E

91179 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

7/2012

ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಟಿ ಸ. . ಹುಣಸೇಕಟೆಟ್ 
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 10:56 E

91181 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

8/2012

ಡಿ ಕಮಲ ಸ. . ಹೆಚ್ ನಾಗಸಂದರ್
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

1/23/2012 10:56 E

91183 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

9/2012

 ಆರ್ ಜಯಲ ಮ್ೕ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು 
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/23/2012 10:57 E

91184 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

0/2012

ಕೆ ಟಿ ಪುಟಟ್ರಂಗನಾಥ ಸ. . ಕುಂದೂರು. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 10:57 E

91185 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

1/2012

ಎಂ ಆರ್ ರಂಗಾಮಣಿ ಸ. . ಹಾಸನ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 10:57 E

91186 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

2/2012

ನಾಗಭೂಷಣ ಆರ್ ಸ. . ಹೊಳ  ೆ
ಹೊನೂನ್ರು ಭದಾರ್ವತಿ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 10:57 E

91187 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

3/2012

ರಮೇಶ ಟಿ ಕೆ ದೈ. .  ಜಯನಗರ
ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/23/2012 10:58 E

91188 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

4/2012

ಚಂದರ್ಕಲಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮು. . 
ಜಯನಗರ ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/23/2012 10:58 E

91189 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

5/2012

ಎಸ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 10:58 E

91190 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

6/2012

ಜೊಯ್ೕತಿ ರಾಗವೇಂದರ್ ರಾವ್ ಸ ಅಬಿಬ್ಗೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭ,ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 10:58 E

91191 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

7/2012

ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಮು ೕಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 10:59 E

91192 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

8/2012
ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಎನ್ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

1/23/2012 10:59 E



91193 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

9/2012

ಡಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಜಿಲಾಲ್ ೕಜನಾ ಉಪ 
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸವರ್ ಕಷ್ಣ 
ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/23/2012 10:59 E

91194 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/43

0/2012

ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ದೇವರಹೊಸಹ ಳ್, 
ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 10:59 E

91195 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/43

1/2012

ದೇವರಾಜಯಯ್ ಮು ಅ ಲ್ೕಪುರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

1/23/2012 11:00 E

91196 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/43

2/2012

ಆರ್ ಕರೀಗೌಡ ಬಿ ಇ ಒ ಮೈಸೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:00 E

91197 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/43

3/2012

ಕಮಲಮಮ್ ಎಲ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಹಾಯಕರು ದೇವನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

1/23/2012 11:00 E

91198 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/43

4/2012

ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರಿ ದದ್ಪಪ್ ಸ  ಬನಿನ್ಕೋಡು, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:00 E

91199 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/43

5/2012
ವ ೕದಾಬಾನು ಸ  ಚಿನಾಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

1/23/2012 11:01 E

91200 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/43

6/2012

ನಾಗಣಣ್ ಮು  ಮಾಲಂಗಿ ಟಿ ನರ ೕಪುರ, 
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಂಜೂರಾತಿ
1/23/2012 11:01 E

91202 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/43

9/2012

ಭವಾನಮಮ್ ಕೆ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ತತ್ವನುನ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:01 E

91203 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

0/2012

ಹೆಚ್ ಸಂಜೀವಯಯ್ ಪವಯ್ ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂದ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:02 E

91224 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

1/2012

ಎಂ ಎನ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಮು ಡಿ ಕೆ
ಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:02 E

91225 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

3/2012

ವೈ ಪಿ ಪರ್ತಿಮಾ ಸ ದೊಡಡ್ಗದದ್ವ ಳ್, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:02 E

91226 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

4/2012

ಜೆ ಜೋಸೆಪ್ ರ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ರವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

89915

1/23/2012 11:03 E



91227 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

5/2012

ಎಸ್ ಬಸವಣಣ್ ಕೆಂಗೇರಿ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:03 E

91228 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

6/2012

ಎಂ ಜಿ ಮಂಜಪಪ್ ದೈ ಆಲಘಟಟ್, 
ಬೀರೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/23/2012 11:03 E

91229 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

7/2012

ಬಿ ಕೆ ಸುಧಾ ಸ ತಳಗವಾರ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:03 E

91230 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

8/2012

ಹೇಮಾ ಡಿ ಚಗ್ಡ್ ಸ ಹೊಸನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:04 E

91231 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

9/2012

ರ ೕಂದರ್ ಎ ಎಸ್ ದೈ ಕಾರಿಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:04 E

91232 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

0/2012

ಎನ್ ಬಿ ಜಯಪಪ್ ಮು ರಂಗಾಪುರ, 
ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:04 E

91233 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

1/2012

ಯ ೇಶವ್ರಪಪ್ ದೈ ಮಂಡಘಟಟ್ ವ ಗಗ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:04 E

91234 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

2/2012
ಎಂ ಜೊಯ್ೕತಿ ದಿವ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/23/2012 11:05 E

91235 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

3/2012

ಟಿ ನರ ಂಹಯಯ್ ಡಿದನೌ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:05 E

91236 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

4/2012

ನ ೕದ್ ಪಾಷ ಸ ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಬೆಂದ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:05 E

91237 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

5/2012

ಎಂ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, 
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:05 E

91238 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

6/2012

ರಾಮಯಯ್ ಸ ಕಡಬ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:06 E

91239 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

7/2012

ಬಿ ಎಲ್ ಯಶೋದ ದೈ ಜಕೂಕ್ರು
ಬೆಂಉ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:06 E

91240 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

8/2012

ಪಿ ನಾಗೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ ಸ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:06 E

91241 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

9/2012

ಅರೀಫ್ ಅಹಮಮ್ದ್ ಡಿದನೌ ಆಯುಕತ್ರ 
ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:07 E



ುರ

91242 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

1/2012

ಕೆ ಎಸ್ ಮೀರಾ ಸ ವೇಕನಗರ ಬೆಂದ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/23/2012 11:07 E

91804 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

8/2012

ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಜಿ  ಸಸಂಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಾಮತಿ 
ಕೂಡಿಗೆ, ಆಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2012 16:45 E

91805 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

6/2012

ಪರ್ಭಾಕರರಾವ್ ಬಿ ಎನ್ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು,ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೆರಿ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

1/30/2012 16:46 E

91806 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

9/2012

ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ಸ ಕಲಲ್ಹ ಳ್, ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:46 E

91807 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

0/2012

ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮು ಬೇಲೂರು, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:46 E

91808 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

1/2012

ಎಸ್ ಬಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ್ ದೈ  ಮುರುಂಡಿ 
ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:47 E

91809 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

3/2012

ಶೈಲಜ ಎಸ್ ಎನ್ ದೈ ಅಮನಗಟಟ್
ಗುಬಿಬ್, ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:47 E

91810 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

4/2012

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್ ಸ
ರಮಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರುರಮಾಪ ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜುರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

1/30/2012 16:47 E

91811 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

6/2012

 ತಿರುಮಲಾಚಾರಿ ಮು ಸವೆವ್, ಹೆಚ್ ಡಿ
ಕೋಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:47 E

91812 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

9/2012

ಡಿ ಸೂರಪಪ್ ಮು ನಗರ ಹೊಸನಗರ, 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/30/2012 16:47 E

91813 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

0/2012

ಮಹದೇವಪಪ್ ಎಂ ಸ ರಾಳಕೊಪಪ್
ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:48 E

91814 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

0/2012
ಪುಷಾಪ್ವತಿ ಎಸ್ ಸ  ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2012 16:48 E

91815 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

1/2012

ಚಂದರ್ ನಾಯಕ್ ಜೆ ದೈ ಕೊಡಗಿ
ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:48 E

91816 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

2/2012

ಪಚಚ್ಮಮ್ ಸ ಬಾಳೆಮಾರನಹ ಳ್, 
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:48 E



3/2012
ಯ್

91817 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

3/2012

ಎನ್ ಆರ್ ಮಹಾದೇವಪಪ್ ಸ
ಚೊಟಟ್ನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:49 E

91818 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

4/2012

ಕೆ ಎಂ ಲೋಕೇಶಪಪ್ ದೈ  ಹೊಸನಗರ, 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:49 E

91819 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

6/2012

 ಆರ್ ಶವ್ನಾಥ ಸ  ಚೊಟಟ್ನಹ ಳ್ೕ, 
ಮಳವ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:49 E

91820 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

7/2012

ಪದಮ್ ವೈ ಎಸ್ ದಿವ್ದಸ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:49 E

91822 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

0/2012

ಜಗದಯಯ್ ಎಂ ಉಮಚಗಿ ಹೊ ಗೆ
ಕಷ್ಕರು, ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:50 E

91823 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

1/2012

ನಾಗರತನ್ ಪಿ ಸ ನೂಯ್ಟೌನ್ ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:50 E

91824 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

2/2012

ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಸ ಕೊಯೂಯ್ರು, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:50 E

91825 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

3/2012

ಎಂ ಹೆಚ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಸ  
ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:50 E

91826 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

4/2012

ಎ  ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಮು  
ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:51 E

91827 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

5/2012

ಹೂವಯಯ್ ದೈ ಎಲೆಚಾಕನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:51 E

91828 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

6/2012

ಎ ಕಾಂತರಾಜು ಸ ತೈಲೂರು, ಮದೂದ್ರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:51 E

91829 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

7/2012

ಬಿ ಹೆಚ್ ಸ ತ ದೈ ತೈಲೂರು, ಮದುದ್ರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:51 E

91830 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

8/2012

ಸುಜಾತ ಬಿ ಆರ್ ಸ ಬೆಂ ಉ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:51 E

91833 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

9/2012

ಟಿ ಎಸ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ದೈ ದೊಡಡ್ಪುರ, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:52 E



91834 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

0/2012

ಎನ್ ಕೆ ಭೀಮರಾಜ್ ಮು  ಕೆ ಆರ್ 
ಮಾಕೆರ್ಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2012 16:52 E

91835 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

2/2012

ಪಿ ಜಯ ಸ ತರೀಕೆರೆ, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:52 E

91836 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

4/2012

ೕಣಾ ಹೆಗಡೆ ಸುಂಕೇನಹ ಳ್, ಬೆಂದ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:52 E

91837 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

3/2012

ಭಾರತಿ ಬಬಲೇಶವ್ರ ದೈ  ಸುಂಕೇನಹ ಳ್, 
ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:53 E

91838 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

6/2012

 ಅಮರಾವತಿ ಸ  ದೊಡಡ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, 
ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:53 E

91839 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

7/2012

ಗಂಗಹನುಮಯಯ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಸ
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:53 E

91840 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

8/2012

ಎನ್ ಬಿ ಬನೂನ್ರು ಜಯನಗರ, ಬೆಂ
ಇವರು ಸಾಭನಿಧಿಯ ಲ್ರುವ ಹಣವನುನ್ 

ಅಂತಿಮ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2012 16:53 E

91841 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

2/2012

ಟಿ ಎಸ್ ಆಂಜನಪಪ್ 
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಯ್ 
ೕಜನಾ ನಿದೆರ್ಶಕರ ಮಛೇರಿ ಸವರ್ 

ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2012 16:54 E

91842 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

3/2012

ಕೆ ರಮೇಶ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:54 E

91843 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

5/2012

ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಗೆರ್ೕಡ್1 ದೈ
ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:54 E

91844 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

7/2012

ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಶ 
ರಾಳಕೊಪಪ್ ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2012 16:54 E

91845 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

1/2012

ಕೆ ಕೆ ನಾಗರತನ್ ಬಿ ಇ ಒ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:55 E

91846 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

5/2012

ಡಿ ಟಿ ತಿಮಮ್ರಾಯಪಪ್ ಮು ಬಡವನಹ ಳ್, 
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:55 E



91847 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

6/2012

ಎ ನೀಲಕಂಠಚಾರ್ ದೈ  ಕುರುಬೆಹ ಳ್, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:55 E

91848 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/44

2/2012

ಟಿ ಆರ್ ರ ೕಂದರ್ಬಾಬು ಸ  ತೈಲೂರು, 
ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:55 E

91849 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

8/2012
ಬಿ ಎಲ್ ನ ನ ಸ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:55 E

91964 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

5/2012

ಡಿ ಸುರೇಶ ಮು ಕಂಚಮ ಳ್, ಹೆಚ್ ಡಿ
ಕೋಟೆ, ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/30/2012 16:56 E

91965 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

7/2012

ಗುರುರಾಜ್ ಹೆಚ್ ದೈ  ಆನಂದಪುರಂ, 
ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:56 E

91966 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

1/2012

ಕೆ ಜಿ ಸತೀಶ್ ಪರ್ದಸ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 16:56 E

91967 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

9/2012
ಎಸ್ ಕೋಮಲ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/30/2012 17:02 E

91968 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/49

0/2012

ಎಂ ಶ ರೇಖಾ ಸ ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್
1/30/2012 17:02 E

91969 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/49

1/2012

ಬಸವಂತ ಸ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭಮುಮಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
1/30/2012 17:02 E

91971 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/49

3/2012

ಅಕತ್ರ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಬೀಕನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
1/30/2012 17:02 E

91972 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/49

4/2012

ಹೆಚ್ ಬೆಳ ಳೆ್ೕಗೌಡ ಸ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 17:03 E

91973 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/49

5/2012

ಬಿ ಎ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೇಂದರ್
ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 17:03 E

91974 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/49

6/2012

ಸಾಲೇಹಾ ತಬಸುಸ್ಂ ಸ ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
1/30/2012 17:03 E

91975 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/49

7/2012

ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿ ದೈ ಆಯನೂರು, 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/30/2012 17:03 E

92316 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

2/2012
ಗೀತಾ ಕೆ ಚಿ  ಮಡಿವಾಳ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

2/2/2012 12:53 E
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92317 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

2/2012

ಎಸ್ ಹೆಚ್ ರೇಣುಕಮಮ್ ಸ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
2/2/2012 12:52 E

92318 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಬಿ/468/

2012

ಆರ್ ಶಕುಂತಲ ಸ ಟೇಕಲ್, ಮಾಲೂರು, 
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/2/2012 12:52 E

92319 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

7/2012

ಬಿ ರ ೕಂದರ್ ದಿವ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
2/2/2012 12:52 E

92320 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ಎಂ ಸುನಂದ ಟಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
2/2/2012 12:52 E

92407 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/49

9/2012

ಹೆಚ್ ಕೆ ಸುಜಾತ ವೃ ಇಮಮ್ಡಿಹ ಳ್, 
ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/13/2012 14:45 E

92411 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

1/2012

ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್ ಪಿ ದೈ ಅಣಣ್ಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/13/2012 14:46 E

92413 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

3/2012

ಎನ್ ಹೆಚ್ ರಹಮತ್ ಉಲಾಲ್ಖಾನ್ ದೈ
ಹೊಸಕೋಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/13/2012 14:46 E

92415 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

4/2012

ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಬಿ ಸ ಹೆದಾದ್ರಿಪುರ
ಹೊಸನಗರ ಇವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:14 E

92416 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

5/2012

ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಮಾಹದೇವಸಾವ್ಮಿ ಮು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:14  :14 E

92417 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

6/2012

ಹೇಮಾಮಾ ನಿ ಸ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:14 E

92418 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

8/2012

ಯಲಲ್ಪಪ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಸ ಹೊಡನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:14 E

92419 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

9/2012

ಎನ್ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಮು ಬಿದಲೂರು
ದೇವನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
2/14/2012 10:15 E

92420 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

0/2012

ಸಾವ್ಮಿ ಬಿ ಇ ಒ ಪಾಂಡುವಪುರ, ರವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:15 E

92421 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

1/2012

ಟಿ ಎಂ ರಾಮಕರಷಣ್ಗವಡ ಸ
ಸೋಮಯಾಜಲ ಹ ಳ್,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ 
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2012 10:15 E

92422 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

2/2012

ಸುರೇಶ್ ಸ ಮಾಕ ಬೆಂಉ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:15 E
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92423 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

3/2012

ಗುಲಾತ್ಜ್ ಅಧೀಬಾ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2012 10:16 E

92425 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

5/2012

ಜಿ ಆರ್ ಸುಮಿತರ್ಮಮ್ ಸ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳಾಳ್ಪುರ 

ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2012 10:16 E

92426 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

6/2012

ನಿರಂಜನಮೂತಿರ್ ದೈ ಅಬಬ್ಲಗೆರೆ, 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:16 E

92427 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

7/2012

ತರಾ ಸ ಶೇಷಗಿರಿಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:17 E

92428 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

8/2012

ಉಮೇಶ ಪರ್ದಸ ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂ ದ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:17 E

92429 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

9/2012

ಎನ್ ನರ ಂಹಯಯ್ ಸ  ಯಡಿಯೂರು 
ಬೆಂ ದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:17 E

92430 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/52

0/2012

ಮಹಾಲ ಮ್ ಎಂ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸಾಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:17 E

92431 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/52

8/2012

ೕಹನ್ ರಾಜು ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:18  :18 E

92683 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/52

2/2012

ರಾಜಶೇಖರ ಜಿ ಸ ಅಬಿಬ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:19 E

92684 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/52

3/2012

ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಸ ಪಾವಗಡ, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
2/14/2012 10:19 E

92685 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/52

4/2012

ಎ ಎಂ ಮಲೆಲ್ೕಶ್ ಸ ವತೂರ್ರು ಬೆಂದ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:19 E

92686 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/52

5/2012

ಹೆಚ್ ಉಷಾ ಸ ಜೂಗನಹ ಳ್, ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:20 E

92687 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/52

6/2012

ಚೇತನಾ ಯು ಸ ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:20 E

92689 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/52

9/2012

ಟಿ ಮಲೆಲ್ೕಶ ಮು ಮಾದರಹ ಳ್, 
ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:20 E



92690 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/53

0/2012

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರ ೕಶ್ ಸ ವಪುರ, 
ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:20 E

92691 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/53

1/2012

ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸ ಚಿಂತಾಮಣಿ , 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:21 E

92692 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/53

2/2012

ಎಸ್ ದಿನಕರ ಹೆಗೆಡ್ ದೈ
ಜಾನುವಾರುಕಟೆಟ್, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ಉಡುಪಿ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2012 10:21 E

92693 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/53

3/2012

ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಮು ಬಿಳಗೀಹ ಳ್, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:21 E

92694 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/53

4/2012

ಸರಸವ್ತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ದೈ ಹರಿಹರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:21 E

92695 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/53

5/2012

ಎನ್ ಪಿ ಶೈಲಾ ಸ ಪೂಮಗಾಮೆ, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:22 E

92696 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/53

7/2012

ಜಿ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಸ
ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್, ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

2/14/2012 10:22 E

92697 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/53

9/2012

ಸುಜಾತ ಎ ಎನ್ ಸ ದೊಡಡ್ಪುರ, ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:22 E

92698 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

0/2012

ಹೆಚ್ ದಿನೇಶ್ ಸ ರಾಬಟ್ರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ, 
ಕೆ ಜಿ ಎಫ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
2/14/2012 10:23 E

92699 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

1/2012

ಬಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿರ್ ದೈ ನೂಯ್
ವಾಣಿ ಲಾಸ ಬಾಪಪೂಕಾ   ಪುರಂ 

ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/14/2012 10:23 E

92702 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

3/2012

ಸರೋಜಮಮ್ ಡಿದನೌ ವಾಣಿ ಲಾಸ
ಕೋಟೆ, ಬೆಂ ದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:23 E

92810 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/52

1/2012

ರ್ೕರಾಮಣಣ್ ಮು ಮದದ್ಕಕ್ನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:24 E

92811 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

4/2012

ಭಾರತಿ ಬಿ ಪಿ ಮು ಚಿಕಕ್ಜಾಲ ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:24 E

92812 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

5/2012

ಎಂ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥಚಾರ್ ಸ  ಹೆಬೂಬ್ರು, 
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/14/2012 10:24 E



93709 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ಎಸ್ ಮಲ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:25 E

93710 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ಡಿ ಎಸ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ದಸ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:26 E

93711 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/90

/2012

ಎನ್ ಗೋ ಂದಪಪ್ ಪರ್ದಸ ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯ ಭಾಗಶಃ ಹಣ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೊರಿ
3/27/2012 12:26 E

93712 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

6/2012

ವರಾಮಮೂತಿರ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ 
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಹನೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:26 E

93713 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

7/2012

ಸೈಯದ್ ರಬಾಬ್ನಿ ಡಿದನೌ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ಇಡಿಎನ್106237
3/27/2012 12:26 E

93714 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

8/2012

ಎಂ ಜಯಲ ಮ್ೕ ಸ ವೇಕಾನಗರ, 
ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:27 E

93717 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

9/2012

ಬಿ ವಕುಮಾರಯಯ್ ಸ ಕೆ ಮತಿಘಟಟ್, 
ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:27 E

93718 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

0/2012

ಕೃಷಣ್ ಮು ಕೆ ಆರ್ ನಗರ, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:27 E

93719 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

1/2012

ಅಫಲ್ ಬೇಗ್ ಸ  ನಂಜನಗೂಡು ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್98246
3/27/2012 12:28 E

93721 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

2/2012

ಮಲಲ್ಯಯ್ ಮು  ಮಾರ ಲ್ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್, ಇಡಿಎನ್ 97992
3/27/2012 12:28 E

93722 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

3/2012

ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ ದೈ ಆನೇಕೆರೆ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್, 
140359

3/27/2012 12:28 E

93724 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

4/2012

ಕನಕವೇ ಪರ್ದಸ ಆನೇಕೆರೆ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:29 E

93725 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

5/2012

ಶಂಕರಗೌಡ ದರ್ ಳ್, ಸ ಸೊರಬ ಪಟಟ್ಣ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:29 E



93733 LOANS&ADV 3/27/2012 12 E

93726 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

6/2012

ಉಮೇಶ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ರಾಠೋಡ್ ಸ
ಸೊರಬ ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಇಡಿಎನ್ 424929

3/27/2012 12:29 E

93727 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

7/2012

ನಾಗರತನ್ಮಮ್  ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:29 E

93728 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

8/2012

ಎ ಹೆಚ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಸ  ಮಂಡಿಕಲ್, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:30 E

93729 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/55

9/2012

ರ್ೕಕಾಂತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಉಪಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು 
ಸಪಪೂಕಾ ಹೊಳೆಹೊನೂನ್ರು,  ವ ಗಗ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 97786

3/27/2012 12:30 E

93730 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

0/2012

ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಆರ್ ಬಿ ಇ ಒ ತರೀಕೆರೆ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 139591

3/27/2012 12:30 E

93731 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

1/2012

ರಘುನಾಥರೆಡಿಡ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:31 E

93733 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

2/2012

ಪದಮ್ರಾಜು ಡಿ ಸ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:31  :31 E

94172 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

4/2012

ಎಲ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ ಸ
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:32 E

94173 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

5/2012

ಡೇನಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿಸೋಜಾ ಸ
ಬೆಟಟ್ಂಪಾಡಿ ಪುತೂತ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 363124

3/27/2012 12:32 E

94174 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

6/2012

ಅಬುದ್ಲ್ ಖಾದಿರ್ ಪರ್ದಸ ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:32 E

94175 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

7/2012

ಅಲಾಲ್ಭ ಎಸ್ ಹೊಸ ಳ್, ಸ ಸೊರಬ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:33 E

94176 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

8/2012

ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಲತಿ ಸನಿ ಕಪಪುಸಂಘ
ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:33 E

94177 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

9/2012

ನಾಗಮಣಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಹೊಸಕೋಟೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:33 E



ಪಿ ಮ

94178 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

1/2012

ಗಣಪತಿಯಪಪ್ ಉಪಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು
ಸಪಪೂಕಾ ಸಾಗರ,  ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:33 E

94179 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

2/2012

ಗಿರಿಜಮಮ್ ಸ ಹೊನನ್ಗನಹಟಿಟ್ ಬೆಂದ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:34 E

94180 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

3/2012

ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಅಡಡ್ಗಲ್
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಇಡಿಎನ್ 165687

3/27/2012 12:34 E

94181 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

4/2012

ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮು ತಾಯ್ವನಹ ಳ್, 
ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ 

165554

3/27/2012 12:34 E

94270 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

5/2012

ಪುಟಟ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸ ಬೇಲೂರು, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:35 E

94271 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

5 A/2012

ಎಂ ಮಾಥರ್ ಸ ಚಂದಕವಾಡಿ, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:35 E

94272 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

6/2012

ರಾಮ ಂಗಾಚಾರ್ ಸ ಹಳ ೕೆಬೀಡು, 
ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 141144

3/27/2012 12:35 E

94273 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

7/2012

ಪಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟರತಮ ಸಆರ್ ವೆಂಕಟರತನ್ ಮ್ ಸ
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಇಡಿಎನ್ 168166

3/27/2012 12:36 E

94274 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

8/2012

ಸುಮಿತರ್ ಕೆ ಆರ್ ಸ ದುಗಿರ್ಗುಡಿ, 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

94653

3/27/2012 12:36 E

94275 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/58

2/2012

ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸ  ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ 
ಕೆಂಕೆರೆ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:36 E

94276 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/58

3/2012

ಅನಂದ ಬಿ ಕೆಂಕೆರೆ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:37 E

94277 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/58

4/2012
ಶಾ ನಿ ೕಣಾ ಕುಮಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಗಿ ಕೋರಿ

3/27/2012 12:37 E

94278 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/58

5/2012

ಅಫಸ್ರ್ ಅಬುದ್ಲ್ ವ ೕದ್ ಪ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:37 E



94286 LOANS&ADV 3/27/2012 12 E

94279 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/58

6/2012

ವೈ ಗಣೇಶ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿ
ಆರ್  ಕೇಂದರ್ ಹೊಸನಗರ,  ವ ಗಗ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:38 E

94280 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/58

7/2012
ಎಂ ಶಂಕರ ಸ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:38 E

94281 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/58

8/2012

ಅನಿತಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಮು ಕೆಂಕೆರೆ
ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:38 E

94282 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/58

9/2012

ಟಿ ಎಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲರಾವ್ ಸಂ
ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:38 E

94283 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/59

0/2012

ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ಎಂ ಹೆಚ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:39 E

94284 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/59

2/2012

ಆರ್ ೕರಭದರ್ಯಯ್ ಸ  ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, 
ಬೆಂಉ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:39 E

94285 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/59

3/2012

ಶಾಂತಿ ಮರಿಯಾ ಸಾಲಾಡ್ನಾ ಸ  
ಅಳದಂಗಡಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:39 E

94286 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/59

4/2012

ಸು ೕಲಾ ಸ ೕ ಅಳದಂಗಡಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:40  :40 E

94287 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/59

5/2012

ಟಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪಪ್ ದೈ  ಬೆಗಿಲ್ಹೊಸಹ ಳ್, 
ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:40 E

94288 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

4/2012

ಖಾದರ್ ಬಾಷ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು 
ೇ ಕ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಖಾತೆಯ ಭಾಗಷಃ ತತ್ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 169176

3/27/2012 12:40 E

94289 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

5/2012

ಎನ್ ದೇವರಾಜು ಡಿ ವೈ ಪಿ ಕೋಲಾರ
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/27/2012 12:40 E

94290 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

3/2012

ಗಿರಿಜಮಮ್ ದಿವ್ದಸ ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:41 E

94291 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012
ರ್ೕಲ ಮ್ೕ ದಿವ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:41 E



94298 LOANS&ADV 3/27/2012 12 E

94292 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ರ್ೕನಿವಾಸ ಟಿ ೕಜನಾ ಶಾಖೆ 
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:41 E

94293 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/59

6/2012

ಜಿ ಪರ್ಕಾಶ್ ದೈ ಅ ಲ್ೕಪುರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:42 E

94294 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/59

7/2012

ಎನ್ ತಮಮ್ಯಯ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು 
ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:42 E

94295 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/59

9/2012

ಅಬುದ್ಲ್ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ಸಂ ಮಧುಗಿರಿ
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:42 E

94296 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

0/2012

ಎಂ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಪರ್ದಸ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:43 E

94297 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

1/2012

ಆರ್ ದದ್ಮಾದಯಯ್ 
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ ಎಸ್  ಕೆ 

ಪಪೂಕಾ ಕೋಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:43 E

94298 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

2/2012

ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:43  :43 E

94299 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

0/2012
ಬಿ ಎನ್ ನ ನಾ  ಸ  ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:43 E

94300 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/63

1/2012

ಬಿ ನಂಜಮಮ್ ಸ  ವಾಗಟ ಹೊಸಕೋಟೆ, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 202265
3/27/2012 12:44 E

94301 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/63

3/2012

ಸದಾ ವರೆಡಿಡ್ ದೈ ಬಾಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3/27/2012 12:44 E

94302 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/63

9/2012

ಲೇಪಾ ಸ ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್
ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/27/2012 12:44 E

95086 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ಜಿ ಉಷಾ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:42 E



95087 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/59

8/2012

ಹೆಚ್ ಕೆಂಪರಾಜು
ಕಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಯ್ 

ೕಜನಾ ನಿದೆರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ 
ಸ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 11:42 E

95088 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

6/2012

ಎಂ ದಿನೇಶ್ ಸ ಪೂಮಗಾಮೆ, ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:42 E

95090 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

8/2012

ಕ ತ ಬಿ ವೃ ದೇವೇಗವಡನಗರ, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:41 E

95091 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

9/2012

ಮಾದೇಗೌಡ ಎಂ ಪಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:41 E

95092 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

1/2012

ಎ ಬಿ ರಮೇಶ ಸ ಕಟಾಟ್ಯ, ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
5/10/2012 11:41 E

95093 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

2/2012

ರೇವಣಪಪ್ ಹೆಚ್ ಸ ತಮಮ್ಡಿಹ ಳ್, 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
5/10/2012 11:40 E

95094 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

3/2012
ನಿವೇದಿತಾ ಕೆ ಕೆ ಸ  ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 11:40 E

95095 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

4/2012

ಚನನ್ಪಪ್ಗೌಡ ಮು ಹೊಸ ಬೆಟುಟ್
ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:40 E

95096 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

5/2012

ಗೋ ಂದರಾಜ ಶೆಟಿಟ್ ಬಿ ಆರ್
ಪಾವಗಡ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:06 E

95097 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

6/2012

ಕುಸುಮ ಎಂ ಸ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:06 E

95098 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಬಿ/617/

2012

ರೇಣು ಬಿ ಸ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:06 E

95099 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

8/2012
ಬೀಬೀಹಾಜಿರಾ ಸ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 11:05 E

95100 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

9/2012

ವಜೀಹಾಭಾನು ಸ ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:46 E

95101 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

0/2012

ಆರ್ ರಾಜಪಪ್ ಮು  ಬಿದರೂರು, 
ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 10:47 E



95102 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

1/2012

ಸಫೀರ್ ಅಹಮದ್ ಎಂ ಪತರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾತ್ಪಕರು ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂ ಉ 

ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 10:48 E

95103 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

2/2012

ಕಮಲ ಹುಲಕುಕಿರ್ ಸ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:48 E

95104 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

3/2012

ವೈ  ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಇ ಒ ಗುಡಿಬಂಡೆ, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:48 E

95105 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

4/2012

ಮೂತಿರ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಸ ಬೆಳೂಳ್ರು, 
ನರ ಂಹರಾಜಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

5/10/2012 10:49 E

95106 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

5/2012

ಟಿ ದೇವಕಿ ಮು ಬಾಗಲಕುಂಟೆ, ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್,
5/10/2012 10:50 E

95107 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

7/2012

ಸಾಭನಿ ಹಣವನುನ್ ಅಂತಿಮ ಸಂದಾಯ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚ್  ಜಯಪರ್ಕಾಶ 

ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ
5/10/2012 10:50 E

95108 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

8/2012

ಎಂ ಪರ್ಕಾಶ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು
ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 10:50 E

95109 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

9/2012
ದೇವದಾಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ಗ್

5/10/2012 10:50 E

95110 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/63

0/2012

ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಟಿ ಬಿ ಪರ್ ಮು  
ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಬನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 10:51 E

95111 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/63

2/2012

ಜಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಂ
ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:51 E

95113 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/63

4/2012

ಎಂ ಎ ಸುಜಾತ ಸ  ಹಳ ೕೆಕೋಟೆ 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:51 E

95114 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/63

6/2012

ಜೊಯ್ೕತಿ ಜೂಯ್ ಯೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸ  
ಬಂಗಾಡಿ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 10:52 E

95115 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/63

7/2012

ಸಯಯ್ದ್ ಪಾಷಾ ದೊಡಡ್ಗದದ್ವ ಳ್, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:52 E

95116 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

0/2012

ಎಂ ಬಸವರಾಜು ಸ ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ, 
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
5/10/2012 10:52 E



95117 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

1/2012

ಸೈಯದಾ ಯಾ ಮ್ ಸುಲಾತ್ನಾ ಮು
ಉತತ್ರಹ ಳ್ೕ, ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 10:52 E

95119 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

2/2012

ಆರ್ ಬಿ ಲೋಕೇಶ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
5/10/2012 10:53 E

95120 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

3/2012

ದಿಆರ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿದನೌ ಬೆಂ ಇವರ
ನಿಧನದ ಪರ್ಯುಕತ್ ಸಾಭನಿ ಹಣವನುನ್ 

ಸಂದಾಯದ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:53 E

95121 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

4/2012

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸುಮಲತ ಸ  ಯಡಿಯೂರು, 
ಬೆಂ ದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:53 E

95122 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

5/2012

ಕೆ ಪರ್ಸಾದ್ ಸ ವಪುರ, ಮದೂದ್ರು
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:54 E

95123 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

6/2012

ಪಿ ೕಲಾ ಬೇಬಿ ಸ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:54 E

95124 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

7/2012

ಕೆ ವಾಲಯ್ನಾಯಕ್ ಸ ಎಂ ಹ ಳ್, 
ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

5/10/2012 10:54 E

95125 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

8/2012

ಜಿ ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಮು ಅರ ೕಕೆರೆ, ಪಾವಗಡ
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:54 E

95127 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

9/2012

ಶೈಲಾ ಕೆ ಕೆ ಸ ಹಗರೆ ಬೆಲೂರು, ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:55 E

95128 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

0/2012

ಎಸ್ ವಾಸುದೇವ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:55 E

95129 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

1/2012

ಎಸ್ ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು 
ಸ  ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

5/10/2012 10:55 E

95130 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

2/2012

ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಆರ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ 
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಹೊಸನಗರ,  ವ ಗಗ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 100401

5/10/2012 10:56 E

95131 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

3/2012

ಟಿ ಟಿ ಹೇಮಲತ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:56 E



ಮಿ

95133 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

4/2012

ಹೆಚ್ ಎಂ ಚಂದರ್ಯಯ್ ಸ  ಬರ ಡಲ್ಹ ಳ್,   
ಎನ್ ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:56 E

95134 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

5/2012
 ಸೂಯರ್ಕಲಾ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 10:57 E

95136 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

6/2012

ದೇವರಾಜು ಎನ್ ಸ ಮಧುಗಿರಿ ರವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:57 E

95137 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

7/2012

ಡಿ ಎಸ್ ಧನಯ್ಕುಮಾರ್ ಮು
ಹೂಳವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ, ರವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

5/10/2012 10:57 E

95139 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

8/2012

ಸುರೇಶ ಬಿ ಎಂ ಸಂ ತರೀಕೆರೆ, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
5/10/2012 10:57 E

95140 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

0/2012

ಹಾಲಪಪ್ ಬಿ ಟಿ ಸನಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಅಂತಿಮ ಹಣ ಮರು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 41389

5/10/2012 10:58 E

95141 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

4/2012

ಎಂ ಅನುಸೂಯಮಮ್ ಸ  ದುಗರ್ದಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:58 E

95143 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

8/2012

ಎಸ್ ಆರ್ ರಂಗಸಾಮಿ ಪ ಮಧೂಗಿರಿಎಸ್ ಆರ್ ರಂಗಸಾವ್ ಪ ಮಧೂಗಿರಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:58 E

95144 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/607/

2012

ಯು ಪಿ ಪುಷಾಪ್ವತಮಮ್ ಸ  ಗೋಪನಹ ಳ್, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:58 E

95145 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

3/2012

ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಂ ಕಿರಿಯ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಲು ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

5/10/2012 10:59 E

95478 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

1/2012

ನಾಗೇದರ್ಪಪ್ ಟಿ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ  ಎನ್ 
ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 
178302

5/10/2012 10:59 E

95479 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

2/2012

ಟಿ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಸ ಊರುಕೆರೆ, 
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:59 E



95488 LOANS&ADV 5/10/2012 11 E

95480 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

3/2012

ಟಿ ವೈ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ದೈ  ಸಾವ್ಂದೇನಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:00 E

95481 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

5/2012

ಮಂಜುಳ ಎಲ್ ಸ ೕ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್, ಇಡಿಎನ್ 177953
5/10/2012 11:00 E

95482 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

6/2012

ಜಿ ಬಿ ಲ ಮ್ೕನರಸಮಮ್ ಸ ಪಾವಗಡ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:00 E

95484 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

7/2012

ಎನ್ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ೕ ಸ ಪಾವಗಡ
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
5/10/2012 11:01 E

95485 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

9/2012

ಜಿ ಆರ್ ರಾಮ ಂಗಪಪ್ ಸ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಇಡಿಎನ್ 67530

5/10/2012 11:01 E

95486 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

0/2012

ರಾಮಕೃಷಣ್ ದೈ ತುರುವೇಕೆರೆ, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
5/10/2012 11:01 E

95487 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

1/2012

ಮಂಜಪಪ್ ಆರ್ ಎಂ ಸ ಹರಗುವ ಳ್, 
ಕಾರಿಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:01 E

95488 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

2/2012

ಜವಹಾರ್ ಪಾಷ ವೃ ಕೂನಗಲ್
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:02  :02 E

95489 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

3/2012

ನಾರಾಜನ್ ಉನಿ ಬೆಂ ದ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಯ ಲ್ನ ಬಾಖಿ ತತ್ದ ಅಂತಿಮ 

ಸಂದಾಯದ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:02 E

95490 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

4/2012

ನಾಗಪಪ್ ಸ  ದಾಯ್ಮಸಂದರ್ ಕನಕಪುರ, 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:02 E

95491 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

5/2012

ಬಿ ಆರ್ ಪಂಕಜಾ ಈ ಸ
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 11:02 E

95492 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

6/2012

ಸಮನ್ ಕುಮಾರಿ ಸ  ಸಂತೇಮರಹ ಳ್, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/10/2012 11:03 E

95493 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

7/2012

ಕೆ ಎಂ ಶಾಂತಕುಂಆರ ಪರ್ಶಾಸ
ತಾಯ್ಮಗೊಮಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

5/10/2012 11:03 E



95494 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

8/2012

ಲಪ್ ರ್ೕ ದಿವ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 463541
5/10/2012 11:03 E

95495 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67

9/2012

ವೆಂಕಟಶೆಟಿಟ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 415924
5/10/2012 11:04 E

95497 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

0/2012

ಎಂ ಎ ರೇವಣಣ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:04 E

95498 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

1/2012

ರ ೕಂದರ್ರಾವ್ ಪರ್ದಸ ತೀಥರ್ಹ ಳ್, 
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:04 E

95499 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

2/2012

ನಂಜೇಗೌಡ ಸ ಗವೇನಹ ಳ್, ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:04 E

95502 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

3/2012

ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಎಂ ರಕಕ್ಸಗಿ ಮು ೕಗೆ, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:05 E

95503 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

4/2012

ಬಸವರಾಜು ಡಿದನೌ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಸವೆವ್
ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:05 E

95505 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

5/2012

ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ ಪರ್ದ ಸ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
5/10/2012 11:05 E

95506 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

6/2012

ರಾಜ ಂಗ್ ಎ ಸ  ಹೊಂಗೆರೆ, ಹಾಸನ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 66654
5/10/2012 10:47 E

95507 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

7/2012

ಕೆ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಸ ಕಬಬ್ತಿತ್ಕಾರ್ಸ್ ಹಾಸನ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:46 E

95508 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

8/2012

ಬೀಮೇಶ ದೈ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:46 E

95509 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

9/2012

ಪಾಲಕಷ್ಮೂತಿರ್ ದೈ ನೇರಳೆಕಟೆಟ್, 
ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:45 E

95510 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

0/2012

ಬಿ ಜಿ ಪೆರ್ೕಮಲತ ಮು ಕಾರೇಹ ಳ್, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:45 E

95512 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

2/2012

ವಸಂತಿ ಯಂ ದೈ ಬಂಗಾಡಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:45 E

95513 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

4/2012

ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ದೈ
ಉಪಿಪ್ನಕುದುರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/10/2012 10:44 E



96538 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

6/2012

ಚಿನನ್ಸಾವ್ಮಿ ಮು ದೊಡಿಡ್ಂದವಾಡಿ, 
ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:19 E

96539 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

7/2012

ಸಾಜೀದಾ ಖಾತೂನ್ ಸ
ಯಲಲ್ಗುಂಡಪಾಳಯ್ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್, 95972

6/5/2012 11:19 E

96541 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

8/2012

ಪದಮ್ನಾಭ ಎಂ ಸ ಬೆಳಾಳ್ರೆ, ಸುಳಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:19 E

96542 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

9/2012

ಚಂದರ್ಶೇಕರ ಡಿ ಸ ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:20 E

96543 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

0/2012

ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಸ ಮಡಸೂರು
ಂಗದಹ ಳ್, ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2012 11:20 E

96544 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

1/2012

ಲತಾ ಎಂ ಎಸ್ ಸ ಗುಡೆಡ್ಕೊಪಪ್
ತೀಥರ್ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:20 E

96545 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

3/2012

ಆರತಿ ಓ ಕೆ ದೈ ಜೆ ಬಿ ನಗರ, ಬೆಂದ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:20 E

96546 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

2/2012
ಸುವರ್ಣರ್  ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:21 E

96547 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

4/2012

ಆರ್ ಕಾಂತರಾಜು ಸ ತಳಗವಾದಿಆರ್ ಕಾಂತರಾಜು ಸ ತಳಗವಾದಿ
ಮಳವ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:21 E

96548 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

5/2012

ಬಿ ಎಲ್ ಮುದದ್ಪಪ್ ದೈ ಕೋಟೆ, ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:21 E

96549 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

7/2012

ಎಂ ಡಿ ವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಇ ಒ ಮಂಡಯ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:21 E

96550 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

8/2012

ಬಿ ಕೆ ರಮೇಶ ಸ ದೊಡಡ್ಬಾಣಗೆರೆ,  ರಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:22 E

96551 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

9/2012

ವೈ ಶಾಂತಪಪ್ ಸ ದೊಡಡ್ಬಾಣಗೆರೆ,  ರಾ, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:22 E

96552 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/1/

2012

ಕೆ ರ್ೕಕಂಠ ದೈ ಸಂಪಂಗಿ
ರಾಮನಗರ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:22 E

96555 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/2/

2012

ಸುರೇಶ್ ಸ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:22 E



2012

96556 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/3/

2012

ಜಿ ಎಸ್ ರಾಜೇಶವ್ರಮಮ್ ಮು
ಜೋಡಿಹೊಡಾಗಟಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:23 E

96557 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/4/

2012

ಪುಟಟ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ ತ ಹ ಳ್, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:23 E

96558 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/5/

2012

ಎಂ ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ದೈ
ಸಕಕ್ರೆಗೊಲಲ್ಹ ಳ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:23 E

96559 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/6/

2012

ಜಿ ಎಸ್ ಚೌದರಿ ಸ  ಸಕಕ್ರೆಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, 
ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:24 E

96560 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/7/

2012

ಸುರೇಶ ಎಂ ಸ  ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 228971
6/5/2012 11:24 E

96561 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/8/

2012

ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸ  ಹಳೆಯಂಗಡಿ 
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:24 E

96562 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/9/

2012

ಮೇರಿ ಜಯಾ ಜೆನೆ ೕವ್ ಗೋ ಯಸ್
ಸ  ನಡುಗೂಡು ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:24 E

96563 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

/2012

ಲ ಮ್ೕಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಎಂ ಕೆ ಭಕತ್ರಹ ಳ್, 
ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:25 E

96564 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/11

/2012

ಬಿ ಎನ್ ಲೋಕೇಶ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ
ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

92754

6/5/2012 11:25 E

96565 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/12

/2012

ಮೀನಾ ಕೆ ಸ ಶೇಷಗಿರಿ ಹ ಳ್, 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:25 E

96566 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/13

/2012

ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ್ದಸ
ಯಂಟಗಾನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ, ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:25 E

96567 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/14

/2012

 ನಿಮರ್ಲಮಮ್ ಸ  ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 202221
6/5/2012 11:26 E
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96568 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/15

/2012

ಪಾಪಣಣ್ ಪಿ ಮು ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಉ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:26 E

96569 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/16

/2012

ಗುರುರಾಜ್ ಸ ತಿಪಟೂರು ರವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 414370
6/5/2012 11:26 E

96570 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/17

/2012

ಮೇರಿ ಎ ಜಬತ್ ದೈ ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:26 E

96571 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/18

/2012

ಎ ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ತಾಯ್ತಸ್ಂದರ್
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

167725

6/5/2012 11:27 E

96572 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/19

/2012

ಡಿ ಎಂ ಪರ್ಕಾಶ ಸ ನಾಗವೇದಿ
ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:27 E

96573 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/20

/2012

ಜಿ ರ ೕಶ್ ಸ ಟಿ ನರ ೕಪುರ, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
6/5/2012 11:27 E

96574 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/21

/2012

ಬೈಲಾಂಜಿನಪಪ್ ಬಿ ಇ ಒ ಚಿಂತಾಮಣಿ, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:28 E

96575 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/22

/2012
ಬಸವಯಯ್ ಮು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ

ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:28 E

96576 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/23

/2012

ಚಿಕಕ್ಹನುಮಯಯ್ ಮು ಜಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:28  :28 E

96577 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/24

/2012

ಡಿ ಎಸ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪರ್ದಸ
ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:28 E

96578 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/25

/2012

ಮಹದೇವ ಸ  ಮಾಂಬ ಳ್, ಯಳಂದೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 362381
6/5/2012 11:29 E

96579 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/26

/2012

ತಾಯ್ಗರಾಜಮೂತಿರ್ ಜಿ ಸ ಕೆಸುತ್ರು
ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

432261

6/5/2012 11:29 E

96580 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/27

/2012

ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್ ಸ  ಕೆಸೂತ್ರು, ಮದೂದ್ರು 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 87694
6/5/2012 11:29 E

96581 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/28

/2012

ಕೆ ಭೈರೇಗವಡ ದೈ  ಕೆಸೂತ್ರು, ಮದೂದ್ರು, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 367744
6/5/2012 11:29 E



96582 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/30

/2012

ಎಂ ಆರ್ ಜಗದೀಶಪಪ್ ದೈ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 222679
6/5/2012 11:30 E

96583 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/31

/2012

ಎಲ್ ಜಯಪಪ್ ಮು  ಸೊಕೆಕ್, ತರೀಕೆರೆ, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 165018
6/5/2012 11:30 E

96584 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/32

/2012

ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಸ ಬಾಳೆ
ಮಾರನಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 159336

6/5/2012 11:30 E

96585 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/33

/2012

ಮೃತುಯ್ಂಜಯ ಗೌಡ ದೈ ಅಂಕರವ ಳ್, 
ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

97781

6/5/2012 11:31 E

96586 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/34

/2012

ಮಮತ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸ ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್,155806
6/5/2012 11:31 E

96587 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/35

/2012

ಬಿ ಪಂಚಾಕಷ್ರಿ ಸ ಆವರಗರ, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
6/5/2012 11:31 E

96588 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/36

/2012

ವಕುಮಾರ್ ಎಂ  ಸ ೕ 
ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 175863ಗ್

6/5/2012 11:31 E

96589 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/37

/2012

ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್  ಬಸವಾಗಟಟ್, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:32 E

96590 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ಪಿ ವೆಂಕಟರಾಮಪಪ್ ದೈ ಬಾಗೇಪ ಲ್
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:32 E

96591 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/39

/2012

ಮುನಿವೆಂಕಟರವಣಪಪ್ ದಿವ್ದಸ ಚೀಮಂಗಲ 
ಡಲ್ಗಟಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:32 E

96592 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/40

/2012

ತಿಮೆ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಸ ಸ
ಹಳ ೕೆಬೀಡು, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:32 E

96593 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/41

/2012
ದೇ ರಮಮ್ ಸ  ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ 

ಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:33 E

96595 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/42

/2012

ಸಗೀರಾ ಅಂಜುಂ ಮು ಪಾಯ್ಲೇಶ್
ಗುಟಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂ ಉ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:33 E



ಜಿ ುರ

96596 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/45

/2012

ಎನ್ ರ್ನಿವಾಸನ್ ಸ ಗಂಜಿಗುಮಟೆ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 
104142

6/5/2012 11:33 E

96597 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/46

/2012

ೕರಪಪ್ ಜಿ ಆರ್ ಸ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:34 E

96599 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/47

/2012

ಎನ್ ಕೃಷಾಣ್ ರೆಡಿಡ್ ಸ  ಮಲಲ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, 
ಮುಳಬಾಗಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

439649

6/5/2012 11:34 E

96602 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/50

/2012

ಆಶಾರಾಣಿ ಎನ್ ಮು ಆಡುಗೋಡಿ, 
ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 
209936

6/5/2012 11:35 E

96604 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/51

/2012

ಬೀಬಿ ಮನೂಸ್ರ ನದೀಮ್ ವೃ
ಆಡುಗೋಡಿ ಬೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 205195

6/5/2012 11:35 E

96605 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/53

/2012

ಪರುಶುರಾಮಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎ ಮು  ಸುಬಾಶ್ 
ನಗರ ಸಾಗರ,  ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಇಡಿಎನ್ 156129

6/5/2012 11:35 E

96606 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/54

/2012

ಅಪಾಜಿ ಹೆಚ್ ಮು ಕನಕಪುರಅಪಾಪ್ ಹೆಚ್ ಮು ಕನಕಪ , 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

420957

6/5/2012 11:36 E

96607 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಬಿ/55/2

012

ಸುನೀತ ಕೆ ಎನ್ ಸ ಕನಕಪುರ, 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

167001

6/5/2012 11:36 E

96608 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56

/2012

ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಹೆಚ್ ಸ ಕೊಳಗಿ
ಕಾರಿಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

161794

6/5/2012 11:36 E

96609 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

/2012

ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ದೈ ಮಡಸೂರು
ಂಗದಹ ಳ್, ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 
ಇಡಿಎನ್ 95078

6/5/2012 11:36 E

96610 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/60

/2012

ಗೀತಾ ಎಸ್ ಸ ೕ ಕ ಲ್ಹಾಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 98092
6/5/2012 11:37 E



ಅ9(2)/ /67

96611 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/61

/2012

ಆರತಿ ಎನ್ ಜೆ ಸ ಹಳ ೕೆನಗರ, 
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

157734

6/5/2012 11:37 E

96612 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/62

/2012

ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಎಂ ಟಿ ಹೊಂಗೇಲಲ ಮ್ೕ ೇತರ್
ತಿಪಟೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

414206

6/5/2012 11:37 E

96613 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/63

/2012

ರಿಯಾಜಿ ಅಹಮದ ಡಿ ಟಿ ಸ  ಮುದುಡಿ 
ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:38 E

96621 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/64

/2012

ಶ ಕಾಂತ್ ಬಿ ಎಂ ಸ ಹನುಮಂತನಗರ, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

66652

6/5/2012 11:38 E

96622 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/65

/2012

ಬಾಬು ಜನಾಧರ್ನ ನಾಯಕ್ ಪ
ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

108428

6/5/2012 11:39 E

96623 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/66

/2012

ಮಂಗಳಾ ಜಿ ನಾಯಕ್ ಸ ರವಂತೆ, 
ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

162688

6/5/2012 11:39 E

96624 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/67ಸಾಮಂ

/2012

ದದ್ನಗೌಡ ಎಸ್ ಜಿ ಸ ಆಯನೂರು, ದ್
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:39 E

96625 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/68

/2012

ನಾಗೇಶ ಜಿ ಎನ್ ಉಪ ೕಜನಾ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 

ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ೕಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಉನಿಕ 
ಸಾ ಇ ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 
138700

6/5/2012 11:39 E

96626 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

/2012

 ಪಿ ರಾಮಾಂಜನಪಪ್ ಪರ್ದಸ ಆನೇಕಲ್
ಇವರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:40 E

96627 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

/2012

ಎಂ ಎಸ್ ಚಂದರ್ಣಣ್ ಸ ನಂದಿ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 
207436

6/5/2012 11:40 E

96628 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/71

/2012

ಎನ್ ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಖರ ಪರ್ದಸ
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ, 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 202520

6/5/2012 11:40 E



/2012

96630 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/73

/2012

ಎ ಬಿ ೕಲಾ ಸಂ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ
ನಂಜನಗೂಡು ರವರ ಸಾಭನಿ ಗರಿಷಟ್ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:40 E

96631 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/74

/2012

ಪಂಕಜ ಆರ್ ಸ  ಉತತ್ರಹ ಳ್, ಬೆಂ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 107539
6/5/2012 11:41 E

96632 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/75

/2012

ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮಾಚಿರ್ 2011 ರಿಂದ 
ಇ ಲ್ಯವರೆಗೆ ಹಣದ ವರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:41 E

96633 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/76

/2012

ಕೆ ರತನ್ಯಯ್ ಬಿ ಇ ಒ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:41 E

96634 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/77

/2012

ಬಿ ವಸುಧಾಮಣಿ ಸ ಉಮಮ್ಡಹ ಳ್, 
ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

159667

6/5/2012 11:41 E

96635 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/78

/2012

ಎನ್ ಮಹಾದೇವ ದೈ ವಪುರ, 
ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

384757

6/5/2012 11:42 E

96636 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/79

/2012

ಕೆ ಜಿ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಶೆಟಿಟ್ ಮು  ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಮಾಚ್ರ್ 
2011 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2012 ರವರೆಗಿನ

ಸಂದಾಯವಾದ ಕಂತುಗಳ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕಳು ಕೊಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:42 E

96637 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/80

/2012

ಮಂಜುಳ ಆರ್ ಡಿ ಸ ಯಡೇಹ ಳ್, 
ಬದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

321243

6/5/2012 11:42 E

96638 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/81

/2012

ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಪಿ ಮು ರೇನಲೂಲ್ರು, 
ಸಾಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್, ಇಡಿಎನ್, 

228389

6/5/2012 11:42 E

96639 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ಟಿ ಎಸ್ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಸಾಲವನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

167371

6/5/2012 11:43 E

96640 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ಬಿ ಆರ್ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಸಾಭನಿ
ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಸಾಲವನುನ್ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

393571

6/5/2012 11:43 E

96641 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/70

6/2012
ಎ ನಾಗರಾಜು ದಿವ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:43 E



66012

96642 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

5/2012

ಬಿ ಎ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:43 E

96643 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/69

1/2012

ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸ
ಕಾರೇಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 220080

6/5/2012 11:44 E

96689 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/72

/2012

ಸೊಣಣ್ಪಪ್ ಸ ಕಾಗತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:44 E

96690 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/82

/2012

ವಾನಂದಪಪ್ ಕೆ ಸ  ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆ,  ವ ಗಗ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 94200
6/5/2012 11:44 E

96691 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/84

/2012

ದಿನೇಶ್ ಎನ್ ಸ  ಆಲೂಟ್ರು ತಿಪಟೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್, 105859

6/5/2012 11:45 E

96692 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/85

/2012

 ಕೆ ಅಂಜನಾದೇ  ಪರ್ದಸ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 166182
6/5/2012 11:45 E

96693 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/86

/2012

ಆರ್ ಜಗದಾಂಬಕಾಂಬ ಸ ಹು ಯಾರು
ಚಿನಾಹ ಳ್ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

66012

6/5/2012 11:45 E

96695 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/87

/2012

ಜಿ ದಾಸಪಪ್ ಸ ಇವರುಇಗೆ ಸಾಭನಿ
ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 

ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:45 E

96696 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/88

/2012

ವೈ ಎಸ್ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಸ ಚಲಾಲ್ಪುರ, 
ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

224964

6/5/2012 11:46 E

96697 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/89

/2012

ಈಶವ್ರ ಮಡಿವಾಳ ಎಂ ಸ ತಡಗಳಲೆ
ಸಾಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

95713

6/5/2012 11:46 E

96698 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/90

/2012

ಎ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಮು  ಗೆದರೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 48955
6/5/2012 11:46 E

96699 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/91

/2012

ಎಂ ಮುನಿಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಪವಯ್ವಸಾಥ್ಪಮಕರು 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 
102285

6/5/2012 11:46 E



96839 LOANS&ADV
ಯ್ ಯ್

6/5/2012 11 E

96700 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/92

/2012

 ಗೋ ಂದರಾಜು ದಿವ್ದಸ ಈಜೀಪುರ
ಬೆಂ ದ ಇವರಿಗೆ ಮಗನ ಹುಟುಟ್ ಹಬಬ್ದ 
ಸಂ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:47 E

96701 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/93

/2012

ಹುತೆತ್ೕಶ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬೆಂ ಗಾರ್ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 108799
6/5/2012 11:47 E

96702 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/94

/2012

ಎಂ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಚಿ
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಉ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 105617

6/5/2012 11:47 E

96703 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/48

1/2012

ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಕಾಮತ್ ಎಸ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಫಕರು ಬಿ ಇ ಒ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಅಂತಿಮ ಅಂ ಕ ವಾಪಸಾತಿ 

ಕುರಿತು

6/5/2012 11:47 E

96734 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ಸೈಯದ್ ಪ ರ್ಜ್ ಅಹಮದ್ ದಿವ್ದಸ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 169096
6/5/2012 11:48 E

96837 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012

ಆರ್ ಸತೀಶ್ ದಿವ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 
393842

6/5/2012 11:48 E

96839 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/38

/2012
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಸಾಲವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:48  :48 E

96841 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/97

/2012

ಎಸ್ ರೇವಣಣ್ ಸ ೕಜನಾ 
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 99614

6/5/2012 11:49 E

96842 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/98

/2012

ಸುಜಾತ ಹೆಚ್ ಸ  ಕನನ್ಂಗಿ ತೀಥರ್ಹ ಳ್, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 99414
6/5/2012 11:49 E

96843 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

1/2012

ರ್ೕ ಎಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೇವರ ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್,ಹಾಸನ 

ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:49 E

96845 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

2/2012

ರ್ೕ ಮುದದ್ಪಪ್ಕೆಎಪಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲಾಲ್ ಕಛೇರಿ,  ವ ಗಗ್ 
ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2012 11:49 E



96846 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

4/2012

ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಡಿದನೌ ಚೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್
ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:50 E

96848 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

7/2012

ಮಂಜುಳಮಮ್ ಮು ದುಗರ್ದಹ ಳ್, 
ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

69794

6/5/2012 11:50 E

96948 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

0/2012

ಬಸವರಾಜಪಪ್  ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 165802
6/5/2012 11:50 E

97177 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

3/2012

ಶಕುಂತಲ ಮು ಮೇಡಿಹಾಳ ಕೋಲಾರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:51 E

97178 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

5/2012

ಮಹಾದೇವ ಡಿದನೌ ಕಬಬ್ಹ ಳ್
ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2012 11:51 E

97179 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

6/2012

ಮಂಜಪಪ್ ಕೆ ಬಿ ಸ  ಅರಕೆರೆ, ಭದಾರ್ವತಿ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 163808
6/5/2012 11:51 E

97180 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

8/2012

ಎನ್ ಜಿ ಉಮಾದೇ ಸ ಚಲಾಲ್ಪುರ, 
ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

225014

6/5/2012 11:51 E

97181 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/10

9/2012

ದಯಾವತಿ ರಾನ ಸ ಮೇಗಲಕೇರಿದಯಾವತಿ ರಾನಯ್ ಸ ಮೇಗಲಕೇರಿ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 398838

6/5/2012 11:52 E

97182 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/99

/2012

ಬೆಳಳ್ಶೆಟಿಟ್ ಉನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 85009
6/5/2012 11:52 E

97187 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/11

0/2012

ಟಿ ಎ ಧನಲ ಮ್ೕ ಸ ಉಮಮ್ಡಹ ಳ್
ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

88672

6/5/2012 11:52 E

97188 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/11

1/2012

 ಎಂ ನಾಗೇಶ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್
ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

203950

6/5/2012 11:52 E

97189 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/11

2/2012

ಹೆಚ್ ಪಿ ರಮೇಶ್ ತೋ  ಹೊಂಗನೂರು 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 434305

6/5/2012 11:53 E



97190 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/58

0/2012

ಶಮೀಮ್ ಬಾನು ಸ  ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂದ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 211452
6/5/2012 11:53 E

97191 LOANS&ADV
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/57

9/2012

ಎನ್ ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ದಿವ್ದಸ
ಮಾರೇನಹ ಳ್, ಬೆಂ ದ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿಎನ್ 135861

6/5/2012 11:53 E

66824 LOANS&ADV
ಅ9.664.ಸಾಮಂ/2

011

ಕಾಂತರಾಜು ಬಿ ಎಂ ಮು. . ಹೊನನ್ಶೆಟಿಟ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/12/2011 0:00 E

66826 LOANS&ADV
ಅ92.665.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಎಸ್ ಬಸವನಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ 
ಕಾ,ನರ ಂಹರಾಜಪುರ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ 

ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್

5/12/2011 0:00 E

66829 LOANS&ADV
ಅ92.14508.ಸಾ

ಮಂ/2011

ಫಕುರ್ಂದಾ ಭಾನು,  ಂದಿ ಸ ,ಸ ಪೌರ್
ಶಾ, ಗುಲ ಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
5/12/2011 0:00 E

66832 LOANS&ADV
ಅ92.668.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಕಲಾಕಾರರುಮಕ ಪ ಪು ಸಂ
ಇವರ ಅಂತಿಮ ಸಾ ಭ ನಿ ತತ್ವನುನ್ 

ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
5/12/2011 0:00 E

66833 LOANS&ADV
ಅ92.669.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಕೆಂಚಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸ ಪ 
ಪೂ ಕಾ,ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ 
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಐಎನಿಡ್ 6252ಗ್ ಡ್

5/12/2011 0:00 E

66834 LOANS&ADV
ಅ92.671.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಲಲ್ಪಪ್ ಮು. . ಆನವಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
5/12/2011 0:00 E

66836 LOANS&ADV
ಅ92.680.ಸಾಮಂ/

2011

ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್ ಎಂ ದೈ. .  ಕಾರಿಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/12/2011 0:00 E

66837 LOANS&ADV
ಅ92.681.ಸಾಮಂ/

2011

ಗುರುಶಾಂತಪಪ್ ಎಂ ಸ. . ಹುತಾತ್
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
5/12/2011 0:00 E

66838 LOANS&ADV
ಅ92.682.ಸಾಮಂ/

2011

ಶೇಖರಪಪ್ ಟಿ ಸ. . ಉಳ ಸೊರಬ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/12/2011 0:00 E

66840 LOANS&ADV
ಅ92.686.ಸಾಮಂ/

2011
ಕೆ ಕೆ ಹಾಯಿದುಮ್ ಸ. . ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66841 LOANS&ADV
ಅ92.687.ಸಾಮಂ/

2011
ಟಿ ಎಸ್ ಭಾಗಯ್ ಸ. . ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2011 0:00 E



66843 LOANS&ADV
ಅ92.688.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66844 LOANS&ADV
ಅ92.690.ಸಾಮಂ/

2011

ಅಮೃತಕಲಾ ದಿವ್ದಸ ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭಿ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
5/12/2011 0:00 E

66845 LOANS&ADV
ಅ92.695.ಸಾಮಂ/

2011

ಬನಶಂಕರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ವ ಗಗ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
5/12/2011 0:00 E

66846 LOANS&ADV
ಅ92.696.ಸಾಮಂ/

2011

ಅಂತೋಣಿ, ದೈ  ಕಷ್ಕರು,ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ 
ಕಾ,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ 

ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 139934
5/12/2011 0:00 E

66847 LOANS&ADV
ಅ92.698.ಸಾಮಂ/

2011

ಆನಂದ ಗಾಣಿಗ, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ,ಉಡುಪಿ
ವಲಯ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ 

ಮಂ ಬಗ ಗೆ್
5/12/2011 0:00 E

66848 LOANS&ADV
ಅ92.699.ಸಾಮಂ/

2011

ಅಂಜನಪ್ಪ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ
ಕಾ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
5/12/2011 0:00 E

66849 LOANS&ADV
ಅ92.700.ಸಾಮಂ/

2011

ವರಾಮು,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಧ್ಪಕರು,ಬಿ 
ಇ ಒ ಕ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 168632

5/12/2011 0:00 E

66850 LOANS&ADV
ಅ92.701.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ನಾಗರಾಜಗೌಡ, ಪರ್ ದ ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 

208480

5/12/2011 0:00 E

66852 LOANS&ADV
ಅ92.702.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಹೇಶ ಐ
ಎಸ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ತುಮಕೂರು 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮು ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ 

ಎನ್ ಸಂ 180172

5/12/2011 0:00 E

66853 LOANS&ADV
ಅ92.703.ಸಾಮಂ/

2011

ಕಾವಲಲ್ಯಯ್ ಪಿ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ,ಗುಬಿಬ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 112722
5/12/2011 0:00 E

66855 LOANS&ADV
ಅ92.704.ಸಾಮಂ/

2011

ನ ರ್ೕನ್ ತಾಜ್, ಮು , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ಕರಡಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ 
ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 

25140

5/12/2011 0:00 E

66857 LOANS&ADV
ಅ92.705.ಸಾಮಂ/

2011

ಈರೇಶ್ ಜೆ, ಸ , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ, ರೇನಲೂಲ್ರು,ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 

159533

5/12/2011 0:00 E



66858 LOANS&ADV
ಅ92.706.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಪಿ ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ದಿವ್ ದ 
ಸ,ಬೇಡಿಗನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ 
ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 137968

5/12/2011 0:00 E

66859 LOANS&ADV
ಅ92.707.ಸಾಮಂ/

2011

ನ ನಾ , ಸ , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ,ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ 
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎ ಎನ್ ಸಂ 

176891

5/12/2011 0:00 E

66860 LOANS&ADV
ಅ92.708.ಸಾಮಂ/

2011
ರಾಜೇಂದರ್ ಸ  ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ,ಇವರ 
ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ

5/12/2011 0:00 E

66862 LOANS&ADV
ಅ92.709.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಶಾಂತ, ಸ , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ಚೋಡಿಹುಸೂಕ್ರು,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 

ಸಂ 398735

5/12/2011 0:00 E

66864 LOANS&ADV
ಅ92.710.ಸಾಮಂ/

2011

ಸುಧಾಮಣಿ ಬಿ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ
ಕಾ,ವತೂರ್ರು,ಬೆ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 

200740

5/12/2011 0:00 E

66865 LOANS&ADV
ಅ92.711.ಸಾಮಂ/

2011
ಟಿ ಹನುಮಯಯ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಇವರ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
5/12/2011 0:00 E

66867 LOANS&ADV
ಅ92.23734.ಸಾ

ಮಂ/2011

ಡಿ ಎಸ್ ವಾಣಿ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ
ಕಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 142360
5/12/2011 0:00 E

66868 LOANS&ADV
ಅ92.713.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅನುಸುಯ, ಸ , ಸ ಪೌರ್ 
ಶಾ,ರಂಗೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 222019
5/12/2011 0:00 E

66869 LOANS&ADV
ಅ92.714.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಜಣಣ್, ಪರ್ ದ ಸ, ಸ ಪ ಪೂ 
ಕಾ, ತತ್ಲ, ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ 
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 98888

5/12/2011 0:00 E

66872 LOANS&ADV
ಅ92.715.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್ ರ್ೕರಂಗ, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು,ಸ ಪೌರ್
ಶಾ, ರ್ೕರಾಮನಗರ, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿ 
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗX ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ 

ಎನ್ ಸಂ 137183

5/12/2011 0:00 E

66873 LOANS&ADV
ಅ92.716.ಸಾಮಂ/

2011

ದೆದ್ೕಶ ಕುಮಾರ, ಸ , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ 
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 

225393

5/12/2011 0:00 E

66875 LOANS&ADV
ಅ92.1.ಸಾಮಂ/20

11

ತಮಮ್ಣಣ್ ಗೌಡ ಜೆ.ಆರ್,ಸ ಹೆಬಬ್ಕವಾಡಿ
ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ.
5/12/2011 0:00 E

66876 LOANS&ADV
ಅ92.2.ಸಾಮಂ/20

11

ಶಂಷಾದ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,,ಹನುಮಂತಪುರ,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್
5/12/2011 0:00 E



66878 LOANS&ADV
ಅ92.3.ಸಾಮಂ/20

11
ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಪಿ,ಕೂಪಪ್ ಇವರ 

ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ.
5/12/2011 0:00 E

66879 LOANS&ADV
ಅ92.4.ಸಾಮಂ/20

11

ಬಿ.ಪಿ. ಂಗಾರಾದಯ್,ಸ ,ಎಂ. .ಹ ಳ್,ತರೀಕೆ
ರೆ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂಆರಾತಿಗಾಗಿ.
5/12/2011 0:00 E

66881 LOANS&ADV
ಅ92.5.ಸಾಮಂ/20

11

ಜಯದೇವಮೂತಿರ್ ಕೆಪಿ
ಸ ,ಬರಗೂರು,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ.
5/12/2011 0:00 E

66882 LOANS&ADV
ಅ92.6.ಸಾಮಂ/20

11
ರ್ೕ ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸ , ರವರ ಜಿ 
ಪಿ ಎಫ್ ನ ಲ್ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66883 LOANS&ADV
ಅ92.7.ಸಾಮಂ/20

11

ರ್ೕ ದದ್ಪಪ್, ಮು , ಸ:ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, 
ಗುತಿತ್ದುಗರ್ , ಜಗಳೂರು ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ 

ಜಿಲೆಲ್. ರವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಲ್ 
ಬಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66884 LOANS&ADV
ಅ92.8.ಸಾಮಂ/20

11

ರ್ೕಮತಿ ಅಂಬುಜ ರಂಗೆರ್ೕಜಿ,  ಸಂ, ಬಿ ಇ
ಓ ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ:ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ 

ನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/12/2011 0:00 E

66886 LOANS&ADV
ಅ92.9.ಸಾಮಂ/20

11

ರ್ೕ ಎನ್ ಶಾಮಸುಂದರ್, ಸ , ಸಪೌರ್ 
ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ 

ತಾ:ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಇಂದ 
ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.ಗ್

5/12/2011 0:00 E

66887 LOANS&ADV
ಅ92.10.ಸಾಮಂ/2

011

ಪಿ ಎನ್ ರಾಜಶೇಖರ ದಿವ್ದಸ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಯಿಂದ ಮುಂಗಡವನುನ್ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/12/2011 0:00 E

66889 LOANS&ADV
ಅ92.11.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೀರೇಗೌಡ ಮೂ ಸ:ಪೌರ್
ಶಾಲೆ, ಹೆಬಾಬ್ಳ ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಾಸನ 
ಜಿಲೆಲ್.ರವರ ಸಾಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್

5/12/2011 0:00 E

66890 LOANS&ADV
ಅ92.13.ಸಾಮಂ/2

011

ಆರ್ ನಂಜಮಮ್ ಸ. . ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
5/12/2011 0:00 E

66892 LOANS&ADV
ಅ92.14.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಾನಾಯಕ್, ಸ , ಸ
ಫೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಕನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್, 

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ:ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಇಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

5/12/2011 0:00 E

66893 LOANS&ADV
ಅ92.16.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಸ್.ಮಂಜುಳ ಸ. ,ಇವರಿಗೆ 
ಇಡಿಎನ್:205193ರ ಲ್ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ,ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
5/12/2011 0:00 E



60225 LOANS&ADV ಭ ನಿ 2/4/2011 00 E

66894 LOANS&ADV
ಅ92.17.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಬಾ ಂ ವೈದಯ್ನಾಥ್, ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಬಿ
ಆರ್  ಕಛೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರವರ 
ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶೇ75 ರಫುಟ್ 

ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66896 LOANS&ADV
ಅ92.18.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮತಿ ಪಿ ಎನ್ ಸ ಸ ಪೌರ್
ಶಾಲೆ, ಪಡಂಗಡಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ ಭ ನಿ ಇಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/12/2011 0:00 E

66897 LOANS&ADV
ಅ92.19.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕಮತಿ:ತಾರ ಹೆಗಡೆ ಸ. . 
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಚೆನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ:ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆ 
ಸಂ:ಇಡಿಎನ್:167624ರ ಲ್ ಮುಂಗಡದ 

ಬಗ ಗೆ್.

5/12/2011 0:00 E

66899 LOANS&ADV
ಅ92.20.ಸಾಮಂ/2

011

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ,ಬಿ.ಈ.ಓ,ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ.ಬಗೆಗ್.ಇಡಿ:ಸಂ:ಇ.ಡಿ.ಇನ್:1
12427.

5/12/2011 0:00 E

60223 LOANS&ADV
ಅ92.563.ಸಾಮಂ/

2011

ನೀಲಕಂಠಸಾವ್ಮಿ ಎಸ್ ಮಠ ದೈ. . 
ಐಜೂರು ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/4/2011 0:00 E

60224 LOANS&ADV
ಅ92.564.ಸಾಮಂ/

2011

ಚಂದರ್ಕಲಾ ಮು. . ಕನನ್ಮಂಗಲ ಬೆಂ.ದ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
2/4/2011 0:00 E

60225 LOANS&ADV
ಅ92.567.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ವಣನ್ ಚೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಸಾ. . . ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 0: E

60226 LOANS&ADV
ಅ92.571.ಸಾಮಂ/

2011

ಗಣೇಶ್ ಟಿ .ಸಂ. ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
2/4/2011 0:00 E

60227 LOANS&ADV
ಅ92.572.ಸಾಮಂ/

2011

ವಣಣ್ ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕೋಟೆ ಬೆಂ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60228 LOANS&ADV
ಅ92.565.ಸಾಮಂ/

2011

ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಚವಾಣ್ ಚಿ. . 
ಕಡಪಸಾವ್ಮಿ ಮಠ ಬೆಂ. ದ. ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಬ್.

2/4/2011 0:00 E

60229 LOANS&ADV
ಅ92.566.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪರ್ತರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಕಡೂರು ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

2/4/2011 0:00 E

60230 LOANS&ADV
ಅ92.574.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್ ಎಂಮಕೂಬ್ಲ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ಕದ್ಆಳುಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ 

ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
2/4/2011 0:00 E

60231 LOANS&ADV
ಅ92.573.ಸಾಮಂ/

2011

ಸೈಯದ್ ಮಹಮದ್, ದಿವ್ ದ ಸ, ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ಹೆಸೂತ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ 

ಹಣ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್
2/4/2011 0:00 E



60239 LOANS&ADV ಭ ನಿ 2/4/2011 00 E

60232 LOANS&ADV
ಅ92.578.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಪಿ ನಟರಾಜು ಸಮನವ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

2/4/2011 0:00 E

60233 LOANS&ADV
ಅ92.596.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ನಾಗಪಪ್, ಮು ,ಸ ಪೌರ್ ಶಾ,ಚೆಲಾಲ್ಪುರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/4/2011 0:00 E

60234 LOANS&ADV
ಅ92.597.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಮಹದೇವ ದೈ. . ಗುತತ್ಲು ಮಂಡಯ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/4/2011 0:00 E

60235 LOANS&ADV
ಅ92.595.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ವಮಂದಪಪ್ ಬಿ ಇ ಒ ಮಳವ ಳ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60236 LOANS&ADV
ಅ92.594.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಿ ದಾಸಯಯ್ .ಮು. . ಭೀಮಹ ಳ್
ಮಳವ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
2/4/2011 0:00 E

60237 LOANS&ADV
ಅ92.581.ಸಾಮಂ/

2011

ಎ ಎನ್ ರ್ನಿವಾಸ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. 
ದೇವಮುದದ್ನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/4/2011 0:00 E

60238 LOANS&ADV
ಅ92.588.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಜಿ ಅನಿತಾ ದೊಂತಿ ಸ. . ಕಲಮರಹ ಳ್ 
ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60239 LOANS&ADV
ಅ92.580.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ನಾಗರಾಜು ದೈ. . ಬಾಳ ೕೆನಹ ಳ್
ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡಅರ ೕಕೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ. . . ಮುಂಗಡ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 0: E

60240 LOANS&ADV
ಅ92.587.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಂಜುಳಾ ವಾಣಿ ದೈ. . ಕಣೂಣ್ರು
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60241 LOANS&ADV
ಅ92.586.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಪಿ ಜೀವಂಧರಕುಮಾರ್, ಪರ್ಭಾರಿ ಮು 
, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ, ಡಲ್ಘಟಟ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ 
ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2011 0:00 E

60242 LOANS&ADV
ಅ92.577.ಸಾಮಂ/

2011

ಚಿಕಕ್ಚಲುವಯಯ್ ಮು. . ಲಕೊಕ್ೕಜನಹ ಳ್ 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60243 LOANS&ADV
ಅ92.584.ಸಾಮಂ/

2011

ಶಂಕರ ಂಗಪಪ್ ಎಸ್ ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60244 LOANS&ADV
ಅ92.585.ಸಾಮಂ/

2011

ಹನುಮಂತಯಯ್ ಡಿದನೌ ಹೆಬೂಬ್ರು
ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60246 LOANS&ADV
ಅ92.583.ಸಾಮಂ/

2011

ಕುಬೇರಪಪ್ ದೈ. . ಅಂಸಾಪುರ ಸ. . 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
2/4/2011 0:00 E



ಮ ಪ ಮು

60247 LOANS&ADV
ಅ92.582.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಬಿ ಇ ಒ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲು ಕೋರಿ.
2/4/2011 0:00 E

64786 LOANS&ADV
ಅ9.642.ಸಾಮಂ/2

011
ನಿಂಗೇಗೌಡ ಪತಾರ್ಂವಯ್ವ,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ 
ಭಾಗಷಳ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

3/9/2011 0:00 E

64787 LOANS&ADV
ಅ9.626.ಸಾಮಂ/2

011
ಡಾ ನಿತಾಯ್ನಂದಾರಾಧಯ್,ಉಪನಾಯ್ಸಕರು 
ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್

3/9/2011 0:00 E

64788 LOANS&ADV
ಅ9.629.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ ಟಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪಪ್ ಮು. . 
ಅ ಲಘಟಟ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2011 0:00 E

64790 LOANS&ADV
ಅ92.590.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಹಮದ್ ಜಫರುಲಾಲ್ ಷರೀಫ್ ಸ. . 
ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/9/2011 0:00 E

64791 LOANS&ADV
ಅ92.637.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಮು. . ಡಿ ಹ ಳ್
ಮಧುಗಿರಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/9/2011 0:00 E

64792 LOANS&ADV
ಅ92.591.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಾ ತಿರ್ದೇ ಎ ಎಂ ಹೊಸಕೋಟೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/9/2011 0:00 E

64793 LOANS&ADV
ಅ92.593.ಸಾಮಂ/

2011

ವಕುಮಾರ ಡಿ ಮು. . ಚಾಕನಹ ಳ್ 
ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/9/2011 0:00 E

64794 LOANS&ADV
ಅ92.579.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಾ ತಮ ಪ ಮು ಬಾಳ ೕೆನಹಸಾ ತರ್ ಮ್ ರ್. . . ಬಾಳ ೕೆನಹ ಳ್
ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/9/2011 0:00 E

64796 LOANS&ADV
ಅ92.600.ಸಾಮಂ/

2011

ಶಮೀಮ್ ತಾಜ್ ಸ. . ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/9/2011 0:00 E

64797 LOANS&ADV
ಅ92.641.ಸಾಮಂ/

2011

ಯಲಲ್ಯಯ್ ಎನ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾ, 
ತುಂಗಣಿ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ 

ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್
3/9/2011 0:00 E

64798 LOANS&ADV
ಅ92.633.ಸಾಮಂ/

2011
ಕೆ.ಕಲೆಲ್ೕನಿಂಗಪಪ್ ಮು  ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ 
ಭಾಗಷ:ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

3/9/2011 0:00 E

64799 LOANS&ADV
ಅ92.632.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಿ ಬಸವಂತಪಪ್, 
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ 
ಎಫ್ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾಗಿ ಹಣ 
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 

67075

3/9/2011 0:00 E

64800 LOANS&ADV
ಅ92.643.ಸಾಮಂ/

2011

ಟಿ ಜಾವ್ಲೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದಸ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/9/2011 0:00 E



a

64801 LOANS&ADV
ಅ92.649.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಇ ಬಸವರಾಜು ಸ. . ಚಕೆಕ್ರೆ
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/9/2011 0:00 E

64802 LOANS&ADV
ಅ92.648.ಸಾಮಂ/

2011

ಜೆ ಪಂಕಜ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಬಿ 

ಇ ಒ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂ.
3/9/2011 0:00 E

64804 LOANS&ADV
ಅ92.636.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್. ಜಯಮಮ್, .ಕೆ.ಭಾಗಯ್ಮಮ್,ಎನ್.
ಸೋಮಲತ ,ಸ  ಇವರುಗಳ ಜಿಪಿಎಫ್ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

3/9/2011 0:00 E

64805 LOANS&ADV
ಅ92.607.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಲ್ ನಾರಾಯಣಶಮರ್ ಸ.ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/9/2011 0:00 E

64806 LOANS&ADV
ಅ92.598.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಮಧುಗಿರಿ ರವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/9/2011 0:00 E

64807 LOANS&ADV
ಅ92.611.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಜಿ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಬೆಂ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/9/2011 0:00 E

64808 LOANS&ADV
ಅ92.606.ಸಾಮಂ/

2011

ಬ ಕ್ೕಸ್ ಜಹಾನ್ ರ ೕದಿ, ಮು , ಸ ಸಂ
ಉ ಪೌರ್ ಶಾ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ 

ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್
3/9/2011 0:00 E

64809 LOANS&ADV
ಅ92.625.ಸಾಮಂ/

2011

Clearance Certificate in respect of 
M C A drawn by T S Vasatha 

Sr Kannada TypistSr.Kannad  Typist
3/9/2011 0:00 E

64810 LOANS&ADV
ಅ92.592.ಸಾಮಂ/

2011

ಪರ್ಭಾ ಎಸ್ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
3/9/2011 0:00 E

64811 LOANS&ADV
ಅ92.589.ಸಾಮಂ/

2011

ನರಸೋಜಿ ರಾವ್ ಎ ಹೆಚ್ ದೈ. . 
ಕೊಮಮ್ನಾಳು ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

3/9/2011 0:00 E

64812 LOANS&ADV
ಅ92.622.ಸಾಮಂ/

2011

ಪದಾಮ್ವತಿ ಎಂ ಎನ್ ಸ. . ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಹಣ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3/9/2011 0:00 E

64813 LOANS&ADV
ಅ92.623.ಸಾಮಂ/

2011

ಸುಜಾತ ಎನ್ ಸ. . ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/9/2011 0:00 E

64814 LOANS&ADV
ಅ92.613.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಮಚಂದರ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಕುಣಿಗಲ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/9/2011 0:00 E

64815 LOANS&ADV
ಅ92.610.ಸಾಮಂ/

2011

 ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್ 
ಶಾ,ಕಡಪಸಾವ್ಮಿಮಠ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾ ಬಗೆಗ್

3/9/2011 0:00 E



64816 LOANS&ADV
ಅ92.617.ಸಾಮಂ/

2011
ಅಸ್ 3/9/2011 0:00 E

64817 LOANS&ADV
ಅ92.625.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಆರ್ ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಲೆಕಕ್
ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ 

ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್
3/9/2011 0:00 E

64818 LOANS&ADV
ಅ92.608.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಪರ್.ದ.ಸ. ಕನಾರ್ಟಕ
ಪಠರ್ಯಪುಸತ್ಕ ಸಂ. ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

3/9/2011 0:00 E

64819 LOANS&ADV
ಅ92.618.ಸಾಮಂ/

2011

ಸಗೀರಾ ಸಂಜು ಮು. . ಪಾಯ್ಲೇಸ್
ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3/9/2011 0:00 E

64820 LOANS&ADV
ಅ92.569.ಸಾಮಂ/

2011

ಷಹದಬಾನು ಸ. . ಕೆ ಆರ್ ಸಾಗರ
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/9/2011 0:00 E

64821 LOANS&ADV
ಅ92.680.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಎನ್ ರ್ರಂಗರಾಜನ್ ಪರ್ದಸ ಬಿ ಇ ಒ
ಉ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3/9/2011 0:00 E

64822 LOANS&ADV
ಅ92.612.ಸಾಮಂ/

2011

ಚಂದರ್ಮಮ್,ನಿವೃತತ್ ತೋಟದ 
ಮಾ ಗಳು,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಅಂತಿಮ 
ವಾಪಸಾತಿಗಾಗಿ ಆದೇಶನೀಡುವಬಗೆಗ್.

3/9/2011 0:00 E

64823 LOANS&ADV
ಅ92.619.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜಣಣ್ ನಿದೆರ್ಶಕರು ಡಿಎಸ್ ಇ
ಆರ್ ಟಿ ಬೆಂ. ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2011 0:00 E

64824 LOANS&ADV
ಅ92.604.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ೕ,ಸಹಾಯಕ ೕಜನಾ 
ಸಮನವ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳೂ 

ಕೋಲಾರ,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 
ಮುಂಗಡ ಮಮಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ.

3/9/2011 0:00 E

64829 LOANS&ADV
ಅ92.599.ಸಾಮಂ/

2011

ಅನುದಾಧ ಬಿ ತೋಡಕ್ರ್ ವೃ. . 
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

3/10/2011 0:00 E

65267 LOANS&ADV
ಅ92.601.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ದೈ. . ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
3/24/2011 0:00 E

65268 LOANS&ADV
ಅ92.602.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಪುಟಟ್ನಾಯಕ ಮು. . ಕಟಿಟ್ನಮನೆ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2011 0:00 E

65269 LOANS&ADV
ಅ92.609.ಸಾಮಂ/

2011

ಕನಕಪಪ್,  ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ 

ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2011 0:00 E

65270 LOANS&ADV
ಅ92.615.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಗಂಗಣಣ್ ಸ. .  ಎಸ್ ಪುರ ಗುಬಿಬ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2011 0:00 E



ಅ92 645 / ಜಿ

65271 LOANS&ADV
ಅ92.616.ಸಾಮಂ/

2011

ಪುಷಾಪ್ ಆರ್ ಮು. . ತಮಮ್ಡಿಹ ಳ್
ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2011 0:00 E

65272 LOANS&ADV
ಅ92.627.ಸಾಮಂ/

2011

ವೈ ಎಸ್ ದೇವೂರ್ ಮು. . 
ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2011 0:00 E

65273 LOANS&ADV
ಅ92.628.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಎನ್ ರ ಕುಮಾರ್ ಪ.ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2011 0:00 E

65274 LOANS&ADV
ಅ92.630.ಸಾಮಂ/

2011

ಶೆಲಖರಪಪ್, ಚಿತರ್ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪ
ಪೂ ಕಾ,ಆನವಟಿಟ್,ಸೊರಬ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ 

ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2011 0:00 E

65275 LOANS&ADV
ಅ92.638.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೊನನ್ಪಪ್ ಟಿ, ಸ ,ಸ ಪ ಪೂ 
ಕಾ,ಲ ಮ್ೕಪುರ,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ 

ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
3/24/2011 0:00 E

65276 LOANS&ADV
ಅ92.639.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಾಯ್ನಿಯಲ್ ಸತಯ್ ೕಲ,ದಿವ್ದಸ
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಡಸೂರು,ಇವರಿಗೆ 
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ: ವಾಪಸಾತಿಗೆರ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಬಗೆಗ್.

3/24/2011 0:00 E

65277 LOANS&ADV
ಅ92.640.ಸಾಮಂ/

2011

ರಾಜಪಪ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಟಿ.ಚನಾನ್ಪುರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 

ಮಮಜೂರು ಬಗೆಗ್.
3/24/2011 0:00 E

65278 LOANS&ADV
ಅ92 645 ಸಾಮಂ/. .ಸಾಮಂ

2011

ಎಸ್ ಮುನಿಯಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, 
ಲಕೊ ೕಜನಹ ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆಲಕೊಕ್ೕಜನಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 

395273

3/24/2011 0:00 E

65279 LOANS&ADV
ಅ92.646.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ. .ತಿರ್ವೇಣಿ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ
ಹೂಳಲು,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗದ 

ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
3/24/2011 0:00 E

65280 LOANS&ADV
ಅ92.647.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಸ್ ಇ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಹನಿ
ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ.ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2011 0:00 E

65282 LOANS&ADV
ಅ92.650.ಸಾಮಂ/

2011

ಮುರ ೕಧರ ದೀ ತ್ ಹೆಚ್. 
ಅದೀಕಷ್ಕರು,ಇವರಿ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ: 

ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್.
3/24/2011 0:00 E

65284 LOANS&ADV
ಅ92.652.ಸಾಮಂ/

2011

ನಾಗೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಬಿ ಆರ್ ಪರ್ದಸ
ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2011 0:00 E

65285 LOANS&ADV
ಅ92.653.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್ ನಾಗೇಂದರ್ ಮು. . ಭೈರನತತ್
ಹನೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2011 0:00 E

65286 LOANS&ADV
ಅ92.654.ಸಾಮಂ/

2011

ಲತಾ ಜಿ ಹೆಚ್ ಸ. . ನೆಲಮಂಗಲ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3/24/2011 0:00 E



ಅ92 672 / ಪುರ

65287 LOANS&ADV
ಅ92.655.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಹೆಚ್ ಪುಟಟ್ಶಂಕರ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ 
ಕಾ,ಜಾವಗಲ್,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
3/24/2011 0:00 E

65288 LOANS&ADV
ಅ92.656.ಸಾಮಂ/

2011

ಪುಷಪ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ. . ನಿಟೂಟ್ರು ಹಾಸನ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2011 0:00 E

65289 LOANS&ADV
ಅ92.657.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಎನ್ ಲೋಕೇಶ ದಿವ್ದಸ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
3/24/2011 0:00 E

65290 LOANS&ADV
ಅ92.658.ಸಾಮಂ/

2011

ನಿಮರ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಮು. . ಹೆಬಬ್ಕವಾಡಿ 
ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡವ ಬಗೆಗ್
3/24/2011 0:00 E

65291 LOANS&ADV
ಅ92.661.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,ಬಿ ಇ ಒ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ 

ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 112427
3/24/2011 0:00 E

65292 LOANS&ADV
ಅ92.667.ಸಾಮಂ/

2011

ಚಂದರ್, ಮು , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ಕಾಮತಿಕೊಡಿಗೆ,ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2011 0:00 E

65293 LOANS&ADV
ಅ92.670.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಜಯಕುಮಾರ್, ಪರ್ ದ ಸ,ಬಿ ಇ ಒ 
ಕಛೇರಿ, ತೆರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 136430
3/24/2011 0:00 E

65294 LOANS&ADV
ಅ92 672 ಸಾಮಂ/. .ಸಾಮಂ

2011

ರ್ೕ ರುದೆರ್ೕಶ್ ಸ. . ಸಕಾರ್ರಿ
ಪೌಢಶಾಲೆ ಬಾಶೆಟಿಹ ದೊಡಬಳಾಪುರಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಬಾಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್.ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ .

ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2011 0:00 E

65295 LOANS&ADV
ಅ92.675.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಂಗರಾಜು ದಿವ್ದಸ ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
3/24/2011 0:00 E

65296 LOANS&ADV
ಅ92.677.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಜಿ ೕಹನ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2011 0:00 E

65297 LOANS&ADV
ಅ92.678.ಸಾಮಂ/

2011

 ಬಿ ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಪರ್.ದ.ಸ. 
ಬಸವಘಟಟ್ ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/24/2011 0:00 E

65298 LOANS&ADV
ಅ92.679.ಸಾಮಂ/

2011

ದಾಸಯಯ್ ಸ. . ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2011 0:00 E

65299 LOANS&ADV
ಅ92.684.ಸಾಮಂ/

2011

ಈ.ಎಲ್.ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ 
ಖಾತೆ ಸಂ:ಇಡಿ68595ರ ಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಆದೇಶ ಕಳು ಕೂಡುವಬಗೆಗ್
3/24/2011 0:00 E



11/2010

65300 LOANS&ADV
ಅ92.693.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ವಣಣ್ ದಿವ್ದಸ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
3/24/2011 0:00 E

50974 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 368; 
2010‐11/2010

Smt: Adeeba SSA Bangalore GPF 
Loan

12/1/2010 0:00 E

50984 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 369; 
2010‐11/2010

Smt: K S Sunandamma A M kolar 
GPF Loan

12/1/2010 0:00 E

56520 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/a9/2/
gpf/372/2010‐

11/2010

sri munnilappaguddibannada gpf 
loan

12/1/2010 0:00 E

56527 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/ಅ9/2
/ಸಾಭನಿ/ಭಾಗಶ/3

73/2010‐
11/2010

ಎಂ. .ಕನಕಶೈಲ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ ಕೋನಪುರ 
ಅಗರ್ಹಾರ, ಜಿಪಿಎಪ್ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡದ 

ಬಗೆಗ್
12/1/2010 0:00 E

56529 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/ಅ9/2
/ಸಶ.ಭ.ನಿ/ಭಾಗಶ/

374/2010‐
11/2010

ಎ.ಜಿ.ಮಹಾಂತಪಪ್ ದೈ.  
ಸ.ಬಾ.ಪ.ಕಾ.ಸಂಚಿಹೂನ್ನನ್ಮಮ್

12/1/2010 0:00 E

56530 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/ಅ9/2
/ಸಾ.ಭ.ನಿ/ಭಾಗಶ/

375/2010‐
11/2010

ರ್ೕಮತಿ/ಪರ್ಭಾವತಮಮ್ 
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಬಾಗ ಳ್ಚಾಮರಾಜನ

ಗರ/ತಾ/ ಜಿ.ಪಿ.ಎಪ್.ಭಾಗಶ/
12/1/2010 0:00 E

56531 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/ಅ9/2
/ಸಾ.ಭ.ನಿ/ಬಾಗಶ/
377/201011/201

0

ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಣಣ್ಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ ಉ.ಪಾರ್.ಸ 
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ/ಬನಿನ್ಕೋಡು/ಜಿ.ಪಿ.ಎಪ್ 

ಮುಂಗಡ
12/1/2010 0:00 E

56535 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/ಅ9/2
/ಸಾ.ಬ.ನಿ/ಮುಂಗಡ

/378/2010‐
11/2010

ಆರ್.ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಪರ್.ದ.ಸ. 
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಅರ್.ಟಿ/ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಪಿಎಪ್ 

ಮುಂಗಡ
12/1/2010 0:00 E

56536 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/ಅ9/2
/ಸಾಭನಿ/ಮುಂಗಡ/

379/2010‐
11/2010

ರ್ೕ ಬಸವಯಯ್.ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಚಚ್ಲು 
ಕನಕಪುರ/ತಾ/ಜಿಪಿಎಪ್ ಮುಂಗಡ

12/1/2010 0:00 D

56537 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/ಅ9/2
/ಸಾಭನಿ/ಮುಂಗಡ/

380/2010‐
11/2010

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್ 
ಶಾಲೆ/ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಪಾವಗಡ ತಾ 

ಜಿಪಿಎಪ್ ಮುಂಗಡ
12/1/2010 0:00 E

56554 LOANS&ADV
ಅ 92.381/2010‐
11ದಿ23/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ರಾಜಲ ಮ್ ಎಲ್.ಆರ್. ಸಪೌರ್ಶಾ
ಹೊಂಗೆರೆ ಹಾಸನ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E



56556 LOANS&ADV
ಅ 9 2.386/2010‐
11ದಿ23/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ದೇವರಾಜು ಸಹಾಯಕ ೕಜನಾ
ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ,ಹಾಸನ 
,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

56560 LOANS&ADV
ಅ 92.387/2010‐
11ದಿ23/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

.ಪುಟಟ್ರಾಜು,ಮು ಸಪೌರ್ಶಾ
ಂಗಪಟಟ್ಣ ಮಳವ ಳ್ ತಾ,ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

56561 LOANS&ADV
ಅ 9 2.388/2010‐
11ದಿ23/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

.ಮಂಜುನಾಥ ಸ  ಸಪಪೂಕಾ 
ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/1/2010 0:00 E

56563 LOANS&ADV

ಅ 9 2.396/2010‐
11 ದಿ 

25/10/2010.ಸಾ
ಮಂ/2010

ವರುದರ್ಯಯ್ ಎ,ಸ  
ಸಪಪೂಕಾ,ಯಳಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/1/2010 0:00 E

56567 LOANS&ADV

ಅ9 2.390/2010‐
11ದಿ 

23/10/2010.ಸಾ
ಮಂ/2010

ರ್ೕಮತಿ ವೆಂಕಟಲಕಷ್ಮಮ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು
ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ. ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

56570 LOANS&ADV

ಅ 9 2.391/2010‐
11 ದಿ 

23/10/2010.ಸಾ
ಮಂ/2010

ಜಯಲ ಮ್ ಕೆ.ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಉನಿ 
ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ದ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

56571 LOANS&ADV

ಅ 9 
2.392/ದಿ23/10/2

010‐
11.ಸಾಮಂ/2010

ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣರ್ಮಮ್ ಸ , ಸಪಪೂಕಾ 
ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 

ಭಾಗಶ: ವಾ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.
12/1/2010 0:00 E

56572 LOANS&ADV
ಅ 9 

(2)/ಸಾಮಂ/394/2
010‐11/2010

ಎಸ್.ಬಾಲಕಷ್ೃಷಠ್ ಮು.  ಸ ಪೌರ್.ಶಾ 
ಗೋಟಿಟ್ಗೆರೆ ಜಿ.ಪ.ಎಪ್. ಮುಂಗಡ ಬಗೆಗ್

12/1/2010 0:00 E

56576 LOANS&ADV
ಅ 9 2.395/2010‐
11ದಿ25/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಧನಂಜಯ.ಓ,ಮು  ಸಪೌರ್ಶಾ,ಗೌಡೇಟಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/1/2010 0:00 E

56579 LOANS&ADV
ಅ 9 2.398/2010‐
11ದಿ26/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ಬಿ.ಸ
ಸಉಬಾಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಟಿಪುಪ್ನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 

ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

56581 LOANS&ADV
ಅ 9 2.399/2010‐
11ದಿ29/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಕೆ  ನಾಗರಾಜ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
12/1/2010 0:00 E



56582 LOANS&ADV
ಅ 9 2.401/2010‐
11ದಿ30/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಜಯಲ ಮ್,ಸ  ಸಪೌರ್ಶಾ,ಹೆದಾದ್ರಿಪುರ 
ಹೊಸನಗರ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/1/2010 0:00 E

56586 LOANS&ADV
ಅ 9 2.402/2010‐
11ದಿ30/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಸುವಣರ್ , ಸ  ಸಬಾಪಪೂಕಾ 
ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/1/2010 0:00 E

56588 LOANS&ADV
C 9 2.403/2010‐
11ದಿ30/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮು
ಸಪೌರ್ಶಾ,ಮಾಗಾರ್ನಕುಂಟೆ ಬಾಗೇಪ ಲ್ 

ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

56589 LOANS&ADV
ಅ 9 2.404/2010‐
11ದಿ7/11/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಬಿ ಎಸ್ ಸುಬಬ್ನಾಯಕ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ 
ಕಾ,ಹರವೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ 
ಅಂತಿಮ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2010 0:00 E

56590 LOANS&ADV
C 9 2.405/2010‐
11ದಿ7/11/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಕೆ ಎಂ ವಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ಹರವೆ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
12/1/2010 0:00 E

56592 LOANS&ADV
ಅ 9 2.406/2010‐
11ದಿ7/11/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಆರ್.ಕೆ.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ದಿವ್.ದ.ಸ ಬಿಇಒ 
ಕಛೇರಿ,ಅಲೂರು,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/1/2010 0:00 E

56593 LOANS&ADV
ಅ 9 2.408/2010‐
11ದಿ7/11/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಎ  ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

56594 LOANS&ADV
ಅ 9 2.409/2010‐
11ದಿ7/11/2010.
ಸಾಮಂ/2010

 ಎ ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ 
ಕಾ,  ಎಸ್ ಪುರ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ 

ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
12/1/2010 0:00 E

56596 LOANS&ADV
ಅ 9 2.411/2010‐
11ದಿ7/11/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಟಿ ದಯಾನಂದಸಾವ್ಮಿ ಸ. . 
ಮಾದರಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ 
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

56598 LOANS&ADV
C 9 2.431/2010‐
11ದಿ15/11/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ಕೃಷಣ್ಪಪ್,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಬಿ ಇ
ಒ ಕಛೇರಿ,ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
12/1/2010 0:00 E

56599 LOANS&ADV
ಅ9 2.371/2010‐
11ದಿ13/10/2010.
ಸಾಮಂ/2010

ನಾಗರಾಜಪಪ್ ಎ.ಎಸ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು 
ಸಪಪೂಕಾ, ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

56600 LOANS&ADV

ಅ 9 2.382/2010‐
11ದಿ 

23/10/2010.ಸಾ
ಮಂ/2010

ಜಯಲಕಷ್ಮಮ್ ಸ  ಸಪೌರ್ಶಾ,ಅರಳ ೕೆಪೇಟೆ 
ಬೆಂ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/1/2010 0:00 E



56602 LOANS&ADV

ಅ9 2.414/2010‐
11ದಿ 

8/11/2010.ಸಾ
ಮಂ/2010

ಪಾಪಮಮ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಈ ನೌಕರರ 
ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

12/1/2010 0:00 E

59968 LOANS&ADV
92.492.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಸ. . ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/31/2011 0:00 E

59969 LOANS&ADV
ಅ92.493.ಸಾಮಂ/

2011

ನಾಗರಾಜ ಮು. . 
ಯಲಗೊಂಡನಪಾಳಯ್ ಬೆಂ.ದ. ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

1/31/2011 0:00 E

59970 LOANS&ADV
ಅ92.496.ಸಾಮಂ/

2011

ಪಿ ಸುಮನ್ ಎ ಎಂ ಹಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.
1/31/2011 0:00 E

59971 LOANS&ADV
ಅ92.498.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಜಯಣಣ್ ಸ. . ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/31/2011 0:00 E

59972 LOANS&ADV
ಅ92.503.ಸಾಮಂ/

2011

ಕುಮಾರಿ ಸ. . ಮಾಯಗನಹ ಳ್
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/31/2011 0:00 E

59973 LOANS&ADV
ಅ92.504.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ತಿಪಪ್ಮಮ್ ಸ. . ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
1/31/2011 0:00 E

59974 LOANS&ADV
ಅ92.505.ಸಾಮಂ/

2011

ಎಂ ಮಸಣಶೆಟಿಟ್ ಪರ್ದಸ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/31/2011 0:00 E

59975 LOANS&ADV
ಅ92.506.ಸಾಮಂ/

2011

ನಿರಂಜನ ಮೂತಿರ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಸ. . ಉಳ  
ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/31/2011 0:00 E

59976 LOANS&ADV
ಅ92.509.ಸಾಮಂ/

2011

ನರ ಂಹ ಹೆಗಡೆ ಡಿ ಸ. . ಚಿಕಕ್ಜೇನಿ
ಹೊಸನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/31/2011 0:00 E

59978 LOANS&ADV
ಅ92.510.ಸಾಮಂ/

2011

ಡಾಕಾಯ್ನಾಯಕ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸ. . 
ಮಡಸೂರು ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/31/2011 0:00 E

59979 LOANS&ADV
ಅ92.511.ಸಾಮಂ/

2011

ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್ ಎಂ ಸ. . ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.,
1/31/2011 0:00 E

59980 LOANS&ADV
ಅ92.512.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಮಹದೇವಯಯ್ ಮು. . ಇಂಡುವಾಳು 
ಮಮಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/31/2011 0:00 E



59981 LOANS&ADV
ಅ92.525.ಸಾಮಂ/

2011

ಹಮಮ್ದ್ ಸೌಕತ್ ಪಾಷ ಮು. . 
ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/31/2011 0:00 E

59982 LOANS&ADV
ಅ9 

ಅ92.533.ಸಾಮಂ/
2011

ಆರ್.ನರೇಂದರ್ಮೂತಿರ್ ದೈ.  ಸಪಪೂಕಾ 
ದೂಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ 
ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್

1/31/2011 0:00 E

59983 LOANS&ADV
ಅ92.538.ಸಾಮಂ/

2011

ಪರ್ಮೀಳಾ ಸ. . ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ.ದ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/31/2011 0:00 E

59984 LOANS&ADV
ಅ92.553.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಹದೇವಯಯ್ ಪಿ ಇ ಒ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
1/31/2011 0:00 E

59985 LOANS&ADV
ಅ92.557.ಸಾಮಂ/

2011

ಅನುಪಮ .ಪ.ಮು. . ಸುಲಾತ್ನ್ ಪೇಟೆ
ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/31/2011 0:00 E

59986 LOANS&ADV
ಅ92.524.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಕೆ ಬೋರೆಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ
ಕಾ,ದೊಡಡ್ಪೇಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ 

ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/31/2011 0:00 E

60023 LOANS&ADV
ಅ92.469.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಿ ಆರ್ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಡಿದನೌ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
2/4/2011 0:00 E

60025 LOANS&ADV
ಅ92.462.ಸಾಮಂ/

2011

ಸತೀಶ್ ಆರ್ ದಿವ್ದಸ ಚಾ ತ್ ಶಾಖೆ ಬೆಂ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60027 LOANS&ADV
ಅ92.540.ಸಾಮಂ/

2011

ಎನ್ ಶಾಂತರಾಜು ಮು. . ಭಾರತಿನಗರ 
ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/4/2011 0:00 E

60028 LOANS&ADV
ಅ92.541.ಸಾಮಂ/

2011

ಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ಸ. . ಉಳ ಸೊರಬ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/4/2011 0:00 E

60029 LOANS&ADV
ಅ92.542.ಸಾಮಂ/

2011

ಹಾಲಾನಾಯಕ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ದೈ. . ಉಳ
ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
2/4/2011 0:00 E

60030 LOANS&ADV
ಅ92.543.ಸಾಮಂ/

2011

ಬಸವಣಯ್ಪಪ್ ಜಿ ಬಿ ದೈ. . ಹುಲುಗಿನಕೊಪಪ್ 
ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60031 LOANS&ADV
ಅ92.546.ಸಾಮಂ/

2011

ವಸಂತ ಹೆಚ್ ಆರ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್ 
ಶಾ, ವನಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2011 0:00 E

60032 LOANS&ADV
ಅ92.545.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ವೃ. .  ತತ್ಲ ಸೊರಬ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2/4/2011 0:00 E



60033 LOANS&ADV
ಅ92.76264.ಸಾ

ಮಂ/2011

ಎನ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಟೇಗೌಡ, ದೈ , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ದೊಡಡ್ಗೋಡಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
2/4/2011 0:00 E

60034 LOANS&ADV
ಅ9.9.ಸಾಮಂ/201

1

ಎ ಎಂ ಚಂದರ್ಕಲ, ಸ , ಜಿ  ಗೌಡರ 
ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ ಶಾ,ಗೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

2/4/2011 0:00 E

60035 LOANS&ADV
ಅ92.549.ಸಾಮಂ/

2011

ಶಕುಂತಲ ಎಸ್, ಸ ,ಜಿ ಗೌಡರ
ಸಾಮ್ರಕ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ,ಗೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

2/4/2011 0:00 E

60036 LOANS&ADV
ಅ92.537.ಸಾಮಂ/

2011

ವೆಂಕಟರವಣಪಪ್, ಮು , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
2/4/2011 0:00 E

60040 LOANS&ADV
ಅ92.550.ಸಾಮಂ/

2011

ಅನಸೂಯ, ಮು , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ಕಲಮ್ಂಜ,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ 

ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
2/4/2011 0:00 E

60042 LOANS&ADV
ಅ92.529.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಯಣಣ್ ಟಿ ಸ. . ಬರಗೂರು ಎನ್ ಹ ಳ್
ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60043 LOANS&ADV
ಅ92.527.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಗೇಪನಹ ಳ್
ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60044 LOANS&ADV
ಅ92.529.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಹಾ ಂಗಯಯ್ ಮು. . ಬರಗೂರು
ಎನ್ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60045 LOANS&ADV
ಅ92.530.ಸಾಮಂ/

2011

ಗುಂಡಮಮ್ ಸ. . ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ.ದ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್,
2/4/2011 0:00 E

60046 LOANS&ADV
ಅ92.523.ಸಾಮಂ/

2011

ಮ ಬಾ ಅತರಿ ಖಾನಂ ಸ. . ನಾಗವ ಲ್ 
ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60047 LOANS&ADV
ಅ92.519.ಸಾಮಂ/

2011

ಹೆಚ್ ಡಿ ನಿಂಗಮಮ್ ಉಪಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು 
ದುದದ್ ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60048 LOANS&ADV
ಅ92.518.ಸಾಮಂ/

2011

ನರ ಂಹಪರ್ಸಾದ್,   ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ 
ಇ ಒ ಕಛೇರಿ,ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ 
ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 

ಸಂ 179735

2/4/2011 0:00 E

60049 LOANS&ADV
ಅ92.517.ಸಾಮಂ/

2011

ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸ. . ಆನವಟಿಟ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E



60050 LOANS&ADV
ಅ92.517.ಸಾಮಂ/

2011

ಕೆ ಆರ್ ಗಂಗರಾಮಯಯ್ ಸ. . ಕೊರಟಿ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

60051 LOANS&ADV
ಅ92.514.ಸಾಮಂ/

2011

ವಜೊಯ್ೕತಿ ಸ. . ಕೋಯಿರಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
2/4/2011 0:00 E

60052 LOANS&ADV
ಅ92.514.ಸಾಮಂ/

2011

ಯಂಕಾಯ್ ನಾಯಕ್ ಎಲ್ ಸ. . ಆನವಟಿಟ್
ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2/4/2011 0:00 E

58979 LOANS&ADV
ಅ92.418.ಸಾಮಂ/

2011

ಜಿ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಮು. . ಕಾನಗಮಾಕಲಪ ಲ್ 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

58980 LOANS&ADV
ಅ9.400.ಸಾಮಂ/2

011

ಸುರೇಶಪಪ್ ಟಿ.ಹೆಚ್,ಸ
ಸಪೌರ್ಶಾ,ಹೆದಾದ್ರಿಪುರ ಹೊಸನಗರ 
ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/13/2011 0:00 E

58981 LOANS&ADV
ಅ.407.ಸಾಮಂ/20

11

ಸುಮಿತರ್ ಕೆ.ಆರ್.ಸ
ಸಪೌರ್ಶಾ,ದುಗಿರ್ಗುಡಿ ವ ಗಗ್,ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

1/13/2011 0:00 E

58982 LOANS&ADV
ಅ.412.ಸಾಮಂ/20

11

ಸುಬಾರ್ಯ ಟಿ ಎಲ್ ಸ. . ನೂಯ್ಟೌನ್
ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

58983 LOANS&ADV
ಅ.415.ಸಾಮಂ/20

11

ನಾಗರಾಜು ಎಂ ಕೆ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ 
ಕಾ,ಅರಕೆರೆ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/13/2011 0:00 E

58984 LOANS&ADV
ಅ9{2}.419.ಸಾಮಂ

/2011

ಟಿ  ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ. . ಸೋದೇನಹ ಳ್ 
ಮಧುಗಿರಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

58985 LOANS&ADV
ಅ.420.ಸಾಮಂ/20

11

ಉಸಾಮ್ನ್ ಸಾಬಿ .ಪ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

58986 LOANS&ADV
ಅ.421.ಸಾಮಂ/20

11

ಸವ್ರೂಪ ಕೆ ಎಸ್ ಚೀಲೂರು ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

58987 LOANS&ADV
ಅ.422.ಸಾಮಂ/20

11

ಬಸವರಾಜ್,ಪರ್ ದ ಸ, ಉ ನಿ ಕ,ಬೆಂ ದ ಜಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/13/2011 0:00 E

58988 LOANS&ADV
ಅ92.423.ಸಾಮಂ/

2011

ಎ  ಸರೋಜಮಮ್, ದಿವ್ ದ ಸ, ಸ ಪೌರ್ 
ಶಾ,ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/13/2011 0:00 E



011 ಭ ನಿ ಮಂ

58989 LOANS&ADV
ಅ.424.ಸಾಮಂ/20

11

ಡಿ ಮಹಾಲಕಷ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ
ಕಾ,ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/13/2011 0:00 E

58990 LOANS&ADV
ಅ.425.ಸಾಮಂ/20

11

ಎನ್ ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್,ಪರ್ ದ ಸ,ಉ ನಿ
ಕ,ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ 

ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/13/2011 0:00 E

58994 LOANS&ADV
ಅ.426.ಸಾಮಂ/20

11

ಜಯಕುಮಾರಯಯ್ ಎ.ಪಿ. ಮು. . 
ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

1/13/2011 0:00 E

58995 LOANS&ADV
CPI.427.ಸಾಮಂ/2

011

ಮಮತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. 
ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

58996 LOANS&ADV
CPI.428.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ ಸ. . ಹೆಬಾಬ್ಳು ಬೇಲೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

58997 LOANS&ADV
CPI.429.ಸಾಮಂ/2

011

ಈ ಉಜಜ್ಪಪ್ ಉಪ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು
ಸಂತೇಬೆನೂನ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/13/2011 0:00 E

58998 LOANS&ADV
CPI.430.ಸಾಮಂ/2

011

ಹೆಚ್ ಎಂ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಸ. . 
ಅಣೂಣ್ರು ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/13/2011 0:00 E

58999 LOANS&ADV
CPI.432.ಸಾಮಂ/2

011

ಬಿ ಎಸ್ ವಾಸುಕಿಪರ್ಸನನ್, 
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಉ ನಿ ಕ,ಮಂಡಯ್ 

ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವಇವರಿಗೆ ಸಾ ಮುಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

1/13/2011 0:00 E

59000 LOANS&ADV
CPI.433.ಸಾಮಂ/2

011

ಹೆಚ್ ರಾಜನಾಯಕ್ ಸ. . ದೇವೆಗೌಡನಗರ 
ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59001 LOANS&ADV
CPI.435.ಸಾಮಂ/2

011

ಐ ಎನ್ ಕಲಲ್ನಗೌಡರ್,  ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ 

ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/13/2011 0:00 E

59002 LOANS&ADV
CPI.436.ಸಾಮಂ/2

011

ರಾಮಕೃಷಣ್, ದೈ , ಸ ಪೌರ್
ಶಾ,ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

1/13/2011 0:00 E

59004 LOANS&ADV
CPI.438.ಸಾಮಂ/2

011

Issue of Clearance Certificate in 
respect of MCA Motor Cycle 
Advance drawn by Sri T S 

VASANTHA,Sr.Typist,C P I Office, 
Blore

1/13/2011 0:00 E

59007 LOANS&ADV
CPI.439.ಸಾಮಂ/2

011

ರಾಜು, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸ ಪೌರ್ 
ಶಾ, ಂಗನಲೂಲ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/13/2011 0:00 E



011

59008 LOANS&ADV
CPI.440.ಸಾಮಂ/2

011

ಐ ಖಾ ೕಂ ಅ , ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪೌರ್
ಶಾಲೆ,ತೋರಣಘಟಟ್,ಜಗಳೂರು ತಾ 

ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ 
ಬಗ ಗೆ್

1/13/2011 0:00 E

59009 LOANS&ADV
CPI.441.ಸಾಮಂ/2

011

 ಎಂ ರೇವಣಣ್ ದದ್ಪಪ್, ಕಷ್ಣ 
ಸಂ ೕಜಕರು,ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/13/2011 0:00 E

59011 LOANS&ADV
CPI.443.ಸಾಮಂ/2

011

ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಬಿ.ಎನ್.  ಷಯ
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ 

ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ.
1/13/2011 0:00 E

59012 LOANS&ADV
CPI.444.ಸಾಮಂ/2

011

ವೆಂಕಟಶೆಟಿಟ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
ಕ.ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

1/13/2011 0:00 E

59014 LOANS&ADV
CPI.445.ಸಾಮಂ/2

011

ಮಹೇಶ್ ದಾನಪಪ್ ಎ ಗಾರ್ ಸ. . 
ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

59015 LOANS&ADV
CPI.446.ಸಾಮಂ/2

011

ಬಿರಾದಾರ ಠಲ್ ಚಂದರ್ಶಾ, ಸ , ಸ 
ಪೌರ್ ಶಾ, ಘಂಟಂವಾರಿಪ ಲ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 

ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/13/2011 0:00 E

59016 LOANS&ADV
CPI.448.ಸಾಮಂ/2

011

ಜಿ ಎಂ ಶಂಕರಪಪ್ ದೈ. . ಗುಮಾಲ್ಪುರ 
ಮುಳಬಾಗಲು ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಯಿಂದ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/13/2011 0:00 E

59017 LOANS&ADV
CPI.449.ಸಾಮಂ/2

011

ಮಾಲತಿ ದೇ ಸ. . ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್
ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

59019 LOANS&ADV
CPI.450.ಸಾಮಂ/2

011

ಪದಮ್ ಇ ದಿವ್ದಸ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

59020 LOANS&ADV
CPI.451.ಸಾಮಂ/2

011

ಮಂಜುನಾಥಾಚಾರ್ ಎಂ ಸ. . 
ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್. ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59023 LOANS&ADV
CPI.452.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ ಎಸ್ ೕಹನ್ ರಾಜ್,ಉಪ
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ, 

ಹುಣಸೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ 
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/13/2011 0:00 E

59026 LOANS&ADV
CPI.453.ಸಾಮಂ/2

011

ನಾಗರಾಜ ಆರ್ ಸ. . ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
1/13/2011 0:00 E

59027 LOANS&ADV
CPI.454.ಸಾಮಂ/2

011

ಸಣಣ್ತಾಯಿ ಖ ೕಲ್ ಅಹಮ್ದ್ ಸ. . 
ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/13/2011 0:00 E



59028 LOANS&ADV
CPI.455.ಸಾಮಂ/2

011

ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಸ. .  ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

59029 LOANS&ADV
CPI.456.ಸಾಮಂ/2

011

ಇಕಾಬ್ಲುನಿನ್ೕಸ ಸ. . ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/13/2011 0:00 E

59030 LOANS&ADV
CPI.460.ಸಾಮಂ/2

011

ಆಂಜನಪಪ್ ಕೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ರಾಮನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ,ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59031 LOANS&ADV
CPI.464.ಸಾಮಂ/2

011

ರ ೕಂದರ್ ನಾಯಕ್ ಸ. . ಕರಕುಚಿಚ್ ತರೀಕೆರೆ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59032 LOANS&ADV
CPI.466.ಸಾಮಂ/2

011

ಚಂದರ್ಬಾಬು ಕೆ.ಎ ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ
ಹೊಸನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/13/2011 0:00 E

59033 LOANS&ADV
CPI.468.ಸಾಮಂ/2

011

ಜಿ ನೋದ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59034 LOANS&ADV
CPI.470.ಸಾಮಂ/2

011

ಶರಣಪಪ್ ಆರ್ ಸ. . ಚೀಲುರು ಕನಕಪುರ 
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1/13/2011 0:00 E

59035 LOANS&ADV
CPI.479.ಸಾಮಂ/2

011

ಕಾಂತರಾಜು ಮು. . ಮಳವ ಳ್ ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

59036 LOANS&ADV
CPI.480.ಸಾಮಂ/2

011

ನಾಗರಾಜು ದೆ ಕೂಗೂರು ಇವರಿಗೆನಾಗರಾಜು ದೈ. . ಕೂಗೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

59037 LOANS&ADV
CPI.501.ಸಾಮಂ/2

011

ಫರೂಕ್ ಪಾಷ ದಿವ್ದಸ ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್
ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59038 LOANS&ADV
CPI.385.ಸಾಮಂ/2

011

ನಾಗರತನ್ , ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ ಭ ನಿ ಸಂ ಇ ಡಿ ಎನ್ 81962 ರ 
ಮೇಲೆ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/13/2011 0:00 E

59039 LOANS&ADV
CPI.499.ಸಾಮಂ/2

011

ಜೆ  ಪರಮೇಶ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆರ್ಶಕರು 
ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಇವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

1/13/2011 0:00 E

59040 LOANS&ADV
CPI.477.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ ಎಂ ಸುಧಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಹಾಯಕಿ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59041 LOANS&ADV
CPI.473.ಸಾಮಂ/2

011

ೕರಬದರ್ಪಪ್ ಬಿ ಇ ಒ ಹೊಸನಗರ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E



59049 LOANS&ADV ಭ ನಿ 1/13/2011 00 E

59042 LOANS&ADV
CPI.500.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಂ ತನುಜ,ಉಪ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಸ ಪ
ಪೂ ಕಾ,ವತೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 

ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
1/13/2011 0:00 E

59043 LOANS&ADV
CPI.502.ಸಾಮಂ/2

011

ಪಿ ಮೂತಿರ್ ಸ. . ಹೊನನ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್ 
ರಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/13/2011 0:00 E

59044 LOANS&ADV
CPI.490.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ ವರಾಮೇಗೌಡ ಮು. . 
ಚನನ್ ೕರನಹ ಳ್ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

1/13/2011 0:00 E

59045 LOANS&ADV
CPI.508.ಸಾಮಂ/2

011

ನಯನ ಎಂ, ಸ , ಸ ಸಂ ಪೌರ್
ಶಾ,ಸೂಪಟಾರ್ಕೀಸ್,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/13/2011 0:00 E

59046 LOANS&ADV
CPI.494.ಸಾಮಂ/2

011

ಜಿ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ಅದೀಕಷ್ಕರು
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

59047 LOANS&ADV
CPI.489.ಸಾಮಂ/2

011

ರತಾನ್ವತಿ ಮು. . ಬೆಟಟ್ಹಲಸೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59048 LOANS&ADV
CPI.485.ಸಾಮಂ/2

011

ಟಿ ಎಸ್ ಸುರೇಶ ಸ. . ಶೆಟಿಟ್ಗೆರೆ ಕುಣಿಗಲ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59049 LOANS&ADV
CPI.495.ಸಾಮಂ/2

011

ಸುಮಿತರ್ ಎಂ ಆರ್ ಶೆಟಿಟ್ಗೆರೆ ಗುಬಿಬ್
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರುರವರಿಗೆ ಸಾ. . . ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 0: E

59050 LOANS&ADV
CPI.491.ಸಾಮಂ/2

011

ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಲತಾ ಊರುಕೆರೆ ತುಮಕೂರು
ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59051 LOANS&ADV
CPI.437.ಸಾಮಂ/2

011

ಎಂ ಎಸ್ ಭಾರತಿ ಷಯಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು 
ಉ.ನಿ. ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 

ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2011 0:00 E

59052 LOANS&ADV
CPI.486.ಸಾಮಂ/2

011

ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣಪಪ್ ಮು. . 
ಮಾದಿಗೊಂಡನಹ ಳ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್.

1/13/2011 0:00 E

59053 LOANS&ADV
CPI.478.ಸಾಮಂ/2

011

ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪರ್.ದ.ಸ. 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

59054 LOANS&ADV
CPI.488.ಸಾಮಂ/2

011

ಪಂಡಿತಾರಾದಯ್ ಸ.ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E



P M a A M

59055 LOANS&ADV
CPI.475.ಸಾಮಂ/2

011

ಕೆ ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಕಾಕರ್ಳ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/13/2011 0:00 E

59056 LOANS&ADV
CPI.482.ಸಾಮಂ/2

011

ಟಿ ಎನ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಕ ಪ
ಪು ಸಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/13/2011 0:00 E

59057 LOANS&ADV
CPI.471.ಸಾಮಂ/2

011

ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಸ. . ಯಲಜಿಗೆರೆ
ಕೊರಟಗೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
1/13/2011 0:00 E

59058 LOANS&ADV
ಅ92.476.ಸಾಮಂ/

2011

ಅನುಸೂಯದೇ ಜಿ ಸ. . ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
1/13/2011 0:00 E

59059 LOANS&ADV
ಅ92.487.ಸಾಮಂ/

2011

ಲೋಕೇಶ್, ಡ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಕ ಪ ಪು
ಸಂ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ 

ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
1/13/2011 0:00 E

51001 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
370; 2010‐
11/2010

Sri : Sripatirao Asst Drector Text 
Book Madivala Bommanahalli 

Bangalore GPF Parshal
12/1/2010 0:00 E

50743 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOan 359; 
2010‐11/2010

Sri: Jayanna a mm Madhugiri GPF 
Loan

12/1/2010 0:00 E

50744 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 358; 
2010‐11/2010

Smt: P M Sumangala A MSmt:     Sumangal      
Koratagere GPF Loan

12/1/2010 0:00 E

50745 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 357; 
2010‐11/2010

Sri: Venkateshareddy A M 
Doddaballapura TQ GPF Loan

12/1/2010 0:00 E

50746 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 362; 
2010‐11/2010

Smt: Savithri v navada a m Mandya 
GPF Loan

12/1/2010 0:00 E

50747 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 360; 
2010‐11/2010

Sri: T Jayaram Driver Hosanagar 
GPF Loan

12/1/2010 0:00 E

50748 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshall 
367; 2010‐
11/2010

Sri K Govidegowda FDA BEO Office 
Piriyapattana GPF Parshal

12/1/2010 0:00 E



GP:F l
y

50749 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
366; 2010‐
11/2010

Smt: P C Saroja Principal Begur 
Gundlepet TQ GPF Parshal

12/1/2010 0:00 E

50750 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 365; 
2010‐11/2010

S,t: A C Saroja SDA 
Hombegowdanagar GPF Loan

11/29/2010 0:00 E

50751 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 364; 
2010‐11/2010

Sri : B Hanumantachare A M 
Hosahalli Chanapattana TQ GPF 

Loan
12/1/2010 0:00 E

50752 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 363; 
2010‐11/2010

Sri : B H Prakesh H M Palicharlu 
Shidlagatta TQ GPF Loan

12/1/2010 0:00 E

49623 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 316: 
2010‐11/2010

Smt: T S Rathna A M Hosakote TQ 
GPF Loa

9/22/2010 0:00 E

49624 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 315; 
2010‐11/2010

Sri: T G Vijayakumar A M Hosakote 
TQ GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

46100 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GP:F Parshal   Parsha  
139; 2010‐
11/2010

Sri: B M Anandmurthy Manager J D g
PMINOffice Mysore GPF Parshal 

Amount
7/13/2010 0:00 E

46101 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
138;21010‐
11/2010

Sri: H Mahadevaiah 
Aksharadasopha Somarpet 
Talukpanchayat Somarvarpet 

Kodagu Dist GPF Parshal

7/13/2010 0:00 E

50112 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 334; 
2010‐11/2010

Sri: Sikindar john Tailoring Teacher 
Kodegehalli Bangalore GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

50114 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 333; 
2010‐11/2010

Smt: H Mythili H R a m Kodegehalli 
Bangalore GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

50115 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 332; 
2010‐11/2010

Sri: R Manjunath A M Karadagere 
Tumkur TQ GPF Loan

9/22/2010 0:00 E



M P llamma SADPI CPI

50116 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 331 : 
2010‐11/2010

Smt: C A Ramamani A M 
Bharateeya Vidya Mandir 

Bangalore GPF Loan
9/22/2010 0:00 E

50117 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal 330; 
2010‐11/2010

Smt: B Vijayalakshmi A M 
Yelahanka Bangalore GPF Parshal

9/22/2010 0:00 D

50119 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
bGPF Loan 329; 
2010‐11/2010

Sri: Dananjaya o H M Pavagada TQ 
GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

50121 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
327; 2010‐
11/2010

Smt: N Chandramma Principal 
Kodigehalli Bangalore GPF Parshal

9/22/2010 0:00 E

50123 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
335: 2010‐
11/2010

Sri: S Shankaralingaiah FDA 
Chikkanayakanahalli Tumkur GPF 

Parshal
9/22/2010 0:00 E

50124 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
336; 2010‐
11/2010

Sri: Balakrishna H M Gottigere 
Bangalore GPF Parshal

9/22/2010 0:00 E

50261 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A8*2
( GPF final 336 
2010‐11/2010

Smt: M P Bollamma SADPI CPISmt:     Bo      
Office Bangalore GPF Final VRS

9/29/2010 0:00 E

50374 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 338: 
2010‐11/2010

Smt: c N Sujatha A M Karadagere 
Tumkur TQ GPF Loan

12/1/2010 0:00 E

50460 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 355; 
2010‐11/2010

Sri: Mahamadpeer A M Challakere 
TQ HGPF Loan

12/1/2010 0:00 E

50462 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
354; 20‐10‐
11/2010

Sri: K C Palakshamurthy A 
Hosadurga Parshal Amount

12/1/2010 0:00 E

50463 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
353: 2010‐
11/2010

Sri: Shuvarudraiah A M Yelandur 
TQ GPF Parshal

12/1/2010 0:00 E



MUTEEGERE MANDYA GPF LOAN

50464 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
352; 2010‐
11/2010

Smt: G K Umamani A 
MYeshavantapur Bangalore GPF 

Parshal
12/1/2010 0:00 E

50465 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
357; 2010‐
11/2010

Smt L]: Krishnaveni H M Aralepete 
Bangalore GPF Parshal

12/1/2010 0:00 E

50470 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 339; 
2010‐11/2010

Sri: C A Narendra H M Gubbi TQ 
GPF LoaN

9/29/2010 0:00 E

50471 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/a9(2)
 gpf #$(: 2010‐

11/2010

sRI: m s kESHAVESHA a m 
sANTEPETE hASSAN gpf pARSHAL

12/1/2010 0:00 E

50472 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/a9(2)
 gpf pARSHAL 
340; 2010‐
11/2010

sRI: g k cHANDRAPPA mANAGER b 
e o oFFICE cHANAGIRI tq gpf 

pARSHAL
12/1/2010 0:00 E

50477 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPFLOA 350; 
2010‐11/2010

sRI: m g aVADANI a m hOSAKOTE 
tq gpf lOAN

12/1/2010 0:00 E

50479 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 344; 
2010‐11/2010

sMTl: E MAYAMMA H M 
MUTEEGERE MANDYA GPF LOAN     

12/1/2010 0:00 E

50480 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/a9(2)
_ gpf lOAN 347; 
2010‐11/2010

SMT MANJULAVANI S KANNUR 
MANGALORE GPF LOAN

12/1/2010 0:00 E

50483 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 348; 
2010‐11/2010

SMT MADHURA,MMA PE TEACHER 
MAGADI ROAD BANGALORE GPF 

LOAN
12/1/2010 0:00 E

50484 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 345; 
2010‐11/2010

SRI C S NAGENDRA A M MANDYA 
GPF LOAN

12/1/2010 0:00 E

50486 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF PARSHAL 
341; 2010‐
11/2010

sRI MPM SANNAIAH SWAMY 
HARIHARATQ DAVANAGERE DIST 

GPF PARSHAL
9/29/2010 0:00 E

50489 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2
0 GPF PARSHAL 

342; 2010‐
11/2010

SRI RA,MARAYA A M MELEBENNUR 
HARIHARATQ DAVAAGERE DIST 

GPF PARSHAL
12/1/2010 0:00 E



50491 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF PARSHAL 
342; 2010‐
11/2010

SRI M K NAGARAJU A M 
SRIRANGAPATNA TQ GPF PARSHAL

12/1/2010 0:00 E

50493 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF PARSHAL 
346; 2010‐
11/2010

SMT AVVAIAR TYPIST DDPIOFFICE 
MYSORE GPF PRSHAL

12/1/2010 0:00 E

50572 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 356; 
2010‐11/2010

Sri: M Srinivas D Group Govt 
Maharaja college Mysore GPF Loan

12/1/2010 0:00 E

47264 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan 
197;2010‐
11/2010

Smt: Y B Nagamani A M Hassan 
taluk GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

47265 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOan 195; 
2010‐11/2010

Smt: S Nagarathna a m Sultanpalya 
Bangalore GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

47266 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
196;2010‐
11/2010

Sri: K Basavaraj A Harapanahalli TQ 
Davanagere Dist GPF Parshal

8/23/2010 0:00 E

47267 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 198; 
2010‐‐11/2010

Sri: B S Jagadesh SDA Alagatta Birur g g
Kadur TQ Chikkamagalur Dist GPF 

Loan
8/23/2010 0:00 E

47268 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
199;2010‐
11/2010

Sri:: Jayappa G S KLK Beerur Kadur 
TQ Chikkamagalur Dist GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

47309 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
200;2010‐
11/2010

Sri: Srinivasamurthy A M 
Devanahalli Bangalore Rural Dist 

GPF Parshal
8/13/2010 0:00 E

47310 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
201;2010‐
11/2010

Sri: S Marigowda FDA DDPI Office 
Hassan GPF Parshal

8/13/2010 0:00 E

47323 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
203;2010‐
11/2010

Sri: R Somashekar yaiah AM 
Swandanahalli Tumkur TQ GPF Loan

8/23/2010 0:00 E



GPF

47324 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
202;2010‐
11/2010

Sri: Subbanna D Group BEO Office 
Tumkur _ GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

47337 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
204;2010‐
11/2010

Sri: C U ChandrashekarappaDPI 
DDP{I Office Chikkaballapura GPF 

Parshal Amount
8/13/2010 0:00 E

47368 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
205;2010‐
11/2010

Sri: Vasudevamurthy Shikshana 
Samyojakaru BEO Office Kolar TQ 

GPF Loan
9/7/2010 0:00 E

47782 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Finall 221; 
2010‐11/2010

Sri: Chidre shankarayya Smamy 
DIrector Secondary CPI Office 

Bangalore GPF Final
9/7/2010 0:00 E

47859 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF 222; 2010‐

11/2010

Smt: K Rajeswari A M Aadugodi 
Bangalore GPF Loan

9/7/2010 0:00 E

48245 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
224;2010‐
11/2010

Sri: T A Vasudeva H M Magadi TQ 
Ramanagar Dist GPF Parshal

9/7/2010 0:00 E

48264 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 223; 
2010‐11/2010

Sri: A Nagaraja SDA CPI Office 
Bsangalore GPF LoanBsangalore   Loan

9/7/2010 0:00 E

48289 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loamn 225; 
2010‐11/2010

Sri: Khondoijirao Group D CPI 
Office Bangalore GPF Loan

9/7/2010 0:00 E

48291 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
226; 2010‐
11/2010

Sr: Eashwaraiahv BEO Gubbi TQ 
GPF Parshal Amount

9/7/2010 0:00 E

48294 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 Scoter Loan 

Cleareance 227; 
2010‐11/2010

Sri: T S Vasanth Typist CPI Office 
Bangakloe Scoter Loan Cleareance 

Certificate
9/7/2010 0:00 E

47393 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Loan 
206;2010‐
11/2010

Sri: Muralidaran M S Ramanagar 
GPF Loan

9/7/2010 0:00 E



GPF

47395 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF loan 
207;2010‐
11/2010

Sri: Channagariah Ramanagar Dist 
GPF Loan

9/7/2010 0:00 E

47398 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
208; 2010‐
11/2010

Smt : Rudramma A M Moti 
veerappa college Davanagere GPF 

Parshal
9/7/2010 0:00 E

47399 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
209;2010‐
11/2010

Sri: T Govindaiah A M 
Samethanhalli Hosakote TQ 
Bangalore Rural Dist GPF Loan

9/7/2010 0:00 E

47400 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
211;2010‐
11/2010

Sri: P Mallaiah A M Hosadurga TQ 
Chitradurga Dist GPF Loan

9/7/2010 0:00 E

47401 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
210; 2010‐
11/2010

Sri: M Hanumantaraya H M 
Challakere TQ Chitradurga Dist GPF 

Parshal
9/7/2010 0:00 E

47421 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
212;2010‐
11/2010

Smt: N Rathna A M Begur 
Bangalore GPF Loan

9/7/2010 0:00 E

47422 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan   Loan 
213;2010‐
11/2010

Smt: D Kasturi Sundaramani A M 
Hanumidi Belur TQ Hassan Dist 

GOPF Loan
9/7/2010 0:00 E

47423 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
214; 2010‐
11/2010

Smt: N Mahalakshmi A M Yagati 
Kadur TQ Chikkamagalur Dist GOPF 

Parshal Amount
9/7/2010 0:00 E

47424 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Pqrshal 
215; 2010‐
11/2010

Sroi C Maheshwaraiah H M 
Tekalavatti Holalkere TQ 

Chitradurga Dist GPF Parshal 
Amount

9/8/2010 0:00 E

47432 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 216; 
2010‐11/2010

Sri: V L Murthy A M Uttarahalli 
Bangalore Dakshina Taluk 

Bangalore GPF Loan
9/7/2010 0:00 E

47433 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 217; ; 
2010‐11/2010

Smt: P S Nagamai Syup: BEO 
Offuice Hoskote TQ GPF Loan

9/7/2010 0:00 E



t : BEO Office

47435 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 218: 
@010‐11/2010

Sri: Lingappa Kendur A M 
Devanahalli Bangalore Rural Dist 

GPF Loan
9/7/2010 0:00 E

47454 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 219; 
2010‐11/2010

Sri: B Srinivasa FDA Govt Maharaja 
Sanskrit college Mysore GPF Loan

9/7/2010 0:00 E

47457 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
220; 2010‐
11/2010

Smt: Mahadevamma D Group Govt 
M G S V College kollegala 

Chamarajanagar Dist GPF Parshal
9/7/2010 0:00 E

48351 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
236;2010‐
11/2010

Sri: D Ramanna H M Challakere TQ 
Chitraduyrga Dist GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48352 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
237; 2010‐
11/2010

Sri: Y Musalaiah A M Gowribidanur 
TQ Chikkaballapura Dist GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48354 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 235; 
2010‐11/2010

Smt: J V Gayatridevi A M K G F GPF 
Loan

9/27/2010 0:00 E

48355 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 238; 
2010‐11/2010

Smt : Veena BEO OfficeSm    Veena     
Gandhinagar Bangalore 2 GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48360 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 239; 
2010‐11/2010

Sri: M N Mutthu D Group CPI Office 
Bangalore GPF Loan

9/7/2010 0:00 E

48426 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
246; 2019‐
11/2010

Smt: Gulfm ara A M Hassan TQ GPF 
Parshal

9/27/2010 0:00 E

48427 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshsal 
241; 2010‐
11/2010

Sri: SUbramanya C G A M 
Channarayapatna TQ GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48428 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
234; 2010‐
11/2010

Sri: B N Ramashashu A M 
Bayatarayanapura Bangalore GPF 

Parshal
9/27/2010 0:00 E



S K Chan ikar FDA SSA

48429 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshall 
245; 2010‐
11/2010

Sri: D M Mahadevaswamy G A BEO 
Office Hannur GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48430 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
253; 2010‐
11/2010

Sri: L Sitaramaiah H M Challakere 
GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48431 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
252; 2010‐
11/2010

Sri: Thimmaiah L Manager BEO 
Office Chikkanayakanahalli GPF 

Parshal
9/7/2010 0:00 E

48432 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
249; 2010‐
11/2010

Smt: N V Rajeshwari FDA Hassan 
TQ GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48435 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
250; 2010‐
11/2010

Smt: M Sudha a m Hassan dist GPF 
Parshal

9/29/2010 0:00 E

48436 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 243 ; 
2010‐211/2010

Smt: Shankuntalamma M B 
Shikaripura TQ Shivomagga DIst 

GPF Loan
9/7/2010 0:00 E

48437 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 240; 
2010‐11/2010

Sri: S K Chandrasheikar FDA SSASri:      drashe      
Bangalore GPF Loan

9/29/2010 0:00 E

48438 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 244; 
2010‐11/2010

Smt: Manjula h Patil A M 
Rajajinagar Bangalore GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48439 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 247; 
2010‐11/2010

Sri: Manjunath D M CRP Hegganur 
Cluester BEO Office Kanakapure TQ 

Ramanagar TQ GPF Loan
9/29/2010 0:00 E

48440 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
248; 2010‐
11/2010

Sri: Sunderesh A M 
Channarayapatna TQ Hassan dist 

GPF Parshal
9/29/2010 0:00 E

48444 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 254; 
2010‐11/2010

Smt: Sumitra M K SDA CPI Office 
Bangalore GPF Loan

9/29/2010 0:00 E



GPF ll S rarao H M lli

48445 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
b GPF Loan 255; 
2010‐11/2010

Sri: S Jayaprakesh SAD Kakolu 
Bangalore North GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48446 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 256; 
2010‐11/2010

Sri: C M Rameshappa A M Kadur 
Chikkamagalur Dist GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48447 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
257; 2010‐
11/2010

Smt Sharfunnisa mulla A M Gubbi 
TQ Tumkur Dist GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48448 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 258; 
201‐11/2010

Sri: Shanthamallaiah A M 
Kanakuppe Tumkur TQ GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48450 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 265; 
2010‐11/2010

Sri: N Ningaraju A M T N Pura TQ 
GPF Loan

9/29/2010 0:00 E

48451 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 259; 
2010‐11/2010

Sri: S Rudrappaa Maddur TQ GPF 
Loan

9/27/2010 0:00 E

48452 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshall   Parsha  
260; 2010‐
11/2010

Sri: S Nagendrarao H M DevanahalliSri:   Nagend      Devanaha  
TQ GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48334 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
228; 2010‐
11/2010

Sri: Denesh Y K A M Biliki 
ShikaripuraTQ Shimoga Dist GPF 

Parshal
9/7/2010 0:00 E

48335 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
229;2010‐
11/2010

Smt R Padmavathi H M 
Sampangiramanagar Bangalore 

GPF Loan
9/27/2010 0:00 E

48340 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 230; 
2010‐11/2010

Smt: M V Komala a m challakere 
Chitradurga Dist GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48341 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 231; 
2010‐11/2010

Sri D Jakeerhussan a m Challakere 
Chitradurga Dist GPF Loan

9/27/2010 0:00 E



GPF l B U : CPI Office

48342 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9)(2
) GPF Loan 
223;20`10‐
11/2010

Smt : P H Vijayalakshmi Sanskrit 
college Mysore GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48343 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 232; 
2010‐11/2010

Sri: Kakimallaiah PE Teacher 
Koratagere TQ GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48346 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPf loan 234; 
2010‐11/2010

Sri: K Ramesh Driver Text book 
DSERT Building Banashankari 3 

Stage Bangalotr GPF Loan
9/7/2010 0:00 E

48575 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 264; 
2010‐11/2010

Smt : Kaveramma D Grouop 
Govindarajanagar Bangalore GPF 

Loan
9/27/2010 0:00 E

48576 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
253; 2010‐
11/2010

Sri: N Ramakrishnapalli D Group 
Hosur Road Madivala 

Bommanahali Bangalore GPF 
Parshal

12/1/2010 0:00 E

48577 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A992
0 gpf PARSHAL 
265; 2010‐
11/2010

sRI: h n gANGAIAH eco beo oFFICE 
tURUVEKERE tq tUMKUR dIST gpf 

pARSHAL
9/27/2010 0:00 E

48620 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal   Parsha  
266; 2010‐
11/2010

Smt: B U Parvathi Sup : CPI OfficeSmt:     Parvathi Sup       
Bangalore GPF Parshal Amount

9/27/2010 0:00 E

49610 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
313;2010‐
11/2010

Sri: A N Krishnamurthy H M 
Hullegowdanahalli Bangalore _1 

GPF Loan
9/22/2010 0:00 E

49611 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 314; 
2010‐11/2010

Smt: Meera D R A M 
Hombegowdanagar Bangalore GPF 

Loan
9/22/2010 0:00 E

49832 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
317; 2010‐
11/2010

Sri` CM Puttaswamygowda DDPI 
Office Ramanagar Dist GPF Parshal

9/22/2010 0:00 E

49833 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan 318; 
2010‐11/2010

Sri: Balaraj A m Shiomoga Dist GPF 
loan

9/22/2010 0:00 E



t a ama A li ya

49834 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 319; 
2010‐11/2010

Sri: G Somanna FDA DDPInOffice 
Bangalore North GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

49885 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 320; 
2010‐11/2010

Sri: Y G Srinivas Text Book DSERT 
Building Banashankari 2 Stage 

Bangalore GPF Loan
9/22/2010 0:00 E

49950 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOan 325; 
2010‐11/2010

Sri: K S Ramesh A M Sagar TQ 
Shimoga Disr GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

49951 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 324l 
2010‐11/2010

SmtL Vishalakshi A Ravuttanahalli 
Bangalore GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

49952 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9)(2
) GPF Loan 326: 
2010‐11/2010

Smt: Kalpana Shankar Bhat Vartur 
Bangalore GPF L:oan

9/22/2010 0:00 E

49953 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 321; 
2010‐11/2010

Smt : Salitha Shivarapattana Malur 
TQ GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

49954 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 322; 
2010‐11/2010

Smt Satyabama A Kanali MandyaSm  S tyab    Kana  Mand  
TQ GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

49955 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 323; 
2010‐11/2010

Sri: M S Sheikaraiah A M Harave 
Chamarajanagar Dist GPF Loan

9/22/2010 0:00 E

48629 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 268; 
2010‐11/2010

Smt: D V Padmaa FDA Holehonnur 
Badravathi TQ GPF Loan

9/29/2010 0:00 E

48630 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 270; 
2010‐11/2010

Smt : Rehanabanu A M Kolar GPF 
Loan

9/27/2010 0:00 E

48634 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
269;/2010

Smt: Rukmani H M Mysore TQ GPF 
Loan

9/27/2010 0:00 E

48635 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshall 
271; 2010‐
11/2010

Smt: Bhaskara G Shet H M 
Kundapura TQ Udipi Dist GPF 

Parshal
9/29/2010 0:00 E



S Vima CPI Office

48636 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
267; 2010‐
11/2010

Sri: M Shivanna A MM Gubbi TQ 
GPF Parshal amount

9/29/2010 0:00 E

48650 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 275; 
2010‐11/2010

Sri: K Mahadeva A M Kollegala TQ 
GPF Loan

9/29/2010 0:00 E

48651 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
277; 2010‐
11/2010

Sri: G B Purushotama AM 
Koratagere TQ GPF Parshal Amount

9/29/2010 0:00 E

48653 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
274; 2010‐
11/2010

Sri: S K Thimmaiah A M Koratagere 
Tumkur Dist GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48654 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 278; 
2010‐11/2010

Smt: Shilayaa R N H M T Dasarahalli 
Bangalore GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48655 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
279; 2010‐
11/2010

Sri: T Murthanna A M Yelanadu 
Chikkanayakanahalli Tumkur Dist 

GPF Parshal
9/27/2010 0:00 E

48676 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 280; 
2010‐11/2010

Smt: S Vimala Typist CPI OfficeSmt:    la Typist     
Bangalore GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48740 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 281; 
2010‐11/2010

Smt: Gulbadan tara A M Hoskote 
TQ Bangalore Rural Dist GPF Loan

9/29/2010 0:00 E

48741 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
_GPFLoan 282 ; 
2010‐11/2010

Sri: H G Rajappa D : T vatti 
Hosadurga TQ Chitradurga Dist GPF 

Loan
9/27/2010 0:00 E

48758 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF PArshal 
283; 2010‐
11/2010

Smt B R Jalaja A M Govt High 
School Sarvagnanagar Bangalore 

GPFParshal
9/27/2010 0:00 E

48845 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
287; 2010‐
11/2010

Sri: N Mahalingappa SubInspector 
DDPI Office Madhugiri GPF Parshal 

Amount
9/29/2010 0:00 E



B FDA

48846 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
285; 2010‐
11/2010

Sri: R K Venkateshmurthy FDA J D 
Office Mysore GPF Parshal

9/29/2010 0:00 E

48847 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
_ GPF Parshal 
284; 2010‐
11/2010

SrI H M Ningegowda SDA J D P I 
Office MYSORE GPF Parshal

9/29/2010 0:00 E

48848 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 286: 
2010‐11/2010

Sri: Yageneshwarappa B PE Teacher 
Mandagatta Shivamoga TQ GPF 

Loan
9/27/2010 0:00 E

48849 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 289; 
2010‐11/2010

Sri: S Natarajaswamy SVK college 
Kollegala GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48850 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 288; 
2010‐11/2010

Smt: K S Sujatha A M 
HongelakshmiSkatra Tiptut TQ GPF 

Loan
9/27/2010 0:00 E

48851 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
290; 2010‐
11/2010

Sri: S T Rangappa A M Tarikere TQ 
Chikkamagalur Dist GPF Parshal

9/27/2010 0:00 E

48946 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Laoan 291; 
2010‐11/2010

Sri: B Srinivasa FDA Govt MaharajaSri:   Srinivasa   Govt Maharaja 
Sanskrit college Mysore GPF Loan

9/27/2010 0:00 E

48995 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A992
0 gpf LOAN 292; 
2010‐11/2010

sri narayana FDA beo OFFICE T 
.NARASIPURA tq mYSORE dist GPF 

loan
9/21/2010 0:00 E

48996 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A992
0 gpf LOAN 293; 
2010‐11/2010

smt s c PANKAJA drawing TEACHER 
ududburu MYSORE tq GPF loan

9/29/2010 0:00 E

48997 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
294; 2010‐
11/2010

Smt: Usha H A M Juganahalli 
Rajajiagar Bangalore GPF Parshal 

Amount
9/21/2010 0:00 E

49099 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
298; 2010‐
11/2010

Sri` B H Lakshman HQA CPI Office 
Bangalore GPF Parshal Amount

9/29/2010 0:00 E



h A M

49101 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
( GPF Parshal 
296; 2010‐
11/2010

Sri: T G Chandrappa A M Gubbi TQ 
GPF Parshal amount

9/27/2010 0:00 E

49102 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
295; 2010‐
11/2010

Sri: T V Devaraj FDA BEO Office 
Tarikere Chikkamagalur Dist GPF 

Parshal
9/29/2010 0:00 E

49103 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 297; 
2010‐11/2010

Sri: M R Haleshappa M R A 
Antaragange Badravathi TQ 

Shimoga Dist GPF Loan
9/29/2010 0:00 D

49178 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 299;; 
2010‐11/2010

Sri: Hemegowda A M Kunigal TQ 
GPF Loan

9/29/2010 0:00 E

49179 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 300; 
2010‐11/2010

Smt: Pramila Hindi Teacher Kunigal 
TQ GPF Loan

9/29/2010 0:00 E

49232 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
301;2010‐
11/2010

Sri: Murthynaiak k Santekesalagere 
Mandaya TQ GPF Loan

9/29/2010 0:00 E

49233 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 304; 
2010‐11/2010

Sri: Anantaramaiah A M ByathaSri: Anantaramaia      Byatha 
Tumkur TQ GPF Loan

12/1/2010 0:00 E

49234 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
302; 2010‐
11/2010

Sri: Appannagowda BEO Office 
Belur Hassan Dist GPF Parshal

9/29/2010 0:00 E

49235 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshall 
303; 2010‐
11/2010

Smt: H N Geetha A M Yeshvantpur 
Bangalore GPF Parshal amount

9/29/2010 0:00 E

49236 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
306; 2010‐
11/2010

Sri: Isami gowda PeTeacher Kadaba 
Gubbi TQ GPF Parshal

9/29/2010 0:00 E

49238 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
_ GPF Parshal 
305; 2010‐
11/2010

Smt: N S Rathnamma A M 
Balenahalli Arasikere TQ Hassan 

Dist GPF Parshal
9/22/2010 0:00 E



GPF

49272 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Pashal 307; 
2010‐11/2010

Sri: Sreenevasamurthy H M 
Nelamangala TQ GPF PArshal

9/29/2010 0:00 E

49311 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 310; 
2010‐11/2010

Sri: Satish A B FDA TBF K G Road 
Bangalore GPF Loan

9/29/2010 0:00 E

49312 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
309; 2010‐
11/2010

Sri: Shivarambat P H M Puttur D K 
Dist GPF Parshal

9/29/2010 0:00 E

49314 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
308; 2010‐
11/2010

Sri: Honnegowda M S H M 
Kanakapur TQ Ramanagar dist GPF 

Parshal
9/29/2010 0:00 E

49315 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 312; 
2010‐11/2010

Smt: H M Sowbagmma H M GaraNI 
mADHUGIRI tq lOAN

9/29/2010 0:00 E

49316 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/a9(2)
 gpf lOAN 311; 
2010‐11/2010

sMT: yESHODA h m kORATAGERE 
tq gpf lOAN

9/25/2010 0:00 E

45405 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan   Loan 
113;2010‐
11/2010

Sri: Govindaraju A M SV K j
collegekollegala Chamarajanagar 

Dist GPF Loan
6/10/2010 0:00 E

45406 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
114;2010‐
11/2010

Sri: Subansharrif A M Rajajinagar 
Bangalore GPF Loan

6/5/2010 0:00 E

45407 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
115;2010‐
11/2010

Smt: C Sharadamma SubInspector 
Rural DDPI Office Bangalore GPF 

Loan
6/10/2010 0:00 E

45408 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan 
116:20‐10‐
11/2010

Sri: K Nagaraju PE Teacher Sulya TQ 
D K Mangalore

6/10/2010 0:00 E

45468 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
117;2010‐
11/2010

Smt: T R Varalakshmi A M 
Nonavnakere Tiptur TQ Tumkur 

Dist GPF Parshal Amount
6/10/2010 0:00 E



GPF i : V muruges A M egere

45469 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
118:2010‐
11/2010

Sri KottraiahP Kulkarni CRP Guttur 
SSA Harihara TQ Davanagere Dist 

GPF Parshal Amount
6/10/2010 0:00 E

45332 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPG Loan 111; 
2010‐11/2010

Sri: K Keshavarao FDA CPI Office 
Bangalore GPF Loan

6/5/2010 0:00 E

45338 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
112;2010‐
11/2010

Sri: M Krishna SuP J D P I Office 
Mysore Division Mysore GPF Losn

6/5/2010 0:00 E

45179 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
105; 2010‐
11/2010

Sri` M C Kiran kumar SDA BEO 
Office Harihara TQ Davanagere Dist 

GPF Parshal amount
6/5/2010 0:00 E

45181 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
106; 2010‐
11/2010

Sri: K Erappa Sup BEO Office 
Davanagere Dakshinavalaya GPF 

Parshal Amount
5/25/2010 0:00 E

45217 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2
0 GPF 107;2010‐

1`1/2010

Sri: P K Mallaeshaih Principal 
KanakapuraTQ Ramanagar TQ GPF 

Psrshal
6/5/2010 0:00 E

45218 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan   Loan 
108;2010‐
11/2010

Sri : V murugesh A MMuudegereSr       h     Muud  
Chikkamangalur Dist GPF Loan

6/5/2010 0:00 E

45233 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
109;2010‐
11/2010

Sri : A N Daranendrakumar FDA CPI 
Office Bangalore GPF Loan

6/5/2010 0:00 E

45274 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 110 
:2010‐11/2010

Sri: J P Gajendragowda A M Holalu 
Mandya GPF Loan

6/5/2010 0:00 E

44790 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
93;2010‐11/2010

Sr: S Mallappa Sup Bangalore Rural 
DDPI Office K G ROAD Bangalore 

GPF Loan
5/19/2010 0:00 E

44791 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
92;2010‐11/2010

Smt: Chandrakala ADPI Textbook 
Hosakerehalli Bangalore GPF Loan

5/22/2010 0:00 E



K M i A M

44812 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
94;2010‐11/2010

Smt: Eshirathsulthana : Principal J C 
Nagar Bangalore GPF Loan

5/19/2010 0:00 E

44990 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
97;2010‐11/2010

Smt: Rajeswari ujrekar a m 
Yeshvantpur Bangalore _2 GPF Loan

6/5/2010 0:00 E

44991 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF loan 
98;2010‐11/2010

Smt: Mahalinamma ADPI Text Book 
Hosakerehali Bangalore GPF Loan

6/5/2010 0:00 E

44992 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
100;2010‐
11/2010

Sri: Bhaskar G Shet H M Kundapura 
TQ Udpi Dist GPF Loan

6/5/2010 0:00 E

44993 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
101;2010‐
11/2010

Sri:` H Hanumanthaiah A M Tumkur 
GPF Parshal Amount

6/5/2010 0:00 E

44995 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

99:2010‐11/2010

Sri: M Mallikarjunappa Honnali 
Davanagere Dist GPF Parshal

6/5/2010 0:00 E

44996 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF L Loan 
96;2010‐11/2010

Smt: K M Rukmani A MSmt:     Rukman      
Nonavinakere Tiptur TQ GPF Loan

5/20/2010 0:00 E

45055 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
102;2010‐
11/2010

Sri: Siddalingaswamy Sup CPI Office 
Bangalore GPF Loan

6/5/2010 0:00 E

45126 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
103;2010‐
11/2010

Sri: A Udayakumar Sup BEO Office 
Shivajibagar Bangalore 

UIttaravalaya Bangalore GPF Loan
6/5/2010 0:00 E

45127 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOan 
104;2)1)‐
11/2010

Smt B P Bhagyamma A M T 
Narasipura TQ Mysore Dist GPF 

Loan
5/25/2010 0:00 E

44700 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
82;2010‐11/2010

Smt: Vanimaskeri A M Ramanagar 
Dist _GPF Loan

5/19/2010 0:00 E



GPF l B V ag A M

44702 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
83;2010‐11/2010

Smt: D Nagaratnamma DYPC SSA 
Kalasipalayam Bangalore L_2 GPF 

LoaN
5/19/2010 0:00 E

44094 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

59;2010‐11/2010

Sri: N H Niranjanamurthy 
PeTeacher Hosayalanadu Hiriyur 

TQ GPFParshal Amount
5/7/2010 0:00 E

44095 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

57;2010‐11/2010

Sri: R Rameshan H M Honganut 
Channapatna TQ GPF Parshal 

Amount
5/7/2010 0:00 E

44096 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
58:2010‐11/2010

Sri: B Manjunatha Pe Teacher 
ShikaripuraTQ GPF Loan

5/11/2010 0:00 E

44114 LOANS&ADV

CPI 
ಅ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮು.

ದಾ.ಬಿ./ಇ /02//2
010‐11

ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಶಾಂತಮಮ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕಿ
ನಂ.17 ಚನನ್ಸಂದರ್, ಹೆಸಬಡಾವಣೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

7/22/2010 0:00 E

44382 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
70;2010‐11/2010

Sri: D S Sampathkumar FDA CPI 
Office Bangalore GPF Loan

5/19/2010 0:00 E

44457 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal   Parsha  

(90% 72;2010‐
11/2010

Sri: B V Venkatagiriyappa A M KolarSri:     Venkat iriyappa     Kolar 
Dist GPF 90%

5/19/2010 0:00 E

44459 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loann 
71;2010‐11/2010

Sri: S N Venkatareddy A M Ronur 
Srinivasapura TQ Kolar Dist GPF 

Loan
5/19/2010 0:00 E

44461 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

76:2010‐11/2010

Sri: A K Chandrappa A M Harihara 
TQ Davanagere DIst GPF Parshal 

Amount
5/19/2010 0:00 E

44463 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

77;2010‐11/2010

Sri: N R Ningappa P E I BEO Office 
Davanagere Dakshina GPF Parshal

5/19/2010 0:00 E

44465 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF PArshal 78: 
2010‐11/2010

Sri: D Shankarappa A M 
Dabbegatta Turuvekere TQ GPF 

Parshal Amount
5/19/2010 0:00 E



CPI 92 GPF
ರ್

44467 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

75;2010‐11/2010

Sri: Igurunagappa D Group BEO 
Office Harihara TQ GPF Parshal 

AMount
5/19/2010 0:00 E

44482 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
73;2010‐11/2010

Sri: H S Bramarambha A M Hoskote 
TQ Bangalore Rural Dist GPFb Loan

5/19/2010 0:00 E

44484 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
74;2010‐11/2010

Sri: P M Manjunath P O SSA 
Bangalore GPF Loan

5/19/2010 0:00 E

44623 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
80;2010‐11/2010

Sri: L Shivananjappa A M 
Holalagunda Kunigal TQ GPF Loan

5/19/2010 0:00 E

44624 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

81;2010‐11/2010

Sri Nagendrappa A R Yelandur TQ 
Chamarajanagar Dist GPF Parshal 

Amount
5/19/2010 0:00 E

44638 LOANS&ADV

a 9 1 h d f c int. 
reduced 05/10‐
11/ಇ /6‐5‐
2010/2010

Sri T B Mallegowda H M HPS 
Ishwarahalli Chickamagalur int. 

reduced
8/4/2010 0:00 E

44553 LOANS&ADV
CPI a92 GPF.a    
792010‐

11.ಸಾಮಂ/2010

ಕೆ.ಪೆರ್ೕಮ್ ಕುಮಾರ್,ಡ ದಜೆರ್
ನೌಕರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ,ಬೆಂ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2010 0:00 E

44531 LOANS&ADV

CPI 
ಅ9(1).ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.
ದಾ.ಬಿ./ಇ /04/20

10‐11

ರ್ೕ.ಹನುಮಂತ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ
ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಯಾದಗಿರಿ 
ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಸಂಬಂಧದ 
ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2010 0:00 E

44675 LOANS&ADV

CPI 
ಅ91ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ

ಬಿ..06/2010‐
11.ಇ /2010

ರ್ೕ.ದೇವೆಂದರ್ಪಪ್ ಪಟಟ್ಣಕರ , ಮು. , 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಇವಣಿ, ಚಿತಾತ್ಪೂರ ತಾ, 
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಮುಂಗಡದ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/4/2010 0:00 E

44752 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
91;2010‐11/2010

Ari: H K Mahadevaiah A M Gubbi 
TQ GPF Loan

5/19/2010 0:00 E



P H amur A M

44753 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
90;2010‐11/2010

Sri: H Jagadesh A M Tiptur _ GPF 
Loan

5/19/2010 0:00 E

44754 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
86;2010‐11/2010

Smt: Premalatha ADPI Text Book 
Hosakerahalli Bangalore GPF Loan

5/22/2010 0:00 E

44757 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
89;2010‐11/2010

Sri: Shivakumar G S PE Teacher 
Shivamoga GPF Loan

5/22/2010 0:00 E

44759 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
88;2010‐11/2010

Sri: M Mallika A M Soraba TQ GPF 
Loan

5/22/2010 0:00 E

44761 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parsha; 
90% 87;2010‐

11/2010

Sri: S C Hiremat SSA N T Road 
Bangalore GPF 90%

5/19/2010 0:00 E

44763 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

85:2010‐11/2010

Sri: D T Puttaswamy A 
Nagamangala TQ Mandya Dist GPF 

Parshal
5/19/2010 0:00 E

44764 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

84;2010‐11/2010

Sri: P H Narasimhamurty A MSri:     Narasimh ty     
Gubbi TQ GPF Parshal Amount

5/19/2010 0:00 E

46599 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
Gpf loan 
146;2010‐
11/2010

Ari: Prabhulingahabbl Sanskrit 
college Chamarajapet Bangalore 

GPF Loan
7/21/2010 0:00 E

46601 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPFD Loan 
147;2010‐
11/2010

Smt: Shilayajka a m mYSORE gpf 
loAN

7/21/2010 0:00 E

46602 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/a9(2)
 gpf lOAN 148; 
2010‐11/2010

sMT: H B GIRIJA s SSA bANGALORE 
GPF

8/23/2010 0:00 E

46604 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/a9(2)
 gpf lOAN 149; 
2010‐11/2010

sMT: pADMASHREE SSA 
BANGALORE GPF LOAN

8/23/2010 0:00 E



GPF PARSHAL SMT M SHIVAMURTHY HARIHARA

46605 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/(2) 
gpf LOAN 
150;2010‐
11/2010

SRI SAYED AHAMED SHARRIEF A M 
KORATAGERE TQ GPF LOAN

8/23/2010 0:00 E

46606 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2
0 GPF LOAN 151 
;2010‐11/2010

SMT ASMA TABASSAM A M 
RAMANAGAR TOWN GPF LOAN

7/21/2010 0:00 E

46608 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 
152;2010‐
11/2010

SMT B V SUDHA A M MADDUR 
TALUK GPF LOAN

7/21/2010 0:00 E

46609 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 153 
2010‐11/2010

SMT GANGAMMA A M 
CHIKKAMAGALUR DIST GPF LOAN

8/23/2010 0:00 E

46610 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 
154;2010‐
11/2010

SMT SUJATHA A M 
HOMBEGOWDANAGAR 
BANGALORE GPF LOAN

8/23/2010 0:00 E

46611 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/a9(2
0 GPF LOAN 
155; 2010‐
11/2010

SMT UMAGAYATRI A M 
HOMBEGOWDANAGAR 
BANGALORE GPF LOAN

8/19/2010 0:00 E

46612 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF PARSHAL     
156; 2010‐
11/2010

SMT M SHIVAMURTHY HARIHARA       
TQ GPA SHAL

8/23/2010 0:00 E

46613 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF PARSHAL 
157; 2010‐
11/2010

SMT M Y RAJAVADA H M 
HARIHARA TQ GPF LOAN

8/23/2010 0:00 E

46614 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 158; 
2010‐11/2010

SMT SADIKABEGUM A M 
SHIOMOGA GPF LOAN

7/21/2010 0:00 E

46615 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 159; 
2010‐11/2010

SRI N NANJUNDAIH A M 
ALAKAPURA GOWRIBIDANUR TQ 

GPF LOAN
7/21/2010 0:00 E

46616 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 160; 
2010‐11/2010

SRI MUKUNDAIH A M ALAKAPURA 
GOWRIBIDANUR TQ GPF LOAN

7/21/2010 0:00 E



GPF B D CPI Office

46617 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 161; 
2010‐11/2010

SMT JYOTHI SDA TBF K G ROAD 
BANGALORE GPF LOAN

8/19/2010 0:00 E

46641 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
162;2010‐
11/2010

Sri: N Puttaanjaiah DDPT PHy EDN 
CPI Office Bangalore GPF Final

7/21/2010 0:00 E

46643 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/9(2) 
GPF Loan 163; 
2010‐11/2010

Sri: Harisk P Kulkarni FDA CPI Office 
Bangalore GPF Loan

7/13/2010 0:00 E

46670 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
164;2010‐
11/2010

Smt M V Sunanda cct cpi office 
Bangalore GPG Loan

7/21/2010 0:00 E

46714 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF parshal 
165;2010‐
11/2010

Sri: K S Ravi Sup {Physical Education 
CPI Office Bangalore GPF Loan

8/19/2010 0:00 D

46715 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
166;2010‐
11/2010

Smt Sharadamma FDA cpi oFFICE 
bANGALORE gpf lOAN

8/23/2010 0:00 E

46819 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan Loan 
167;2010‐
11/2010

Smt: B Jaya D Group CPI OfficeSmt:   Jaya   Group     
Bangalore GPF Loan

7/21/2010 0:00 E

46821 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF loan 
168;2010‐
11/2010

Sri: G Venkatesh Nelamangala GPF 
Loan

8/23/2010 0:00 E

46822 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
169;2010‐
11/2010

Sri: C P Bharateesha Hindi Teacher 
Doddaballapura TQ GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

46824 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
170;2010‐
11/2010

Smt: Yasmeen Rizvana Hagare 
Belur TQ Hassan dist GPF Parshal 

Amount
8/23/2010 0:00 E

46825 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
171;2010‐
11/2010

Sri: Ananadayanayak A M Arasikere 
TQ GPF Parshal

8/23/2010 0:00 E



GPF N SSA

46826 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
172;2010‐
11/2010

Sri: L Badarinath FDA CPI Office 
Bangalore GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

46828 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
173;2010‐
11/2010

Sri: Mrutanjayappa HM Tavarakere 
Shira TQ Madhugire Dist GPF 

Parshal
8/23/2010 0:00 E

46829 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
174;2010‐
11/2010

Smt : Naseemunnisa Kolar : GPF 
Parshal

8/19/2010 0:00 E

46830 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
175; 2010‐
11/2010

SrI R Jagadesh A M 
Govindarajanagar Bangalore GPF 

Parshal amount
8/13/2010 0:00 E

46831 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal 
176;2010‐
11/2010

Sri: Chikkanna FDA 
Govindarajanagar Bangaloree GPF 

Parshal Amount
8/23/2010 0:00 E

46832 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
177;2010‐
11/2010

Sri: Govindapp A M Kadur 
Chikkamagalur Dist GPF Loan

8/13/2010 0:00 E

46894 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF loan   loan 
178;2010‐
11/2010

Sri: N Kannaiah SSASri:   Kannaiah   
Chikkaballapura Dist GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

46895 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
179;2010‐
11/2010

Smt: C T Puttalakshmma A M 
Hoskote Bangalore Rural Dist GPF 

Loan
8/23/2010 0:00 E

46896 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 180; 
2010‐11/2010

Sri: M S Siddegowda A M Malavalli 
GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

46897 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
181;2010‐
11/2010

Sri B Gururajamatda Sanskrit 
college Chamarajapet Bangalore 

GPF Loan
8/23/2010 0:00 E

46898 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
182;2010‐
11/2010

Sri: M Munikrishnaya G A DDPI 
Office Chikkaballapura Dist GPF 

Parshal amount
8/23/2010 0:00 E



CPI/ /A9(2)

46899 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
183;2010‐
11/2010

Smt: Jeejabai A M Yelahanka 
Bangalore GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

46900 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 184; 
2010‐11/2010

Smt: Radhamani B R UYelahanka 
Bangalore GPF Loa

8/23/2010 0:00 E

46901 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
185; 2010‐
11/2010

Sri : Gangadaraiah FDA 
Aksharadasoha Taluk Panchayat 
Tiptur TQ GPF Parshal amount

8/23/2010 0:00 E

46935 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A992
0 gpf PARSHAL 

186;2010‐
11/2010

sRI: M M GANGAIAH AM 
SADAHALLI DEVANAHALLI TQ 
BANGALORE RURAL DIST GPF 

PARSHAL AMOUNT

8/23/2010 0:00 E

45528 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A(9)2
 gpf lOAN 
119;2010‐
11/2010

sRI: m b pRAKASH A M devanahalli 
tq Bangalore rural dist gpflGPF loan

6/10/2010 0:00 E

45531 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOAN 
120;2010‐
11/2010

Sri: M R Krishnamurthy Principal 
Halenagar Badravathi GPF LOAN

6/10/2010 0:00 E

45533 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)ಸಾಮಂ
 GPF LOAN 
121;2010‐
11/2010

Smt : C Vinoda H M Channapatna 
TQ Ramanagar Dist GPF LOAN

6/10/2010 0:00 E

45758 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
124;2010‐
11/2010

Smt: Gundamma A M A S B college 
Anekal Anekal TQ GPF Loan

6/16/2010 0:00 E

45661 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
122;2010‐
11/2010

Sri: K Mahadevappa BEO DDPI 
Office Chamarajanagar Dist _GPF 

Parshal Amount
6/16/2010 0:00 E

45662 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/AZ9(
2) GPF Parshal 
123;2010‐
11/2010

Sri:AbdulwazeedKhazi SADPI CPI 
Office Bangalore _ GPF Parshal 

Amount
6/16/2010 0:00 E

45776 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
125;2010‐
11/2010

Sri: D S Shivakumarcv 
Shikshanasamyojakaru BEO Office 

Alur Hassan Dist GPF Parshal 
Amount

6/21/2010 0:00 E



GPF l

45802 LOANS&ADV
CPI ಅ4.ಗೃ.ಕರೀದಿ 
ಮುಂಗಡ./ಇ /11

9/1996‐97

ರ್ೕ.ಮುನಿನಾರಾಯಣ, ಸ. , 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ತಿರ್ವೇಣಿನಗರ, 
ಬೆಂ.ದ ಣ ವಲಯ‐3 ಇವರ ಗೃಹ 

ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡ ಕಡತ.

9/20/2010 0:00 D

45881 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
126;2010‐
11/2010

Smt: K Pharahathnaz A M Palace 
Guttahalli Bangalore GPF Loan

6/21/2010 0:00 E

45991 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
132;2010‐
11/2010

Sri: A S Hanuman Subject Inspector 
DDPI Office Shivamogga _GPF 

Parshal Amount
6/29/2010 0:00 E

45956 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF L:oan 
131;2010‐
11/2010

Sri: B S Nagesh SDA CPI Office 
Bangalore GPF Loan

6/25/2010 0:00 E

45957 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
130;2010‐
11/2010

Sri: B E Jayappa H M Belur Tq GPF 
Loan

6/25/2010 0:00 E

45909 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
128;2010‐
11/2010

Sri: K H Ponnappa A M Konanur 
Arakalgud TQ Hassan Dist GPF Loan

6/21/2010 0:00 E

45910 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal   Parsha  
127; 2010‐
11/2010

Sri: H G Ramesh SSA 
Chamarajanagar Dist _ GPF Parshal 

amount
6/21/2010 0:00 E

45911 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
129; 2010‐
11/2010

Sri: B N Lokesh SDA TBF : 
Shikshakarasadana building K G 
Road Bangalore_2 GPF Parshal 

amount

6/21/2010 0:00 E

46180 LOANS&ADV
/ಇ /ಅ9 1 ಗೃ ನಿ 
ಮುಂ 12/2010‐

11/2010

ರ್ೕ ಎ ಜಯದೇವಯಯ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಾಯ್ಲಾಯ್ ಮಧುಗಿರಿ 

ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಗೃಹಸಾಲ 
ಮಂಜಾಋಆತಿ ಕುರಿತು

8/4/2010 0:00 E

46194 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A992
0 gpf LOAN 
140;20‐10‐
11/2010

smt g K sarojamma A M Mandya 
Taluk GPF Loan

7/13/2010 0:00 E

46195 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 141 
;2010‐11/2010

Sri: M Manu A M T Narisipura TQ 
GPF Parshal amount

7/13/2010 0:00 E



11/2010

46196 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
bGPF Loan 142 
:2010‐11/2010

Sri: Voagmore Hanumantha PE 
Teacher Magadi TQ Ramanagar 

Dist GPF Loan
7/13/2010 0:00 E

46198 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
143;2010‐
11/2010

Sri: M V Rajanna Principal Sira 
Tumkur Dist GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

46199 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
144;2010‐
11/2010

Sri: Mohanrao V Kulkarni A M 
Yelahanka Bangalore GPF Loan

7/13/2010 0:00 E

46242 LOANS&ADV
ಅ9(1)ಗೈನಿ/ಇ /1

3/2010

ರ್ೕಮತು ಸುಜಾತ ಮು  ಸ  ಪಾರ್ 
ಶಾಲೆ ನೇಕಾರರ ಕಾಲೋನಿ ಅಳಂದ 

ಅಳಂದ ತಾಲೂಲ್ಕು ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಗೃ ಮುಂ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

8/4/2010 0:00 E

46243 LOANS&ADV
ಅ9(1)ಗೈನಿ/ಸಾ
ಮಂ/14/2010

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಮು ಸಾ ಉ
ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಮನಗೋ  ಬಸವನ 

ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಗಾಪುರ ಇವರ 
ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಸಾಲ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

7/22/2010 0:00 E

46280 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
145;2010‐
11/2010

Sri: N Chandrappa A M Malur Kolar 
Dist GPF Loan

7/13/2010 0:00 E

47071 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
188;2010‐
11/2010

Sri: Babajan DDPI Office Kolar GPF 
Parshal Amount

8/13/2010 0:00 E

47099 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
193;2010‐
11/2010

Sri: Venkategowda Manager DDPI 
Office Hassan GPF Parshal Amount

8/13/2010 0:00 E

47100 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
191;2010‐
11/2010

Sri: H Mahalingappa A M 
Hosayelanadu Hiriyur TQ 

Chitradurga Dist GPA Parshal 
Amount

8/13/2010 0:00 E

47101 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
187: 2010‐
11/2010

Sri: D Radhakrishnarao S o 
Kannadaabvrudhipradakara 
Vidhanasouda Bangalore 

Deputation GPF Parshal Amount

8/13/2010 0:00 E

47102 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
189;2010‐
11/2010

Smt : V Bharathi A M Nelamangala 
Bangalore Rural Dist GPF Loan

8/13/2010 0:00 E



GPF l S T A M ur

47103 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 190; 
2010‐11/2010

Smt: Kusumahati A M Bangarapet 
Kolar Dist GPF Loan

8/23/2010 0:00 E

47104 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
192; 2010‐
11/2010

Sri: K Puttaraju Sup BEO Office 
Turuvekere TQ Tumkur Dist GPF 

Loan
8/13/2010 0:00 E

47191 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Final 
194;2010‐
11/2010

Late C Booraiah A M Technia=cal 
Assistant CPI Office Bangalore GPF 

Final Amount
8/13/2010 0:00 E

46063 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
137;2010‐
11/2010

Sri: C H Mohankumar SDA CPI 
Office Bangalore GPF Loan

6/25/2010 0:00 E

46012 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF 

Loan133;2010‐
11/2010

Smt: Mamathamani M E H M 
Holalagunda Tumkur Dist GPF Loan

6/29/2010 0:00 E

46015 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
133;2010‐
11/2010

Smt: S T Nagaveni A M Tumkur GPF 
Parshal amount

6/25/2010 0:00 E

46035 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal   Parsha  
134;2010‐
11/2010

Smt: S T Nagaveni A M TumkurSmt:     Nagaveni     Tumk  
Tumkur dist GPF Parshal

6/29/2010 0:00 E

46036 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 135; 
2010‐11/2010

Sri: K C MaheshCCT CPI Office 
Bangalore GPF Loan

6/25/2010 0:00 E

46037 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 136; 
2010‐11/2010

Sri: K S Krishnarao Hindi Teacher 
Bagapalli Chikkaballapura Dist GPF 

Loan
6/29/2010 0:00 E

42627 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
507;2009‐
10/2010

Sri: C Onkarappa A M Sollapura 
Tarikere TQ Sanction of GPF 

Parshal Amount
4/6/2010 0:00 E

42628 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
508;2009‐
10/2010

Sri: Han‐mza P M Manager BEO 
Office Somavarapet TQ Sanction of 

GPF Parshal Amount
4/6/2010 0:00 E



CPI/ /A9(2)

42629 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPFv Loan 
509;2009‐
10/2010

Sri: D C Mohan Kumar SSA Kodagu 
DIst Madikere Sanction ofd GPF 

Loan
4/6/2010 0:00 E

42630 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan %!): 
2009‐10/2010

Sri: Bojachar S j bASAVANAHALLI 
cHIKKAMAGALUR dIST sANCTION 

OF gpf lOAN
4/23/2010 0:00 E

42631 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/a9(2)
 lOAN 511;2009‐

10/2010

sRI: h v vEENA a m kODIGEHALLI 
bANGALORE sANCTION OF gpf lOAN

4/6/2010 0:00 E

42635 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
512;2009‐
10/2010

Sri: S G Tippana D Group 
Channagiri TQ Davanagere Dist 
Saancio OF Parshal Amount.

4/23/2010 0:00 E

42451 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮಂ.ಬ

ಡಿಡ್ 
ಇ ಕೆ/ಇ /92//20

09‐2010

ರ್ೕ.ಗುರುಮೂತಿರ್, ಉಪನಯ್ಸಕರು, 
ಡಯಾಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಮಂ.ಬಡಿಡ್ 

ಇ ಕೆ ಬಗೆಗ್.
4/22/2010 0:00 E

42479 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
504;2009‐
10/2010

Sri: M Shankaraah H 
MBasavaeshwaraagar Bangalre 

Sanction of GPF Loan
4/6/2010 0:00 E

42480 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)ಸಾಮಂ
 GPF Loan 
501;2009‐
10/2010

Sri: AbdulKudduies A M Bagapalli 
TQ Sanction of GOPF Loan

4/6/2010 0:00 E

42481 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
500;2009‐
10/2010

Sri: Y N Kumaraswamy A M Kunigal 
TQ Sanction of GPF Loan

4/6/2010 0:00 E

42482 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
506;2009‐
10/2010

Smt: Nazeemakatoon H M 
horamavu post Bangalore Sanction 

of gpf loan
4/6/2010 0:00 E

42483 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
505;2009‐
10/2010

Smt: Manjularani V Darmastala A 
M Horamavu post Bangalore 

Sanction of GPF Loan
4/6/2010 0:00 E

42762 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9()2
GPF Loan 
516;2009‐
10/2010

Sri: M MahadevaSwamy SSA 
PIriyapatana TQ Mysore DIst 

Sanction of GPF Loan
4/6/2010 0:00 E



CPI/ /A9(2)

42726 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal 
513;2009‐
10/2010

Sri: Balayanayak H M Arasikere TQ 
Sanction of GPF Parshal Amount

4/6/2010 0:00 E

42728 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
515;2009‐
10/2010

Sri: M Timmareddy H M 
Hirekandavadi Chitradurga Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount.

4/6/2010 0:00 E

42730 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF 514;2009‐

10/2010

Sri: H M Malleshaih A M Tiptur TQ 
Sanction of GPF Parshal Amount

4/6/2010 0:00 E

42123 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Parshal 
491;2009‐
10/2010

SrI Mohammed Samiulla A M 
Tumkur TQ Sanction of GPF Parshal 

Amount
4/6/2010 0:00 E

42386 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
495;2009‐
10/2010

Sri: Gangadaraiah Manager BEO 
Office Tiptur TQ Saction of GPF 

Parshal Amount,
3/24/2010 0:00 E

42395 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
496;2009‐
10/2010

Sri: Suresh Craft Teacher Soraba TQ 
Sanction of GPF Parshal Amount

3/24/2010 0:00 E

42396 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)ಸಾಮಂ
 GPF Loan 
497;2009‐
10/2010

Sri: M S Manjunath PE Teacher 
Somaravapet TQ Sanction of GPF 

Loan
3/15/2010 0:00 E

42397 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
498;2009‐
10/2010

Smt: V Rathnamma H M 
Pandavapura TQ Sanction of GPF 

Loan
3/15/2010 0:00 E

42433 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 Gpf Loa 
499;2009‐
10/2010

Smt: C G Usha Accounts officer C P 
I Office Bangalore Sanction of GPF 

Loan
3/10/2010 0:00 E

42327 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
493;2009‐
10/2010

Smt: P G Shilaja A M Kunigal TQ 
Sanction of GPF Loan

3/15/2010 0:00 E

42329 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
494;2009‐
10/2010

Smt: Ambuja A M Nanjanagud TQ 
Sanction of GPF Loan

3/15/2010 0:00 E



ಅ91 ಗ ನಿ ಮು0
ರ್ ಕಷ್

41983 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
487;2009‐
10/2010

Smt.Rangamma A M Hassan TQ 
Sanction of GPF Parshal Amount

3/25/2010 0:00 E

41984 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
488;2009‐
10/2010

Smt: D Mahalakshmi A M Gubbi TQ 
Sanction of GPF Loan

3/25/2010 0:00 E

42097 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
489;2009‐
10/2010

Sri: H S Srinivasamurthy Fda CpI 
Office Bangalore Sanction of GPF 

Loan
3/15/2010 0:00 E

41815 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal 
475;2009‐
10/2010

Sri: S H Nagashayana FDA BEO 
Office Davanagere Sanction of GPF 

Parshal Amount
3/3/2010 0:00 E

42134 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/AQ9(
2) GPF Loan 
492;2009‐
10/2010

Smt: Banumathi A M 
Chikkabidarakallu Bangalore 

Sanction of GPF Loan
3/10/2010 0:00 E

42152 LOANS&ADV

CPI 
ಅ4.ಗೃ.ನಿ.ಮು0.06/

1992‐
93.ಇ /2010

ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ, 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ಗೃಹ ನಿ ಸಾಲ 

ತೀರಿದುದ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ 
ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/23/2010 0:00 E

42153 LOANS&ADV

CPI 
ಅ91 ಗ ನಿ ಮು0. ೃ. . .
ಬಾ.ಹಣ ಒ0ದೆ 

ಕ0.ಅನು..91/2009
‐10.ಇ /2010

ಪೆರ್ೕಮ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಡಯಟ್
ಮ0ಗಳೂರು, ಇವರು ಬಕಿ ಉ ದಿರುವ್ 
ಗೃ ನಿ ಮುಂಗಡದ ಒ0ದೆ ಕ0ತಿನ ಲ್ 

ಪವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/22/2010 0:00 E

42179 LOANS&ADV

CPI 
ಆ91ಗರ್.ನಿ.ಮು0.ಬ

ಡಿಡ್ 
ಮನಾನ್.91/2009‐
10.ಇ /2010

ದಿ ಉಷಾ  ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ 
ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೆಜು ಅರೆಕೆರೆ 

ರ್ೕರ0ಗಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಇವರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ 
 ಸಾಲದ ಬಡಿಡ್ಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2010 0:00 E

41938 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF loan 
484;2009‐
10/2010

Smt: V B Shubamani A M Tumkur 
TQ Sanction of GPF Loan

3/15/2010 0:00 E

41939 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
482;2009‐
10/2010

Sri: Ramachandra A M Arasikere TQ 
Sanction of GPF Parshal amount

3/9/2010 0:00 E



CPI/ /A9(2)

41940 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
483;2009‐
10/2010

Smt: Lalithamma S J Craft Teacher 
Govindarajanagar Bangalore 

Sanction of GPF Parshal Amount.
4/6/2010 0:00 E

41941 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
486;2009‐
10/2010

Smt: V Rathnamma H M 
Pandavapura Taluk Mandya Dist 

Sanction of GPF loan
2/26/2010 0:00 E

41942 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
485;2009‐
10/2010

Sri` S K Subbannashetty A M Alut 
Hassan Dist Sanction of GPF 

Parshal amount
3/9/2010 0:00 E

41968 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/
ಬಡಿಡ್.ಮನಾನ್.90//20

09‐2010

ದಿವಂಗತ.ಕಲಲ್ಪಪ್ ಅಮೃತಪಪ್ ವಾ ಕಾರ, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಂದೂರಕೆ, 
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಗೃ.ನಿ.ಮಂ. ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ಮನಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/18/2010 0:00 E

41818 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Loan 476; 
2009‐10/2010

Sri: N H Adinarayana PE Teacher 
Chikkaballapure TQ Sanction of 

GPF Loan
3/3/2010 0:00 E

41820 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Loan 
479:2009‐
10/2010

Smt: VimalaShittygar A M 
Yelahanka Bangalore Sanction of 

GPF Loan
3/3/2010 0:00 E

41821 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)ಸಾಮಂ
gpf lOAN 
478;2009‐
10/2010

sMT: rANUKABHAT a m 
yELAHANKA bANGALORE 
sANCTION OF gpf lOAN

3/3/2010 0:00 E

41894 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
Gpf loan 
480;2009‐
10/2010

Sri : D A Ashwath BRP Hosanagar 
Shimogga Dist Sanction of GPF Loan

3/3/2010 0:00 E

41897 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
481;2009‐
10/2010

Sri : B T Halappa SADPI C P I Office 
Bangalore Sanction of GPF Parshal 

Amount
3/3/2010 0:00 E

41901 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/ಆ9(2
) ಘಫರ್ ಫರಸಹಲ 

482;2009‐
10/2010

Smt: Maryrosario A M B 
Narayanapura Bangalore Sanction 

of GPF parshal Amount,
3/3/2010 0:00 E

43707 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

44;2010‐11/2010

Sri: Marikenchegowda H M 
Maddur TQ GPF Parshal

4/26/2010 0:00 E



Abid anu AM

43712 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshl: () 

42;2010‐11/2010

Smt: M S alavathi CAO CPI Office 
Bangalore : GPF 90%

4/23/2010 0:00 E

43715 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
43;20`10‐
11/2010

Sri: G V Nagaraj SUP CPI Office 
Bangalore GPF Parshal Amount

4/26/2010 0:00 E

43821 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
47;2010‐11/2010

Smt: Shobha Hiremath A M Soraba 
TQ L Loan

4/30/2010 0:00 E

43822 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

48;2010‐11/2010

Sri: R Jagadesh A M 
Govindarajnagar Bangalore GPF 

Parshal amount
4/29/2010 0:00 E

43823 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 46: 
2010‐11/2010

Smt: Shashikala S A M Sagar TQ 
GPF Loan

4/30/2010 0:00 E

43824 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

45;2010‐11/2010

Sri: Lingadevaru U R A M 
Turuvekere TQ GPF Parshal

5/7/2010 0:00 E

43463 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

28;2010‐11/2010

Smt: Abidabanu AM NazarbadSmt:  ab    Nazarbad 
Mysore GPF Parshal amount

4/26/2010 0:00 E

43464 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

29;2010‐11/2010

Sri: Mahadeva PE Teacher A L K 
college Bellur Mandya Dist GPF 

Parshal Amount
4/23/2010 0:00 E

43465 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
30;2010‐11/2010

Smt: Harinakshi A M Gende HJalli 
Belur TQ GPF Loan

4/26/2010 0:00 E

43466 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
31;2010‐11/2010

Sri: Timmegowda A M Belur TQ 
GPF Loan

4/26/2010 0:00 E

43467 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
32;2010‐11/2010

Sri: Hemanth Chandra H M 
Gendehalli Belur TQ GPF Loan

4/26/2010 0:00 E



j

43468 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
33;2010‐11/2010

Smt S R poornima H M Chelur 
Gubbi TQ Tumkur Dist GPF Loan

4/26/2010 0:00 E

43469 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 34; 
2010‐11/2010

Smt : BEBEMansurnadim Craft 
TEacher Aadugodi Bangalore Gpf 

Loa
4/30/2010 0:00 E

43470 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
35;2010‐11/2010

Smt: N Asharani H M Aadugodi 
Bangalore GPF Loan

4/26/2010 0:00 E

43478 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

27;2010‐11/2010

Smt: K C Basamma Group D Tiptur 
TQ GPF Parshal Amount

4/23/2010 0:00 E

43479 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
36:2010‐11/2010

Smt: Shafikunnisa A M Hoskote TQ 
Sanction GPF Loan

4/26/2010 0:00 E

43537 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
38;20`1‐‐
11/2010

Sri: Itagi Revannappa G H M M G H 
SS M Camp Birur Kadur TQ 

Chikkamagalur Dist GPF Parshal 
Amount

4/23/2010 0:00 E

43538 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 37; 
2010‐11/2010

Sri: D Basavaraj A M Mothi 
Veerappa Govt college Davanagere 

_Gpf Parshal Amount
4/23/2010 0:00 E

43541 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

40;2010‐11/2010

Sri: K Shivalingaiah _ Maskal 
Tumkur TQ GPF Parshal Amount

4/23/2010 0:00 E

43094 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.

ಬಡಿಡ್ 
ಇ ಕೆ./ಇ /97/20

09‐2010

ರ್ೕಕೆ.ಬಿ.ಪುಟಟ್ರಾಜೇಗೌಡ, ಮು. , 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ಬಾಬ್ಳ ಬಡವಾಣಿ 
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲಾಲ್ 
ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ಇ ಕೆ 

ಬಗ ಗೆ್.

4/23/2010 0:00 E

43095 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.
ಎಲ್.ಐ. .ಬಾ.ಬಿ./
ಇ /96/2009‐

2010

ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಪುಟಟ್ರಾಜೇಗೌಡ, ಮು. , 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೆಬಾಬ್ಳ ಬಡಾವಣೆ, 

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಎಲ್ ಐ  ಬಾಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00 E

43341 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
20;2010‐11/2010

Smt: P R Chandramma Hindi 
Teacher Hosakote TQ GPF Loan

4/23/2010 0:00 E



43349 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
12l20109‐
11/2010

Smt` B S Kumadamma SSA Tumkur 
: GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43350 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parsghal 

15;2010‐11/2010

Sri B Basavaraj H M 
Gannayakanahalli Hiriyur TQshal

4/23/2010 0:00 E

43351 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 14; 
2010‐11/2010

Sri :afjalBeg A M Nanjangud GPF 
Parshal

4/23/2010 0:00 E

43352 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

13;2010‐11/2010

Smt: V T Selvanayaki A M Badravati 
TQ GPF Parshal Amount

4/23/2010 0:00 E

43353 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

17;2010‐11/2010

Smt: T M Parveenbanu H M 
Sarjapur Bangalore GPF Parshal

4/23/2010 0:00 E

43354 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

16;2010‐11/2010

Sri: B N Chandrappa H M 
Shidlagatta tq Chikkaballapura 

DistGPF Parshal
4/23/2010 0:00 E

43355 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

19:2010‐11/2010

Smt: Bhagyalakshmi H M 
Chikkanayakanahalli tq Tumkur 

Dist GPF Parshal
4/23/2010 0:00 E

43357 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF loan 
21;2010‐11/2010

Sri: B Raveendra SDA CPI Officd 
Bangalore _ GPF Loan

4/17/2010 0:00 E

43389 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

22;2010‐11/2010

Sri: S Ranganath D M Sup DDPI 
Office Chamarajanagar Dist _GPF 

Parshal Amount
4/23/2010 0:00 E

43397 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPG Parshal 

23;2010‐11/2010

Sri: S R venugopalababu PE Teacher 
M M G H S M Camp Beerur Kadur 
TQ Chikkamagalur Dist GPF Parshal 

Amount

4/23/2010 0:00 E

43426 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
24:2010‐11/2010

Sri: H S Shivanna Pricipal Tumkur 
TQ GPF Loan

4/23/2010 0:00 E



D T Thi H M

43427 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
25;2010‐11/2010

Smt: Netravathi A M Ramanagar 
_GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43343 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
18;2010‐11/2010

Sri C Nanjappa BEO Beo office 
Tumkur TQ Loan

4/23/2010 0:00 E

43344 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A(9(2
) GPF loan 11;20‐

0910/2010

Sri M G Shajabin A M Hassan TQ _ 
GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43346 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
10;2010‐11/2010

Smt:L Mayabai D Group Sanskrit 
college Chamarajapet Bangalore 

GPF loan
4/23/2010 0:00 E

43981 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(0 
2 )GPF Loan 

56;2010‐11/2010

Sri B M Channabasappa Anavatti 
Soraba TQ GPF Loan

4/30/2010 0:00 E

43672 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

41;2010‐11/2010

Sri: Basappa D Group CPI Office 
Bangalore _ GPF Parshal Amount

4/23/2010 0:00 E

43859 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
49;2010‐11/2010

Sri: D T Thimmarayappa H MSri:      mmarayappa     
Madhugri TQ _GPF Loan

4/30/2010 0:00 E

43916 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPFLoan 53: 
2010‐11/2010

Sri: AmanullaKhan A M Shidlagatta 
TQ : Loan

4/30/2010 0:00 E

43917 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 52: 
2010‐11/2010

Smt: Shaheeda B A M Harati Kolar 
Dist _ GPF Loan

4/30/2010 0:00 E

43918 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF loan 
519;2010‐
11/2010

Smt: Dakshyani H M 
Doddaballapura TQ _ Loan

4/30/2010 0:00 E

43919 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
55;2010‐11/2010

Sri M Palvijayakumar PE Teacher 
Dasarahallui Bangalore _ GPF Loan

4/30/2010 0:00 E

43920 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

54;2010‐11/2010

Smt: T V Chikkalakshmi A M 
Govindarajanagar Bangalore GPF 

Parshal
4/30/2010 0:00 E



43921 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshall 50; 
2010‐11/2010

Smt: Umadevi M V A M Maddur TQ 
GPF Parshal

4/30/2010 0:00 E

43922 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

51;2010‐11/2010

Sri M S Subbarao FDA BEWO Office 
K R Puram Bangalore GPF Parshal

4/30/2010 0:00 E

44194 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
68;2010‐11/2010

Sri: M R Krishnamurthy Badravathi 
TQ GPF Loan

5/19/2010 0:00 E

44195 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
61;2010‐11/2010

Smt: Badrunnisabegam H M Anakal 
TQ Bangalore Dakshina _ GPF Loan

5/11/2010 0:00 E

44197 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPFLoan 63; 
2010‐11/2010

Sri: Gopinath A M Arakalgud : 
Hassan Dist : GPF Loan

5/11/2010 0:00 E

44198 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loa 
64;2010‐11/2010

Sri: D Arunkumar PETeacher 
Chikkaballapura TQ GPF Loan

5/19/2010 0:00 E

44199 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 60: 
2010‐‐11/2010

Sri: Booraiah H M Maddur TQ GPF 
LoanLoan

5/11/2010 0:00 E

44200 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 65; 
2010‐11/2010

Smt: C R Soubhagyamma A m 
Malavalli TQ Mandya Dist GPF Loan

5/11/2010 0:00 E

44201 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
67;2010‐11/2010

Smt: Tasnima Hajirabegam A M 
Badravathii TQ G PF Loan

5/11/2010 0:00 E

44203 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF LOan 
66;2010‐11/2010

Sri: H Chnadrappa Drawing Teacher 
Baragur Chikkanayakanahalli GPF 

Loan
5/7/2010 0:00 E

44209 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Parsh 
62;2010‐11/2010

Sri: S Doddahallappa FDA BEO 
Office Davanagere GPF Parshal 

Amount
5/17/2010 0:00 E

44217 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
69;2010‐11/2010

Smt: Shashikala Sup BE O Office 
Beltangadi D K Dist Mangalore GPF 

Loan
5/7/2010 0:00 E



ore Utt 3 GPF

43304 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
9;2010‐11/2010

Smt: Bhavanamma FDA CPI Office 
Bangalore GPF Loan

4/12/2010 0:00 E

43307 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
08;2009‐10/2010

Sri: G A Venkatesh H M Devanahalli 
TQ GPFLoan

4/30/2010 0:00 E

43308 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
06L:2009‐
10/2010

Sri: Suresh A V BRC BEO Office 
Shimoga GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43309 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 FPF Loan 
05;2010‐
11;/2010

Sri: Vinayakumar SUP Kanakapura 
TQ GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43310 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

04;2010‐11/2010

Sri: K R Venkatesh Sangeeta 
Teacher Hassan Dist GPF Parshal

4/23/2010 0:00 E

43311 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

03;2010‐11/2010

Sri: H Siddalingaiah A M Koratagere 
TQ GPF Parshal

4/23/2010 0:00 E

43266 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
01;2010‐11/2010

Smt: Rehenanaji A M D G Halli 
Bangalore Uttara Valaya 3 GPF LoanBangal   ara Valaya‐    Loan

4/23/2010 0:00 E

43267 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)

 GPF Loan 
2;2010‐11/2010

Smt: LAkshmi A M Soraba Shimoga 
Dist GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43134 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOa 
536;2009‐
10/2010

Sri: Shalini veenakumari SUP CPI 
Office Bangalore Sanction og GPF 

Loan
4/6/2010 0:00 E

43299 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 

07;2010‐11/2010

Sri: P Giritimmappa Sup Bangalore 
Rural DDPI Office Bangalore 

Parshal Amount
4/12/2010 0:00 E

43178 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
542;2009‐
10/2010

Smt: Shobajoshi A M Ijoor 
Ramanagar TQ GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43179 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
541;2009‐
10/2010

Sri: M S Ragavandraiah A M 
Birapattana Channapattana TQ GPF 

Loan
4/23/2010 0:00 E
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43181 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
540;2009‐
10/2010

Sri: K M Raveesha A M Hosanagar 
Shimoga Disat GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43183 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
547;2009‐
10/2010

Sri: G R Nagaraju A M 
Arasanakunte Magadi TQ GPF 

Parshal
4/23/2010 0:00 E

43184 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
548;2009‐
10/2010

Sri: B E Jayanna H M 
Linganakoppalu Belut TQ GPF 

Parshal
4/23/2010 0:00 E

43185 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
543;2009‐
10/2010

Smt: Yashoda A M Channapatna 
Town Sanction of GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43186 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
546;2009‐
10/2010

Sri: V Ramesh H M RAmanagar TQ 
SAnction of GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43187 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
545;2009‐
10/2010

Sri: H Manjappa A M Kanakapur 
Town Sanction of gpf loan

4/23/2010 0:00 E

43188 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan   Loan 
537;2009‐
10/2010

Smt P Kavitha A M SarvagnannagarSm    Kavith      Sarvagnannagar 
Bangalore Sanction of GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43189 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
538;2009‐
10/2010

SrI M S Suresh FDA Sri: 
Chamarajendra Govt Sanskrit 

college Chamarajapet Sanction of 
GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43190 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
539;2009‐
10/2010

SrI Kaleraiah H M Kaakapura TQ 
Sanction of GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

43039 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPG Loan 
529;2009‐
10/2010

Smt: S M Dechamma A M Virajapet 
TQ Kodagu Dist Sanction of GPF 

Loan
4/23/2010 0:00 E

43040 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
530;2009‐
10/2010

Sri: Lokaiah Sulya D K Dist 
Sanctiobn of GPF Loan

4/23/2010 0:00 E



GPF

43041 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
528;2009‐
10/2010

Sri : R M Siddegowda Principall 
Arakere Mandya Dist Saction of 

GPF Parshal
4/6/2010 0:00 E

43042 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 527 
:2009‐10/2010

Sri M R Lakshmanappa Taluk 
Panchayat Bagepalli Sanction of 

GPF Parshal Amount
4/6/2010 0:00 E

43043 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
531;2009‐
10/2010

Sri: S M Jayannaa A M Kadur TQ 
Sanction of GPF Loan

4/6/2010 0:00 E

43044 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2
0 GPF Parshal 
532; 2009‐
10/2010

Sri: B N Vittalashetty A M 
Nagamangala TQ Mandyaa Dist 
Sanction of Parshal amount

4/6/2010 0:00 E

43054 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Final 
533;2009‐
10/2010

Sri: Shadrakdavaputra Sda TBF K G 
Road Bangalore Sanction of GPF 

Final Amount
4/6/2010 0:00 E

43061 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
483;2009‐
10/2010

Smt: H T Siddagangammaq PE 
Teacher Tumkur Sanction of GPF 

Parshal Amount
4/6/2010 0:00 E

43081 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan   Loan 
535;2009‐
10/2010

Sri: S Manohar Savanth FDA BEO 
Office Shivajinagar Bangalore 

sANCTION OF gpf lOAN
4/6/2010 0:00 E

42865 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
519:2009‐
10/2010

Smt: Dakshyani H M 
Doddaballap[ura TQ Bangalore 
Rural DIst Sanction of GPF Loan

4/23/2010 0:00 E

42866 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
520;2009‐
10/2010

Sri: K V Raghunath A M Tiptur 
Sanction of GPF Parshal Amount>

4/6/2010 0:00 E

42867 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal 521; 
2009‐10/2010

Sri: Tirumalegowda A M Bellur 
Nagama ngala TQ Mandya Dist 
Sanctuion of GPF Parshal amount

4/6/2010 0:00 E

42868 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal 
522;2009‐
10/2010

Smt: M Rukmanibai A M Vemagal 
Kolar TQ Sanction of GPF Parshal 

Amount
4/6/2010 0:00 E



10/2010

42869 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
518;2009‐
10/2010

Sri: Vijayavittala A M Abbigere 
Bangalore Sanction of GPF loan

4/6/2010 0:00 E

42870 LOANS&ADV

CPI 
ಆ91.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.
ದಾ.ಬಿ.94.2009‐
10.ಇ /2010

ರ್ೕ. ಜಯವಮರ್,ಉ.ನಿ, ಪದ  ಪೂವರ್ 
ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೃ ನಿ ಸಂಬಂಧದ, ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/22/2010 0:00 E

42805 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
517;2009‐
10/2010

Sri: Shivappa B Hokkundi Manager 
SSA Bangalore Sanction of GPF 

Parshal Amount
4/6/2010 0:00 E

42989 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF loan 
525;2009‐
10/2010

Sri: B G Pranesh A M Hiriyur TQ 
Sanction of GPF Loan

4/6/2010 0:00 E

42990 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
526;2009‐
10/2010

Sri: G M Bhuvanesh H M Hiriyur TQ 
Sanction of GPF Loan

4/6/2010 0:00 E

42991 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
524;2009‐
10/2010

Sri: Chikkadevagowda Craft 
Teacher Abbigere Bangalore 

Sanction of GPF Parshal Amount
4/6/2010 0:00 E

42993 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
523;2009‐
10/2010

Sri: T B Jayanna PE Teacher Kadur 
TQ Sanction of GPF Parshal Amount

4/6/2010 0:00 E

33512 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
592999‐10

Smt Nanjamma D Group Text Book 
Bangalore Sanction

6/2/2009 0:00 E

33513 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
582009‐10

Sri: S C > Shivamurthy BRC H D 
Kote Sanction of GPF Loan

6/2/2009 0:00 E

33627 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 652009‐
2010

Sri T R Chandregowda H M 
Singapura Holenarisipura TQ 
Hassan Dist , Sanction of GPF 

Parshal Amount.

6/2/2009 0:00 E

33630 LOANS&ADV
A9 1 HDFC INT 
142009‐2010

Sri: Khadar Basha AM 
Thammenehalli Chitradurga Dist 

HDFC Int ,
1/6/2010 0:00 E

33760 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
712009‐2010

Sri: Guljar Ahamed : BRCC 
Channapattana TQ : Ramanagaram 

Dist:Sanction of GPF Loan
6/15/2009 0:00 E



A9{2} gpf H S Shi CPI Office

33768 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 722009‐
2010

Sri: N Vishwanath G A BEO Office 
Ramanagara TQ Sanction of GPF 

Parshal Amount
6/15/2009 0:00 E

33668 LOANS&ADV
A9{2} GPF 

Parshal 672009‐
10

Sri: K S Ravishankar FDA CPI Office 
BANGALORE Sanction Of GPF 

Parshal amount.
6/15/2009 0:00 E

33669 LOANS&ADV
A9{2} GPF 
PARSHAL 

682009‐2010

Sri: RamaprasadaPonnuswamy 
Totagarike Shikshakaru : KR 
sAGARA Srirangapattana TQ 

Sanction OF gpf parshal Amount.

6/15/2009 0:00 E

33670 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
692009‐10

SMT AT Suvarna Tyoist CPI OFFICE 
BANGALORE Sanction OF gpf loan

6/2/2009 0:00 E

33712 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
702009‐2010

Sri: L Jayappa HM Tarikere TQ 
_Sanction of GPF Loan

6/15/2009 0:00 E

33636 LOANS&ADV
A9{1} HDFC: 
KGID B R 
152009‐10

Sri Basavanappa HM 
Nagamarapalli: Orad TQ KGID Bond 

Release :Clerefication
7/27/2009 0:00 E

33605 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
632009‐2010

Sri: N K Shivaraja BEO 
Holenarisipura Tq : Sanction of GPF 

Loan
6/15/2009 0:00 E

33606 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
PARSHAL 

642009‐2010

Sri: DeverajaGowda H M Hasana Tq 
Sanction of GPF Parshal Amount

6/15/2009 0:00 E

33594 LOANS&ADV
A9{2} gpf   

Parshal 622009‐
2010

Sri: H S Shivasunder Sup: CPI OfficeSri:      vasunder Sup:     
Bangalore Sanction OF GPF Parshal 

Amount:
6/2/2009 0:00 E

33559 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 60 2009‐
2010

Sri: Panchaksharaiah AM 
Honasigere Tumkur Tq Sanction of 

GPF Parshal Amount
6/2/2009 0:00 E

33562 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 612009‐
10

Sri: H G Shivalingaiah SSA 
Bangalore : Sanction of GPF Parshal 

Amount
6/2/2009 0:00 E

33655 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
pARSHAL 

662009‐2010

sRI: R NARASIMHA MURTHY AM k 
MAthighatta Gubbi TQ Sanction Of 

GPF Parshal Amount
6/2/2009 0:00 E

33774 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
732009‐10

S Gopinath AM : Maharaja college 
Mysore Sanction of GPF Loan

6/15/2009 0:00 E

33775 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
74 2009‐10

Smt: Leelavathi Hindi Teacher 
Hassan Dist: Sanction of GPF Loan

6/15/2009 0:00 E



33819 LOANS&ADV
gp

dd tion GPF 6/15/2009 00 E

33914 LOANS&ADV
A91 HDFC : R:of 
Int: 182009‐10

Sri: J Channagowda Hunusur 
Mysore Dist : HDFCInt Reduce 

Proposal
7/27/2009 0:00 E

33915 LOANS&ADV
A91 HDFC 17 

2009‐10
Sri: R B Thuggaladoni Am Hannikeri 

: HDFC Int calucation
4/22/2010 0:00 D

33813 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
78‐2009‐10

Sri K Muniyallappa ECO BEO offiec 
KRPURAM Bangalore Sanction of 

GPF Loan
6/15/2009 0:00 E

33814 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
802009‐10

Smt: M B Shobha H M Devenahalli 
TQ Sanction of GPF Loan

6/15/2009 0:00 E

33815 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 772009‐
10

S L Chandrashekar AM 
Chikkabiderakallu Bangalore 

Sanction Of GPF Parshal Amount
6/15/2009 0:00 E

33816 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
76 2009‐10

Sri: A Basavaraju AM B G Pura : 
MAlavalli TQ Sanction of GPF Loan

6/15/2009 0:00 E

33817 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 752009‐
10

Sri: K Bramacharya Pe Teacher 
Harihara Sanction of GPF Parshal 

Amount
6/15/2009 0:00 E

33818 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
79: 2009‐10

Sri: NarayanaAnnaantha Bhatta AM 
Newfort : Bangalore Sanction OF 

GPF LOan
6/15/2009 0:00 E

33819 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
812009‐10

Sri: A Babu FDA BEO Office 
Doddaballapura Sanction of GPFDo aballapura Sanc  of   

Loan
6/15/2009 0:00 0: E

33882 LOANS&ADV
A9{2} Solar 
Addvance 
012009‐10

2009‐10 Solar Loan o:o CPI 
Bangalore Solar Addvance Sanction

6/23/2009 0:00 E

33883 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
83 2009‐10

Sri: S T Ramachandrappa CAEO 
Kanakapure TQ: Sanction OF GPF 

Loan
6/23/2009 0:00 E

33884 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
822009‐10

Sri: Basavarajappa Vrutti 
Shikshakaru Hiriyur TQ Sanction OF 

GPF Loan
6/24/2009 0:00 E

33889 LOANS&ADV
A91 HDFC Plidge 

Latter H 
16:2009‐10

Sri : D RudrappaEt:Teacher : 
Holerkere Handvoer To Pledge 

latter
7/27/2009 0:00 E

34029 LOANS&ADV
A910HDFC :KGID 
Bond Re222009‐

10

Sri: D G Shivanna CPI 
OfficeBangalore KGID Bond Release

7/27/2009 0:00 E

34031 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
882009‐10

Sri: S Guruswamy H M Palayakere 
Bagepalli TQ Sanction of GPF Loan

7/7/2009 0:00 E



34113 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

parshal 892009‐
10

Smt C R Vijayalakshmi: Typist BEO 
Office Malleswram Bangalore 
Sanctionof GPF Parshal Amount

7/7/2009 0:00 E

33991 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
852009‐2010

Sri: Srikanth N Nayak AM 
Kannamangala K R Puram 

Bangalore Sanction ofGPF Loan
7/7/2009 0:00 E

33992 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
862009‐10

Sri: B L Manjunath 
SriChamarajendra Sanskrit college 
Bangalore Sanction of GPF Loan

7/7/2009 0:00 E

33993 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
872009‐10

Smt: Muttamma K M BRP 
Bangalore Sanction of GPG Loan

7/7/2009 0:00 E

33994 LOANS&ADV
A91 HDFC 

Int:Red: @!09‐10
Sri: H M Shankaraiah Davanagere 

HDFC Int Reduice
7/27/2009 0:00 E

34117 LOANS&ADV
A92 HDFC Int 
Red 232009

B Puttaraju Am Urdu LPS School 
Bederapete Anakel HDFC 

Int:Reduce
7/27/2009 0:00 E

34115 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 902009‐
10

Sri: ThriShankara : BEO Office 
Maklleswram Bangalore Sanction 

OF GPAParshal Amount.
7/7/2009 0:00 E

33945 LOANS&ADV
a91 adv int 
19/09‐10

Smt Zeenath unnissa hm sai school 
peragodu bagepalli int reducep g g p

7/27/2009 0:00 E

33946 LOANS&ADV
a91 home adv 
bal amount 
20/09‐10

sri k panchakshari high school bage 
halli jagalur bal home adv release 

govtremmitence
7/27/2009 0:00 E

34571 LOANS&ADV
A92 Etare 

Suthoole 195 
2009‐10

GPF Recovery Schedules by DDOS 7/28/2009 0:00 E

34572 LOANS&ADV
A92 HBA 258: 

89‐90
SriL k Srirama GHS Nandi 
Releaseing of Dacuments

11/23/2009 0:00 E

34761 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
111 2009‐10

Smt. Shobhadivi FDA 
Goraguntepalya Bangalore 
.Sanction of GPF Loan.

7/28/2009 0:00 E

34763 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
112 2009‐10

Sri: Ramachandrabhat Am 
Bellaraye Sulya TQ 

Dakshinakannada Dist: Sanction of 
GPF Loan.

7/28/2009 0:00 E

34764 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
1132009‐10

Sri: C L Nanjaraju AM B Hosur 
Mandya TQ . Sanction of GPF Loan.

7/28/2009 0:00 E

34640 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
106209‐10

Sri: D M Mahanthadeveru AM 
Malavalli Taluk Mandya Dist 

Sanction of GPF Loan.
7/28/2009 0:00 E



34641 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 107 
2009‐10

Sri: N ChandreGowda BEO Alur 
Taluk Hassan Dist > Sanction of GPF 

Parshal Amount.
7/28/2009 0:00 E

34623 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
1052009‐10

Smt: Helenakumari AM Govt: 
Junior college Dudda Mandya Taluk 

Sanction of GPF Loan.
7/28/2009 0:00 E

34704 LOANS&ADV

a91 HDFC 
release of 

dcments 27/09‐
10

smt s Lalithamma asst teacher 
giriyA Bovi palya

11/23/2009 0:00 E

34716 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 1082009‐
10

Sri. Mantalingachari DDPI 
Chickkamagalur Dist Sanction of 

GPF Parshal Amount.
7/28/2009 0:00 E

34717 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
1092009‐10

Sri: Shashagiri AM Doddahalli 
Pavagada TQ SAnction of GPF Loan

7/28/2009 0:00 E

34718 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 110200‐
10

Sri ShivannaGowda H M 
Anamadagu Shidlagatta Taluk 

Sanction of GPF Loan.
7/28/2009 0:00 E

34921 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
1172009‐10

Sri: D Jayakrishna FDA DDPI office 
Mandya . Sanfc tion of GPF Loan

7/28/2009 0:00 E

34827 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 1142009‐
10

Sri: S S >Nagaraju AM Gundliprte , 
Chamarajanagar Dist Sanction of 

GPF Parshal Amount.
7/28/2009 0:00 E

34833 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
1152009‐10

Smt: H K Sujatha Craft Teacher 
Tavarekere Hoskote TQ Sanction of 

GPF Loan.
7/28/2009 0:00 E

34746 LOANS&ADV
a91 house adv 
per 29/2009‐10

S V alamelamma bale changappa g 
haps m,ulbagal one instalment 

remmitence
11/23/2009 0:00 E

34796 LOANS&ADV
A91 HDFC Int 
Red 3009‐10

Sri: GN Dhananjaya GHS KB Extn 
Davanagere Intrest Reduce.

11/23/2009 0:00 E

34872 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 116: 
2009‐10

Sri: Sulthan Shahabuddin Hindi 
Teacher G: c Pu college Narasip 
Narasapura Kolar TQ Sanction of 

GPF Parshal Amount.

7/28/2009 0:00 E

34514 LOANS&ADV
A9{2} gpf Final 
1022009‐10

Smt. S Leelavathi FDA Text book 
Hosakerehalli Banashankar8i Stage 
Bangalore Sanction of GPF Final V R 

S

7/28/2009 0:00 E

34515 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
104 2009‐10

Smt: D N Sukanya B R C SSA 
Chikaballapura Sanction of GPF 

Loan
7/28/2009 0:00 E



A9{2} gpf Linganaya AM H D

34474 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 1022009‐
10

Smt: S Ramadevi Hosaguddadahalli 
Bangalore Sanction of GPF Parshal 

Amount.
7/28/2009 0:00 E

34455 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
1002009‐10

Smt M Shakuntala H M 
Srirangapattana TQ Sanction of 

GPF Loan.
7/28/2009 0:00 E

34214 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

parshal 932009‐
10

Sri K A Rajashekaraiah BEO Office 
Malleswaram Bangalore Sanction 

Of GPF Parshal Amount
7/7/2009 0:00 E

34221 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
942009‐10

Sri: D S ,Puttaramaiah Grade 2 
Teacher Nonavenakere Tipatur TQ 

Sanction of GPF Ioan,
7/7/2009 0:00 E

34222 LOANS&ADV
A9{2} Motar 

VehicalAddvance
: 942009‐10

Smt: Veena R Nayak : D D Sanskrit : 
CPI office Bangalore : Clearence 
ccrtificate of moter vehical 

Addvance.

7/7/2009 0:00 E

34223 LOANS&ADV
A91 HDFC 

Int:Red:242009‐
10

Sri: H G Narasimha Murthy H M 
Karadalu Kuppalu Clester: HDFC Int 

Reduce ,
7/27/2009 0:00 E

34147 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
912009‐10

Smt Hemalatha S K AM SVK college 
Kollegala TQhamarajanagar 
Dist:Sanction of GPF Loan

7/7/2009 0:00 E

34148 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan   ioan 
92 `2009‐10

Sri: Linganayak AM Saragur H DSri:  k   Saragur     
Kote TQ Sanction of GPF Loan

7/7/2009 0:00 E

34329 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
962009‐10

Sri: P Chidambararao H M 
Kadasikoppa Kanakapura TQ 

Sanctionof GPF Loan
7/28/2009 0:00 E

34330 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 97:2009‐
10

Sri: A Ranganatha A M Aghalaya K 
R Pete TQ Sanction of GPF Parshal 

Amount
7/28/2009 0:00 E

34346 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
982009‐10

Sri:Sadashivappa H S D Group 
Hagare Baluru TQ Hassan 
Dist:Sanction of GPF Loan,

7/28/2009 0:00 E

34347 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 992009‐
10

Sri: S Natarajaswamy AM SVK 
Kollegala TQ Chamarajanagar 
DistSanction of GPF Parshal 

Amount.

7/28/2009 0:00 E

34291 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

parshal 952009‐
10

SRI Mahadevaoppa Angadi Pe 
Teacher Kadap[aswamy Matta 

Magadi Road Bangalore Sanction of 
GPF Parshal,

7/7/2009 0:00 E

34292 LOANS&ADV
A91 HDFC IntL 
Cancial 25 2009‐

10

Sri: D Basavaraju HM Hps 
Haridasanahalli Turuvakere TQ Int: 

Cancial
11/24/2009 0:00 E



i Vive a pal

34361 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
100 2009‐10

Sri: Tajamull Tanveer pasha a m 
Satanur : Mandya Dist: Sanction of 

GPF Loan
7/28/2009 0:00 E

34362 LOANS&ADV
A9_1HDFC IntL 
Red: 262009‐10

Sri: J Manchegowda FDA cpi office 
Bangalore HDFC Int: Reduec.

11/23/2009 0:00 E

35281 LOANS&ADV

a91 house 
building 
recorsds 

37/2009‐10

smt sajeeda banu original rec ords 
released

11/23/2009 0:00 E

35307 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
130 2009‐10

sMT: B U Girijamma sTENO CPI 
OFFICE bANGALORE sANCTION OF 

GPF LOAN
8/29/2009 0:00 E

35309 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
127 2009‐10

sRI C M Kumaraswamy H M Kunigal 
tq sANCTION OF GPF LOAN

8/29/2009 0:00 E

35310 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

pARSHAL 129 
2009‐10

SRI B DEVARAJ Tarikere tq 
sANCTION OF GPF PARSHAKL 

AMOUNT,
8/19/2009 0:00 E

35311 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

PARSHAL 128 
2009‐10

SRI SRIRAMAPPA D H M KADURU 
TQ SANCTION OF GPF SANCTION 

AMOUNT.
8/19/2009 0:00 E

35327 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
132 2009‐10

Sri k k Puttaswamy BEO Beltangadi 
d k dist Sanction of GPF LOAN

8/19/2009 0:00 E

35328 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
133 2009‐10

Sri Vivekananda PrincipalSr   kanand  Princi  
Yelahanka Bangalore . Sanction of 

gpf loan.
8/19/2009 0:00 E

35329 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
131 2009‐10

Smt: K R Nagarathna FDA Nazarbad 
Mysore Sanction of GPF Parshal 

Amount
8/19/2009 0:00 E

35332 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
134 2009‐10

SRI R n MALLESH fda CPI OFFICE 
bangalore SANCTION OF gpf 

PARSHAL AMOUNT.
8/19/2009 0:00 E

35333 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
135 2009‐10

sRI: v kUMAR d gROUP cpi OFFICE 
bangalore sANCTION OF gpf loan

8/19/2009 0:00 E

35226 LOANS&ADV
A9 1 records 
released 

36/2009‐10

Kalyanamma teacher records 
released

11/23/2009 0:00 E

35188 LOANS&ADV
a91 h d f c 33 

/09‐10
SharADHAMMA HOME IOAN 

ADVANCE
11/23/2009 0:00 E

35190 LOANS&ADV
a9 1 home 
advance 

34/2009‐10
Madhava F D A home loan advance 11/27/2009 0:00 E



Cleareancc >

35392 LOANS&ADV
a9 1 home loan 
adv 39/2009‐10

Shreematha Ningamma h mn 
Gokul nagra gulbarga

11/23/2009 0:00 E

34985 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

parshal 1192009‐
10

Smt: Ramadevi B S Music Teacher 
Bagalakunte , Bangalore Nortuh / 
Sanction of GPF Parsuhal Amount.

7/28/2009 0:00 E

35018 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
120.2009‐10

Sri T S Krisuhnamurthy FDA 
Madivala Bangalore Sanction of 

GPF Loan
7/28/2009 0:00 E

35030 LOANS&ADV
a 9 release of co 

31/2009‐10
K b kulkarni lecturer govt p u 
college documents released

11/23/2009 0:00 E

35141 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 126 
2009‐10

Sri. Palakshaiah DDPI CPI office 
Bangalore ‐ Sanction of GPF Parshal 

Amount:
8/19/2009 0:00 E

35121 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
125 2009‐10

Smt. sayeeda noor Suriaya AM 
Katamaranahalli .Rajajinagar 

Bangalore Sanction of GPF Loan.
8/19/2009 0:00 E

35124 LOANS&ADV
A91 HDFC Dacu 
Release: 322009‐

10

Sri: Chandra Kantha Retired 
Teacher Gulbarga : HDFC 

Dacumenta Release.
11/23/2009 0:00 E

35059 LOANS&ADV
A9{2} Motar 
Vehical Loan 
1232009‐10

ngalore Motar Vehical Loan 
Cleareance > Sri: P Ravi Driver CPI 
Office Bangalore Motar Vehical 

Loan Cleareancc >Loan   

8/19/2009 0:00 E

35060 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 124 
2009‐ 10

Sri: L Vijayakumar Pandith AM 
Hunusur Town Mysore Dist . 

Sanction of GPF Parshal Amount.
8/19/2009 0:00 E

35061 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 122 
2009‐10

Smt: S Bhuvaneshwari Drawing 
Teacher Basavanagudi Bangalore 
Sanction of GPF Parshal Aount

8/19/2009 0:00 E

35064 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
121 2009‐10

Smt: Vijayalakshmi: AM agara 
Sarjapura Bangalore valaya3 

Sanction of GPF Loan.
8/19/2009 0:00 E

35497 LOANS&ADV
ಅ91ಗೃ ನಿ ಮು 

ಬಡಿಡ್ ಮನನ್/40/29‐
10

ದಿವಂಗತ ಅರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್
ಸ.  ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 

ತೊಂಡಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ 
ಗೃ ನಿ ಮು ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ಮನನ್ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್

4/22/2010 0:00 D

35504 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
141 2009‐10

smt H S Annapurna FDA NEW 
Vanivalasa Bangalore Sanction of 

GPF Loan.
8/19/2009 0:00 E



35800 LOANS&ADV
gp

TQ tion GPF 9/2/2009 00 E

35505 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
138 2009‐10

Smt: G B Prama Bandaru 
Mangalore Sanction of GPF Loan

8/19/2009 0:00 E

35506 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
137 2009‐10

Smt: Ashanayak Bandaru 
Mangalore Sanction of GPF Loan.

8/19/2009 0:00 E

35507 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
142 2009‐10

Sri: R Shanthappa M G Dibba 
Hosadurga Sanction of GPF Loan

8/19/2009 0:00 E

35508 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
139 2009‐10

Sri lingaraju H M HULIKERE Mandya 
Taluk Sanction of GPF LOan

8/19/2009 0:00 E

35509 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 140 
2009‐10

Sri P Lingaraju PE Teacher M G S V 
college kollegala chamarajanagar 

dist Sanction of GPF Parshal 
amount.

8/19/2009 0:00 E

35667 LOANS&ADV
A9{2} gpf 90 % 
151 2009‐10

Sri U Udayan PETeacher Kolar : 
sanction of GPF 90% Amount.

8/28/2009 0:00 E

35668 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 1522009‐
10

Sri: S M Jayaprakash H M S P S 
Nagar Davanagar Sanction of GPF 

Parshal Amount.
8/28/2009 0:00 E

35799 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
176 2009‐10

Sri: Subramanya B R A M Jalahalli 
Bangalore Sanction of GPF Loan.

9/2/2009 0:00 E

35800 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
170 2009‐10

Sri: B C Basavarajappa A M 
Hosanagar TQ Sanction of GPFHosanagar   Sanc  of   

Loan.
9/2/2009 0:00 0: E

35801 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
174 2009‐10

Smt: Nayamtaj A M Dommalur . 
Bangalore Sanction of GPF Loan

9/2/2009 0:00 E

35802 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
175 2009‐10

Smt: Bhagyalakshmi T S A M 
Dommalur , Bangalore , Sanction of 

GPF Loan.
9/2/2009 0:00 E

35803 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
169 2009‐10

Sri: Mahaboobsabi A M Yallampalli 
/ Bagipalli TQ Sanction of GPF LOan

9/2/2009 0:00 E

35804 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 171 
2009‐10

Smt: Rajeshwaramma Shivananda 
Nayakanur A M Shashdripuram 

Bangalore Sanction of GPF Parshal 
Amount.

9/2/2009 0:00 E

35805 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 173 
2009‐10

Sri: H Narayanaswamy A M 
Taggahalli Mandya TQ Sanction of 

GPF Parshal Amount.
9/2/2009 0:00 E

35806 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 2009‐10

Sri: O Tippiya swamy H M 
Barampur Hiriyur TQ Chitradurga 
Dist Sanction of GPF Parshal 

amount.

9/2/2009 0:00 E



178 2009 10 HOSANAGAR TQ SANCTION OF GPF

35808 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
177 2009‐10

Sri: K N Narayanaswamy FDA BEO 
Office Kolar TQ Sanction of GPF 

Loan.
9/2/2009 0:00 E

35904 LOANS&ADV

CPI ಆ9(2) ಸಾಭನಿ 
183;2009‐

10/ಸಾಭಮುಂ/A9(
2) GPF 183;2009‐

10/2009

Sri: Shivaswamy A M Anakere 
Channarapatna Sanction of GPF 

Loan
9/8/2009 0:00 E

35905 LOANS&ADV

CPI ಆ9(2) ಸಾಭನಿ 
183;2009‐

10/ಸಾಭಮುಂ/A9(
2)GPF ; 183; 
2009‐10 2009‐
10 183 2009‐
10183;2009‐
10/2009

Sri: Ramakrishna A M Channapatna 
Sanction of GPF loan.

9/8/2009 0:00 E

35869 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
180 2009‐10

sRI: c p rAMANJANAPPA fda beo 
oFFICE aNEKAL bANGALORE 
sANCTION OF gpf lOAN.

9/14/2009 0:00 E

35870 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
178 2009 10  ‐

sRIPARAMESHWARA K A M gOVT p 
u COLLEGE RIPPENPETE 

HOSANAGAR TQ SANCTION OF GPF         
LOAN.

9/14/2009 0:00 D

35871 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
179 2009‐10

SRI DARMAPPA H M GOVT 
COMPOSITE POOMEGAME HASSAN 

TQ SANCTION OF GPF LOAN.
9/14/2009 0:00 E

35873 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
181 2009‐10

SMT K N SUSHEELAMMA H M 
MALAGARANAHALLI MADDUR TQ 
MANDYAA DIST SANCTION OF GPF 

LOAN.

9/8/2009 0:00 E

35875 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

PARSHAL 182 
2009‐10

SMT SUNANDA D GROUP BEO 
OFFICE BANGALORE K R PURAM 
SANCTION OF GPF PARSHAL 

AMOUNT.

9/8/2009 0:00 E

35746 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 160 
2009‐10

Sri: S Ramesh DTPC SSA Bangalore 
Uttara Dist sANCTION OF GPF 

parshal Amount,
9/2/2009 0:00 E

35747 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
161 2009‐10

sRI: lAKSHMANAGOWDA A M Girls 
pucOLLEGE Chanapattana 

RAMANAGAR DIST Sanction of GPF 
Loan.

9/2/2009 0:00 E



A9(2) GPF

35748 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 162 
2009‐10

Sri: Venkataramegowda R V vICE 
Principal K R PETE Mandya Dist 
Sanction of GPF Parshal amount.

9/2/2009 0:00 E

35752 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 168 
2009‐10

sri. C K Basavarajappa H M A M R 
Girls Beerur Kadur TQ 

Chikkamagalur Dist Sanction of GPF 
Parshal.

8/28/2009 0:00 E

35754 LOANS&ADV

A9(2) GPF Loan 
163;2009‐

10/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/16
3/2009‐10

Sri: Yateshwaraiah SDA Sirivara 
Tumkur TQ Sanction of GPF Loan.

9/8/2009 0:00 E

35755 LOANS&ADV

A9(2) GPF 
Parshal 

165;2009‐10 
Loan 163;2009‐
10/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/16

5/2009‐10

Sri: K S Mohan FDA J D office 
Mysore Division Mysore Sanction 

of GPF Parshal Amount.
9/8/2009 0:00 E

35756 LOANS&ADV

‐A9(2)GPF 
Parshal 

166;2009‐10 
Loan 163;2009‐

10/ಸಾ ಭ 
ಅಂ/166/2009‐10

Sri: P Venkateshaiah CCT J D P I 
Office Mysore Division Sanction of 

GPF Parshal Amount.
9/8/2009 0:00 E

35757 LOANS&ADV

A9(2) GPF   
Parshal 
167;2009‐

10/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/16
7/2009‐10

Sri: C K Shreedhara FDA Gubbi TQ 
Sanction of GPF Parshal Amount.

9/2/2009 0:00 E

35677 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
153 2009‐10

Smt: D K Lathakumari FDA CPI 
office Bangalore Sanction of GPF 

LOan
8/28/2009 0:00 E

35687 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
154 2009‐10

Sri: Shivaram Rathod BEO office 
Anakel TQ Sanction of GPF Loan.

8/19/2009 0:00 E

35688 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
156 2009‐10

Sri Umesh FDA BEO office Anakal 
TQ Sanction of GPF Loan.

8/28/2009 0:00 E

35689 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
155 2009‐10

Smt. Vijayalakshmi Drawing 
Teacher Yelahanka Bangalore 

Sanction of GPF Loan.
8/28/2009 0:00 E

35690 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 157 
2009‐10

R Mahadevappa Totagarika 
sHIKSHAKARU sakarayapattana 
Kadur TQ cHIKKAMAGALUR DIST 
sANCTION OF GPF PARSHAL 

AMOUNT.

8/28/2009 0:00 E



c r h m bENAGALU

35711 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
159 2009‐10

Sri Munish H M Ramanagar Town 
sanction of GPF lOAN

8/28/2009 0:00 E

35713 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
158 2009‐10

SrI Shivappa A M thitrthahalli TQ 
Sanction of GPF lOAN.

8/28/2009 0:00 E

35607 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 150 
2009‐10

Sri Rangaswamy BEO office Belur 
Hassan Dist Sanction of GPF 

Parshal Amount.
8/28/2009 0:00 E

35608 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 150 
2009‐10

Sri Rangaswamy BEO office Belur 
Hassan Dist Sanction of GPF 

Parshal Amount.
8/11/2009 0:00 E

35609 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 149 
2009‐10

Sri: Eashwarappa A M Nagavalli 
Tumkur TQ Sanctuion of GPF 

Parshal amount.
8/28/2009 0:00 E

35576 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 1462009‐
10

Sri. K Rangaswamy A M 
KabbatthibvCross Hassan Taluk . 
Sanction of GPF Parshal amount.

8/29/2009 0:00 E

35577 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
147 2009‐10

Sri: H Bellegowda A M D B Govt 
college Gundlepete 

Chamarajanagar DIST. Sanction of 
GPF Loan.

8/29/2009 0:00 E

35578 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
148 2009‐10

Sri: B N Shadakshararadya AM 
Kadur TQ Chikkamagalur Dist 

Sanction of GPF Parshal amount.
8/28/2009 0:00 E

35579 LOANS&ADV
A9 91 hdfc DA BI 

42 2009‐10

sMT: c r uSHA h m bENAGALUsMT:     uSHA       
pIRIPATNA mYSORE : ORIGINAL 

dACUMENTS rELEASE .
11/24/2009 0:00 E

35543 LOANS&ADV
A9910 KGID B 
Release 4109‐10

Sri: G R Sangogi H M Gulbarga K G 
IB D Boand Release

11/23/2009 0:00 E

35554 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
134 2009‐10

Smt : Anitha S R H M Kenkere 
Arasikere Taluk Hassan Dist> 

Sanction of GFP Loan
8/29/2009 0:00 E

35555 LOANS&ADV
A9{2} gpf 
Parshal 144 
2009‐10

Sri: Narayana FDA BEO Office T 
.Narisipura TQ Mysore Dist 

Sanction of GPF Parshal Amount.
8/29/2009 0:00 E

35556 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
1452009‐10

Sri: G Manjunatha vruthi 
Shikshakaru M G Dibba Hosadurga 
TQ Chitradurga Dust . Sanction of 

GPF LOan.

8/29/2009 0:00 E

35422 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
136 2009‐10

Sri Nagaraja Driver CPI office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

8/19/2009 0:00 E



10A9(2)GPF ; J j J A M

36055 LOANS&ADV

a 91 h adv 
42/2009‐

10/ಗೃನಿಮುಂ/450
698/2009

Smt Nary devdas rtd release of 
original records

11/23/2009 0:00 E

36090 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ ಭ 
ಅಂ/A9(2)GPF 
Loan parshal 
189;2009‐
10/2009

Sri: Gangappa H M Alekayatanahalli 
Nelamangala TQ Bangalore Rural 
Sanction of GPF Parshal amount.

9/14/2009 0:00 E

36091 LOANS&ADV

cpi/ಸಾ ಭ 
ಅಂ/A9(2)GPF 

LParshal 
190;2009‐
10oan/2009

Sri:Chandraiah H M Barasidlahalli 
Chikkanayakanahalli TQ Tumkur 
Dist Sanction of GPF Parshal 

Amount

9/14/2009 0:00 E

35996 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF LOAN 
188;2009‐
10/2009

sRI B V sRINIVASA GROUP D CPI 
OFFICE BANGALORE SANCTION OF 

GPF LOAN.
9/8/2009 0:00 E

35963 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF loan 
187;2009‐
10/2009

Sri: Mohamednayamuddin FDA CPI 
office Bangalore Sanction of gpf 

loan.
8/29/2009 0:00 E

35946 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/18
5;200‐

10A9(2)GPF ;   
183; 2009‐10 
2009‐10 185 
185/2009‐10

Sri: J Nagaraj J A M PermanurSri:   Nagara        Permanur 
Sanction of GPF Loan

9/14/2009 0:00 E

35947 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Loan 
186;2009‐
10/2009‐10

Sri: K Ganganna Subject Inspector J 
D PI office Mysore Division mysore: 

Sanction of GPF Parshal
9/14/2009 0:00 E

36271 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

191;2009‐
10/2009

Sri S Raghunath A M Gowribidanur 
TQ Chikkaballapura Dist Sanction 

og GPF Parshal amount.
9/22/2009 0:00 E

36272 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

192;2009‐
10/2009

Sri.M Hanumantaraya H M 
Challakere TQ Chitradurga Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount.

9/22/2009 0:00 E

36273 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF 
193;2009‐
10/2009

Sri: G Boregomda H M 
Haradanahalli Holenarasipura TQ 

Hassan Dist Sanction of GPF 
Parshal Amount.

9/22/2009 0:00 E



202;2009 ore tion GPF

36275 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/A9(
1)HDFC ba ha pa 
44;2009‐10/2009

Sri:H M Gopalakrishna A M 
Patapalli Srinivasapura TQ HDFC 
Balance Amount Permission

11/23/2009 0:00 E

36471 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

203;2009‐
10/2009

Sri K Sheikarappa Craftteacher 
Kurubarahalli Chitradurga TQ 

Sanction of GPF Parshal
9/22/2009 0:00 E

36484 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Parshal 

204;2009‐
10/2009

Sri: H K Deverajappa H M 
Hampanakuppi Alore TQ Hassan 
Dist Sanction of GPF Parshal Loan.

9/22/2009 0:00 E

36487 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Parshal 
205;2009‐
10/2009

Sri: D R Hucchappa Subject 
Ionspector DDPI Office Tumkur Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount,

9/22/2009 0:00 E

36515 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPFLOAN 
207:2009‐
10/2009

Sri: M Nagarajappa Driver CPI 
office Bangalore Sanction of GPF 

Loan
9/22/2009 0:00 E

36419 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPFOAN 
202;2009‐
10/2009

Smt> C R Anuradha FDA CPI OFFICE 
Bangalore Sanction of GPF LoanBangal  Sanc  of   Loan

9/22/2009 0:00 E

36341 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF loan 
198;2009‐
10/2009

Smt, M S Nagarathna Sup: CPI 
office Bangalore Sanction of gpf 

loan.
9/22/2009 0:00 E

36343 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

199;2009‐
10/2009

Sri. C S Shivakumarswamy AM Girls 
High School Malavalli Msndya Dist 
Sanction of GPF Parshal amount.

9/22/2009 0:00 E

36346 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

200;2009‐
10/2009

Sri: Kemparama SADPI CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Parshal 

Amount.
9/22/2009 0:00 E

36358 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
(9)2 GPF Parshal 

201;20‐09‐
10/2009

Smt. Tulasamma Typist BEO office 
Tumkur Sanction of GPF Parshal 

amount.
9/22/2009 0:00 E



(2) GPF

36311 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ ಭ 
ಅಂ/A9(2)GPF 
Final 194;2009‐

10/2009

Sri: C T Shivegowda Retired 
ddPlanning CPI office Bangalore 
Sanction of GPF Final Amount.

9/22/2009 0:00 E

36312 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

195;2009‐
10/2009

Sri: K S Vijayakumar Pe Teacher 
Grade _2 Bilegere Tipatur TQ 

Sanction of GPF Parshal Amount.
9/22/2009 0:00 E

36313 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
196;2009‐
10/2009

Smt: G N Vasuki A M , Girls 
PUcollege Basavanagudi Bangalore 

Sanction of GPF Loan.
9/22/2009 0:00 E

36315 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF 197 2009‐

10/2009

Sri:Gaffarachan H M Yellodu 
GudibandeTQ Chikkaballapura Dist 

Sanction of GPFLOan
9/22/2009 0:00 E

36749 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF loan 
220;2009‐
10/2009

Sri: Veerabadraiah H M 
Channapatna TQ Ramanagat Dist 

Sanction of GPF LOAN
10/3/2009 0:00 E

36750 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF loan 
222[2009‐
10/2009

Smt: Coroal Rajani John A M 
Kollegala Cnamarajanagar Dist 

Sanction of GPF Loan
10/3/2009 0:00 E

36751 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF loan   loan 
221;2009‐
10/2009

Sri: C Milton Cristofer PETeacher 
Tadimalangi T NARISIPURA TQ 

Mysore Dist Sanction of GPF Loan.
10/3/2009 0:00 E

36752 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF loan 
223;2009‐
10/2009

Sri S MahadevaSwamy A M 
Tadimalangi T Narisipura TQ 

Mysore Dist Sanction of GPF Loan
10/3/2009 0:00 E

36753 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPFLoan 
224;2009‐
10/2009

Sri: K S Ravanna A M Chitradurga 
Dist Sanction of GPF Parshal 

Amount.
10/3/2009 0:00 E

36754 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
225;2009‐
10/2009

SMT: Sayeeda Begam BEO DDPI 
office Chikkaballlapura Sanctiuon 

of GPF Loan.
10/21/2009 0:00 E

36527 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF loan 
206;2009‐
10/2009

Dri: M Prabhakara Superdent CPI 
office Bangalore Sanction of GPF 

Loan.
10/1/2009 0:00 E



209;2009 Di tion GPF

36553 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

212;2009‐
10/2009

Sri. Doddahuchanna H M Siddapura 
Pavagada TQ Tumkur Dist Sanction 

of GPF Parshal amount.
10/1/2009 0:00 E

36554 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

213;2009‐
10/2009

SrI: Shanivarappa H M Krishnapura 
Pavagada TQ Madhugiri Dist 

Sanction of GPF Parshal Amount,
10/1/2009 0:00 E

36555 LOANS&ADV
CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 
211!!:2/2009

Sri: N Shivanna A M Turuvanur 
Chitradurga Dist Sanction og GPF 

Parshal amount,
10/1/2009 0:00 E

36556 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

208;2009‐
10/2009

Sri: Giddigowda H M 
Holenarisipura TQ Sanction ofGPF 

Parshal Amount.
10/1/2009 0:00 E

36557 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
210;2009‐
10/2009

Smt: Jayalakshmi U Hindi Teacher 
Bokkapatna Mangalor Sanction of 

GPF Loan.
10/3/2009 0:00 E

36558 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
209;2009‐
10/2009

Smt: M C Nagamani A M 
Mangalavarapet Channapatna TQ 
Ramanagar Dist Sanction of GPFRamanagar  st Sanc  of   

Loan

10/3/2009 0:00 E

36624 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
214;2009‐
10/2009

Sri: V R Marutesh Asst:Directer 
AksharaDasoha Taluk Panchayat 
Soraba Sanction of GPF Loan.

10/1/2009 0:00 E

36626 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

215;2009‐
10/2009

Sri: A Basavaraj Drawing Teacher 
sIDDAPURA pAVAGADA tq tUMKUR 
dIST sANCTION OF gpf pARSHAL 

AMOUNT.

10/1/2009 0:00 E

36628 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A(
9)2 GPF LOAN 
216; 2009‐
10/2009

smt: p h sHANTABAI am 
nAMBIHALLI sRINIVASAPURA tq 

kOLAR dIST sANCTION OF gpf lOAN
9/25/2009 0:00 E

36659 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
217;2009‐
10/2009

Smt: Ummeasma H M Gooripalya 
Bangalore Sanction of GPF Loan.

10/3/2009 0:00 E



(2) GPF R una k t

36662 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF 218;2009‐

10/2009

Smt: N H Bhagyalakshmi H M 
Kayatasandra Clester Tumkur Dist 

Sanction of GPF Loan.
10/3/2009 0:00 E

36664 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan; 

219;200‐10/2009

Sri: Lakshminayaka A M 
Mangalavarapete Chanapatna TQ 
Ramanagar Dist Sanction of GPF 

Loan.

10/3/2009 0:00 E

36704 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/15/

09//2009

Sri.K Srikanteshwar, Retd.Joint 
SecretaryPlanning, Bangalore ‐ 
Release of original doduments.

11/23/2009 0:00 E

36909 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
231;2009‐
10/2009

Sri: C Balasubrammanam fda 
gedare Gowribidanur tq Sanction 

of GPF Loan.
10/21/2009 0:00 E

36910 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 
loan 232;2009‐

10/2009

Sri: T H Gangahanumaiah A M 
Korategere Sanction of GPF Parshal 

loan.
10/21/2009 0:00 E

36911 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
233;2009‐
10/2009

Sri: Nataraja A M Tumkur Taluk 
Sanction of GPF Loan

10/21/2009 0:00 E

36912 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan   Loan 
234;2009‐
10/2009

Sri: R Manjunath Taluk PanchayatSri:   Manj th Talu  Panchaya  
Koppa Sanction of GPF Loan.

10/21/2009 0:00 E

36913 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF LOan 
235;2009‐
10/2009

SMT: M G Shailajaya Kumari CAEO 
Jinnagara Kunigal TQ Tumkur Dist 

Sanction of GPF Loan
10/21/2009 0:00 E

36914 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Lpan 
236;2009‐
10/2009

Sri: M P Jnanesh M P SSA Maddur 
TQ Mandya Dist Sanction of GPF 

Loan
10/21/2009 0:00 E

36915 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
237;2009‐
10/2009

Sri: H G Sureshh Vice Principal 
Nagavalli Tumkur TQ Sanction of 

GPF Loan.
10/21/2009 0:00 E

36902 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/25‐

9/2009

K shankarappa govt school 
harapanahalli Davanagere release 

of house buildings records
11/23/2009 0:00 E



LOAN

36870 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/A9(
1)KGID 38;2009‐

10/2009

sri S Puttalingaiah AM 
Chikkamagalur Dist _ K G I D Boand 

Release.
11/23/2009 0:00 E

36830 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)gpf PARSHAL 

229;2009‐
10/2009

sMT: N S RATHNAMMA A M 
ARASIKERE TQ SANCTION OF GPF 

PARSHAL AMOUNT.
10/21/2009 0:00 E

36831 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/a9(
2)GPF LOAN 
226;2009‐
10/2009

SRI M S SHIVALINGAPPA FDA CPI 
OFFICE BANGALORE SANCTION OF 

GPF LOAN,
10/1/2009 0:00 E

36832 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/a9(
2) GPF LOAN 
227;2009‐
10/2009

sMT K N SUNITHA A M 
KANAKAPURA TOWN RAMANAGAR 

DIST SANCTION OF GPF LOAN
10/21/2009 0:00 E

36833 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF 
PARSHAL 
230;2009‐
10/2009

SRI M K NANJUNDEGOWDA H M 
HOLENARISIPURA TQ HASSAN DIST 

SANCTION OF GPF PARSHAL 
AMOUNT.

10/21/2009 0:00 E

36834 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) G[PF LOAN 
228;2009‐
10/2009

SRI S REVAPPA A M LOKKANAHALLI 
KOLLEGALA TQ ANCTION OF GPF 

LOAN
10/21/2009 0:00 E

37453 LOANS&ADV

a9 1 h d f c 
release dcc 
49/2009‐

10/ಗೃನಿಮುಂ/15‐
10/2009

release of documents Channa 
maiappa

11/23/2009 0:00 E

37461 LOANS&ADV

CPI/ಸೈಮುಂ/A9(2
)GPF Loan 
257;2009‐
10/2009

Sri: Sreepathirao Text Book Hosur 
Road Bommmanahalli Bangalore 

Sanction of GPF Loan.
10/21/2009 0:00 E

37463 LOANS&ADV

a9 (1) release of 
doc 50/2009‐

10/ಗೃನಿಮುಂ/16‐
10‐2009/2009

H Lakshmaiah p e teacher tumkur 11/24/2009 0:00 E

37219 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

256;2009‐
10/2009

Sri: Nandishaiah A M Holavanahalli 
Korategere TQ Tumkur , Madhugiri 
Sanction of GPF Parshal Amount.

10/21/2009 0:00 E



10/2009

37221 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
253;2009‐
10/2009

Sri: R K PuttaSwa,my H M Kundur 
Malavalli TQ Sanction of GPF Loan.

10/21/2009 0:00 E

37222 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

254;2009‐
10/2009

Sri: H K Chandrashetty BEO Office 
Hassan TQ Sanction of GPF Parshal 

Amount.
10/21/2009 0:00 E

37223 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

255;2009‐
10/2009

SmtL: Shammi A M Lakshmipuram 
Mysore Sanction of GPF Parshal 

lAmount.
10/30/2009 0:00 E

37224 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GOPF LOan 
256;2009‐
10/2009

Sri: Parusham V Bagar Craft 
Teacher Halepalya Tiptur TQ 

Sanction of GPF Loan.
10/30/2009 0:00 E

37311 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
261;2009‐
10/2009

Sri: Mallikarjuna BEO Kollagala 
Sanction of GPF Loan

10/30/2009 0:00 E

37312 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF loan 
262;2009‐
10/2009

Sri: V B Nandish A Sagara Sanction 
of GPF Loan

10/30/2009 0:00 E

37313 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
260;2009‐
10/2009

Smt: Seetalakshmi S Hassan 
Sanction of GPF Loan

10/30/2009 0:00 E

37314 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

264;2009‐
10/2009

Sri: S Bashier Ahamed A M Kunigal 
Sanction of GPF Parshal Amount

10/21/2009 0:00 E

37315 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Loan 
263: 2009‐
10/2009

Sri: Y K honnappa A M Devanahalli 
TQ Sanction of GPF Loan.

10/30/2009 0:00 E

37343 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

265;2009‐
10/2009

Sri: Byrashetty A M Jalahalli 
Bangalore Sanction of GPF Parshal 

Amount.
10/30/2009 0:00 E



37344 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
266;2009‐
10/2009

Smt: M P Malathi A M Honganur 
Channapatna TQ Sanction of GPF 

Loan
10/30/2009 0:00 E

37358 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
268;2009‐
10/2009

Sri: N MadaPPA H M NILAVAGILU 
KOPPA TQ SANCTION OF GPF LOAN

10/30/2009 0:00 E

37359 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/a9(
2) GPF LOAN 
267;2009‐
10/2009

sMT: SHAKUNTALA H M 
TORADEVANANDAHALLI KOLAR TQ 

SANCTION OF GPF LOAN
10/30/2009 0:00 E

37094 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

239;2009‐
10/2009

Smt: Veenakumari Gurupura 
Mangalore TQ Sanction og GPF 

Parshal amount,
10/21/2009 0:00 E

37096 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

242;2009‐
10/2009

Sri: S Channakrishnagowda A M 
Yelahanka BANGALORE Sanction og 

GPF Parshal amount.
10/21/2009 0:00 E

37098 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

241:20098‐
10/2009

Sri: R Sridharamurthy Yelahanka 
Bangalore Sanction og GPF Parshal 

AmountAmount.
10/21/2009 0:00 E

37099 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

243; 2009‐
10/2009

SAri: B Rajappa A M Shetru 
Siddappa Govt PU college Tarikere 
Chikkamagalur Dist Sanction of GPF 

Parshal.

10/21/2009 0:00 E

37101 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Loan 
244; 20098‐
10/2009

Sri: K V Srinivasamurthy H M 
Veeragondli Pavsagada TQ Tumkur 

Dist Sanction of GPF Loan.
10/21/2009 0:00 E

36924 LOANS&ADV

CPI/ಸೌರ 
ಮುಂ/A9(2)Solar 

Loan 
(24595)2009‐

10/2009

Solar Loan File c. No. 24595 Vocher 
File

1/22/2010 0:00 E

36999 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

238;2009‐
10/2009

sRI` N MANJUNATHAPP.,A G A BEO 
OFFICE BAGAPALLI tq 

CHIKKABALLAPURA DIST SANCTION 
OF GPF PARSHAL AMOUNT,

10/21/2009 0:00 E



CPI/ /A9

37156 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

247;2009‐
10/2009

Sri: B Lokeshappa A M 
Narayanagondanahalli Holelkere 
TQ Chitradurga Dist Sanction of 

GPF Parshal Amount

10/21/2009 0:00 E

37157 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

248;2009‐
10/2009

Sri: G Lakshmanappa Pe Teacher 
Narayanagondanahalli Holelkere 
TQ Chitradurga Dist Sanction of 

GPF Parshal Amount>

10/21/2009 0:00 E

37158 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

250;2009‐
10/2009

Sri: M Nagendrappa H M 
Koochahalli Nagamangala TQ 
Mandya Dist Sanction of GPF 

Parshal Amount.

10/21/2009 0:00 E

37159 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

249;2009‐
10/2009

Sri: H B Rangappa A M Hulikal 
Tutevekere TQ Sanction of GPF 

Parshakl Amolunt.
10/21/2009 0:00 E

37160 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

251;2009‐
10/2009

Ari: M Mahalingappa H M 
Hemedala Hiriyur TQ Chitradurga 

Dist Sanction of GPF Parshal 
Amount.

10/21/2009 0:00 E

37161 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9ಸಾಭಮುಂ
(2) GPF Loan 
252:2009‐
10/2009

Sri: Shik Ariff Hoosan A M 
Badravathi Shimogga Dist Sanction 

of GPF Loan
10/21/2009 0:00 E

37162 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

245;2009‐
10/2009

Sri: B Basavagowda H M CAEO 
Lakkanahalli Gubbi TQ Sanction Of 

GPF Parshal Amount,
10/21/2009 0:00 E

37163 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
246:2009‐
10/2009

Sri: Muttunayak PeTeacher 
Habbuur Tumkur TQ Sanction of 

GPF Loan
10/21/2009 0:00 E

37591 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
283;2009‐
10/2009

Sri: N Nagaraja Driver CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

10/30/2009 0:00 E

37646 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPFLoan 
286;2009‐
10/2009

Sri: B S Manju CCT Badravati TQ 
Sanction of GPF Loan

11/12/2009 0:00 E



amoun

37647 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9)2) GPF Parshal 

287;2009‐
10/2009

Sri: L Krishnayak Craft Teacher 
Dasudi Chikkanayakanahalli TQ 
Sanction of GPF Parshal Amount.

11/4/2009 0:00 E

37648 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

285;2009‐
10/2009

Sri: C Channabayragowda H M 
Mayaganahalli Sanction of GPF 

Parshal amount
11/4/2009 0:00 E

37649 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF LOan 
289;2009‐
10/2009

Sri: D Loganathan BEO Office 
Bangalore valaya_3 Sanction of 

GPF Loan
11/4/2009 0:00 E

37650 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(@)GPF Loan 
288;2009‐
10/2009

Sri: Parashurammappa E Sagar TQ 
Sanction of GPF Loan

11/4/2009 0:00 E

37888 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
295;2009‐
10/2009

Sri: Bellashitty D D P I 
Chikkaballapure Dist Sanction of 

GPF Loan
11/4/2009 0:00 E

37889 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

294;2009‐
10/2009

Sri: P Anantappa Drawing Teacher 
Hiriyur TQ Sanction of GPF Parshal 

amountt.
11/12/2009 0:00 E

37743 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

290;2009‐
10/2009

Sri: D N Vevugopal SDC J D PI Office 
Mysore Sanction of GPF Parshal 

Amount.
11/4/2009 0:00 E

37799 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
293;2009‐
10/2009

Sri: M Nagaraj Driver CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Loan.

10/28/2009 0:00 E

37800 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
292;2009‐
10/2009

Sri: R Manjappa BEO Office 
Shimoga Sanction of GPF Loan

11/4/2009 0:00 E

37801 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Parshal 
291;2009‐
10/2009

Smt: C Manjula H M Sarangi K R 
PETTQ

11/4/2009 0:00 E



37495 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

269;2009‐
10/2009

Sri:Virupakshaiah A Godikere 
Chikkanayakanahalli TQ Sanction of 

GPF Parshal amount.
10/30/2009 0:00 E

37496 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

272;2009‐
10/2009

Sri: B B Basavarajagowda H M 
Talalutore Arasikere TQ Sanction 

og=f GPF Parshal Amount.
10/30/2009 0:00 E

37497 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Loan 
273;2009‐
10/2009

Sri: G R Janardhan A M Gubbi TQ 
Sanction of GPF Loan.

10/30/2009 0:00 E

37546 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

275;2009‐
10/2009

Sri: Hemadrappa A M Harihara TQ 
Sanction of GPF Parshal Amount.

10/30/2009 0:00 E

37547 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

277;2009‐
10/2009

Sri: Lokesh H M Bangalore Sanction 
of GPF Parshal Amount.

10/30/2009 0:00 E

37548 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

276;2009‐
10/2009

Sri: Eranna H M Bagapalli TQ 
Sanction of GPF Parshal Amount.

10/30/2009 0:00 E

37549 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(@) GPF 
Parshal 
271;2009‐
10/2009

Sri: Devarajaiah H M Arakalagud TQ 
Sanction of GPF Parshal Amount.

10/30/2009 0:00 E

37550 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

274;2009‐
10/2009

Smt: Vijayalakshmi C A Shimogga 
Sanction of GPF Parshal Amount.

10/30/2009 0:00 E

37551 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
270;2009‐
10/2009

Smt: V Shankaramma A Korategere 
TQ Sanction og GPF Loan

10/30/2009 0:00 E

37552 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
281;2009‐
10/2009

Sri: K S Vasantha PE Teacher Sulya 
TQ Sanction of GPF Loan

10/30/2009 0:00 E



(2) GPF Shik ana amyo BEO Office

37553 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
280;2009‐
10/2009

Sri: Mahesh Hegade A Sagara 
Sanxction of GPF Loan

10/30/2009 0:00 E

37554 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPf Loan 
279:2009‐
10/2009

Sri: P Shivnna PE Teacher Tipatur 
Tq Sanction of GPF Loan

10/30/2009 0:00 E

37555 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
278;2009‐
10/2009

Smt: S B Veena A Gowribidanur TQ 
Sanction of GPF Loan

10/30/2009 0:00 E

37556 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
282;2009‐
10/2009

Smt: K Nagamma Sda 
Sampangiramanagar Bangalore 

Sanction of GPF Loan
10/30/2009 0:00 E

37559 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/A9(
1)KGID 51;2009‐

10/2009

Sri: K Gopal DDPI Mandya Release 
of KGID Boand

6/17/2010 0:00 E

38756 LOANS&ADV

ಅ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/
ಬಡಿಡ್ 

ಮನಾನ್.40//2009‐
10

ದಿ.ಆರ್. .ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್, ಸ. , 
ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡೆಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು 
ತಾ, ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/22/2010 0:00 E

38758 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan   Loan 
310;2009‐
10/2009

Sri: L R Munikrishnappaa 
ShikshanaSamyojakaru BEO Officesh S jakaru     
Hoskote TQ Bangalore Rural Dist 

Sanction of GPF LOan

12/5/2009 0:00 E

38759 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
309;2009‐
10/2009

Sri: K S Rangappa H M Begur 
Hoskote TQ Sanction of GPF Loan

12/5/2009 0:00 E

38760 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

307;2009‐
10/2009

Sri: K Ramakrishanaiah G H M 
Sultanpet Bangalore Sanction of 

GPF parshal Amount.
11/21/2009 0:00 E

38761 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
308;2009‐
10/2009

Sri: K G Raghavan PETeacher 
Bendiganahalli Hoskote TQ 

Sanction of GPF Loan
12/5/2009 0:00 E

38960 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
317;2009‐
10/2009

Smt: S B Veena A M Gowribidanur 
TQ Sanction of GPF Loan

12/1/2009 0:00 E



10/2009

38962 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF LOan 
318:2009‐
10/2009

Smt: D Vijaya A M R C Road Hassan 
Sanction of GPF Loan

12/1/2009 0:00 E

38964 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

319:2009‐
10/2009

Smt: S K Dakshayani A M Tarikere 
Tq Chikkamagalur Dist Sanction of 

GPF Parshal Amount
11/21/2009 0:00 E

38965 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

320;2009‐
10/2009

Sri K PuttaSwamy H M CAEO D 
Hosahalli Kunigal TQ Tumkur Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount.

11/21/2009 0:00 E

38966 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
321 :2009‐
10/2009

Smt: B Pushpavathi A MM D M 
Kurke Arasikere TQ Hassan Dist 

Sanction of Gpf Loan
11/24/2009 0:00 E

38967 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
321 :2009‐
10/2009

Smt: B Pushpavathi A MM D M 
Kurke Arasikere TQ Hassan Dist 

Sanction of Gpf Loan
12/1/2009 0:00 E

38868 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ ಭ 
ಅಂ/A9(2)GPF 
315;2009‐
10/2009

Sri: D Shivanna H M Madabal 
Magadi TQ Ramanagar Dist 

Sanction of GPF Parshal Amount.
11/24/2009 0:00 E

38869 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
314;2009‐
10/2009

Sri: B S Venkatesh FDA CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

11/17/2009 0:00 E

38870 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
311;2009‐
10/2009

Smt: K Padma A M Chandur 
Gudibande TQ Chikkaballapura Dist 

Sanction of GPF Loan
12/5/2009 0:00 E

38871 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

313;2009‐
10/2009

Sri: H M bakkash Sup BEO Office 
Jagalur TQ Sanction of GPF Parshal 

Amount.
11/21/2009 0:00 E

38873 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
312;2009‐
10/2009

Sri: N A VasudevaShastri H M 
Chandur Gudibandi TQ Sanction of 

GPF Loan
12/17/2009 0:00 E



56/09

38482 LOANS&ADV
ಅ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/
ದಾ.ಬಿ.55//2009‐

10

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್. .ಜಯಕುಮಾರಿ, ದಿವ್ದ.ಸ, 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣಾಲಯ 

ಮೈಸೂರು ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಮು. ಸಂಬಂಧದ 
ಮೂಲ ಧಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/24/2009 0:00 E

38559 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ ಭ 
ಅಂ/A9(2)GPF 

Parshal 
300;2009‐
10/2009

Sri: B Siddappa H M Shikaripura TQ 
Sanction of gPF Parshal Amount.

11/17/2009 0:00 E

38560 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
299;2009‐
10/2009

Sri: AsokaShankaranayak A M 
Kadasur Soraba TQ Sanction of GPF 

Loan.
11/4/2009 0:00 E

38561 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
299;2009‐
10/2009

Sri: AsokaShankaranayak A M 
Kadasur Soraba TQ Sanction of GPF 

Loan.
11/17/2009 0:00 E

38562 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPG Loan 
298;2009‐
10/2009

Smt: Sunitha Kumari H M 
Narisipura Bangalore Sanction of 

GPF loan
11/17/2009 0:00 E

38602 LOANS&ADV

CPI/ಗೃನಿಮುಂ/a9/
(1)H.D.F.C.intrs.r
edu 56/09edu.  ‐
10/2009

Sri. G.Ramanathan.H.M., G.H.P.S, 
kolampalli. gudibandde tq,redusing p g q g

intrest of H.D.F.C.
11/24/2009 0:00 E

38707 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
305; 2009‐
10/2009

Smt: Vanajakshi A M 
Ketatamaranahalli Bangalore 

Sanction of GPF loan
11/18/2009 0:00 E

38708 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/a9(
2) GPF Loan 
304;2009‐
10/2009

Sri: Verappabadigara 
Goraguntap[alya Bangalore GPF 

Loan
11/18/2009 0:00 E

38709 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

302;2009‐
10/2009

Sri: C K Kariyappa Dabbagatta 
Madhugiri TQ GPF Parshal Amount

11/17/2009 0:00 E

38710 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

306;2009‐
10/2009

Sri C S Shankaraiah H M 
Somavarapet TQ Sanction of GPF 

Parshal Amount.
11/16/2009 0:00 E



38713 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

301; 2009‐
10/2009

Sri: A R Shadaksharappa Pe 
Teacher Biruru Kadur TQ Sanction 

of GPF Parshal Amount.
11/17/2009 0:00 E

37899 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/A9(
1)HDFC KGID 

52;2009‐10/2009

Sri: Vasappashetty A M Bhatkala , 
KGID Boand Release.

11/24/2009 0:00 E

37969 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/A9(
1)HDFC 53;2009‐

10/2009

Smt: Gayatramma H M 
Chamarajanagar : Interest Reduce>

11/24/2009 0:00 E

37984 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

296;2009‐
10/2009

Sri: H N Natraj H M NAGASANDRA 
Cluster Kunigal TQ Tumkur Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount.

11/12/2009 0:00 E

38133 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF 
286;2009‐
10/2009

Smt:H R JYothiprabha A M Malur 
TQ Sanction of GPF Loan

11/12/2009 0:00 E

38138 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/A9(
1)HDFC 54;2009‐

10/2009

Sri: S K Veerappanayak H M Gubbi 
TQ HDFCInt:Reduce .

4/22/2010 0:00 E

38139 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/A9(
1)HDFC 54;2009‐

10/2009

Sri: S K Veerappanayak H M Gubbi 
TQ HDFCInt:Reduce .

4/22/2010 0:00 E

38216 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A(
9)2 GPF Loan 
298;2009‐
10/2009

Sri: Sannachikkayya H M Madhugiri 
Town Tumkur Dist Sanction of GPF 

Loan
11/12/2009 0:00 E

39136 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9920 gpf 
PARSHAL 
327;2009‐
10/2009

sRI: jAYARAMASHETTY a m 
kURNADU bANTVALA tq sANCTION 

OF gpf pARSHAL aMOUNT.
12/1/2009 0:00 E

39137 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/a9(
2) gpf lOAN 
380;2009‐
10/2009

sMT: a n nAGARATHANA a m 
aRASIKERE hASSAN dIST sANCTION 

OF gpf lOAN
12/1/2009 0:00 E

39138 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/a9(
2) gpf loAN 
328;2009‐
20/2009

sRI: D SRINIVASA H M 
YANTAGANAHALLI NELAMANGALA 

TQ sANCTION OF GPF LOAN
12/1/2009 0:00 E



(2) GPF LOan
y

39139 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/a9(
2) gpf lOAN 
329;2009‐
10/2009

SMT RADHAMANI A M R C ROAD 
HASSAN SANCTION OF GPF LOAN

12/1/2009 0:00 E

39140 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/A9(
1) hdfc 57;2009‐

10/2009

Sri: M S Manjunatha Principal Belur 
HDFC Dacuments Relwase

11/27/2009 0:00 E

39165 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
333;2009‐
10/2009

Sri: Subbegowda A M Arakalagud 
Sanction of GPF Loan

12/21/2009 0:00 E

39166 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
334;2009‐
10/2009

Sri: K N Manjunath A M Sagar TQ 
Sanction of GPF Loan

12/21/2009 0:00 E

39167 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
332;2009‐
10/2009

Sri: Delvekumar A M Arakalgud 
Sanction of GPF loan.

12/21/2009 0:00 E

39168 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF LOan 
331;2009‐
10/2009

Sri:Rangaraju A M Arakalgud 
Sanction of GPF Loan

12/1/2009 0:00 E

39086 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF LOan     
324;2009‐
10/2009

Sri: Hanumanthareddy PE Teacher 
Bychapura Gowribidanur TQ 

Sanction of GPF Loan
12/1/2009 0:00 E

39087 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

325;2009‐
10/2009

Sri: G Beemalinganna Sup: BEO 
Office Channagari . Davanagere 
Dist Sanction of GPF Parshal 

Amount.

12/1/2009 0:00 E

39093 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

326;2009‐
10/2009

Sri: N Yallaiah A M Tungani 
Kanakapura TQ Ramanagar Dist 
Sanction of GPF Parshal amount.

12/1/2009 0:00 E

39094 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
327;2009‐
10/2009

Sri: G Ravish A M SVK college 
kollegala Chamarajanagar Dist 

Sanction of GPF Loan.
12/1/2009 0:00 E

39023 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF 

PARSHAL 322 
;2009‐10/2009

Smt BEBY s Shet a m Shiralakoppa 
Shikaripura TQ Sanction of GPF 

Parshal Amount
12/1/2009 0:00 E



ೃ

39025 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
323:2009‐
10/2009

Sri> V Narayanappa H M Hulibele 
Bangarapet TQ Kolar Dist Sanction 

of GPF Loan
12/1/2009 0:00 E

39250 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Loan 
344;2009‐
10/2009

Sri: C Ningappa H M Ambalagere 
Hiriyur TQ Sanction of GPF Loan

12/1/2009 0:00 E

39263 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

345;2009‐
10/2009

Smt: Firojunnisa G Manager BEO 
Office Mysore Sanction of GPF 

Parshal Amount.
12/21/2009 0:00 E

39273 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

346;2009‐
10/2009

Sri: H D Nagaraj PE Teacher Hettur 
Sakaleshapura TQ Hassan Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount.

12/21/2009 0:00 E

39179 LOANS&ADV

a9 1 house adv 
58/09‐

10/ಗೃನಿಮುಂ/450
698/2009

sri appajappa 11/24/2009 0:00 E

39188 LOANS&ADV

a 9 (1) house 
release59/2009‐
10/ಗೃನಿಮುಂ/19‐
11‐2009/2009

P v Raghu ramaiah rtd release of 
documents Chamarajnagarj g

11/27/2009 0:00 E

39203 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
328;2009‐
10/2009

Sri: V Manjunathaswamy H M 
Kunigal TA Sanction of GPF Loan

12/1/2009 0:00 E

39204 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF LOan 
335;2009‐
10/2009

Sri: Augisteen G Nagalur PE 
Teacher Kengari Bangalore 

Sanction of GPF Loan
12/1/2009 0:00 E

39205 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Parshal 

337;2009‐
10/2009

Sri: C Jayanna A M Kurubarahalli 
Chitradurga Sanction of GPF 

Parshal amount.
12/21/2009 0:00 E

39206 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

336;2009‐
10/2009

Sri: Sachidanandamurthy H M 
Kalyagate Magadi TQ Sanction of 

GPF Parshal amount.
12/21/2009 0:00 E



GPF D P ma CCT O O i

39227 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2)GPF Parshal 

339;2009‐
10/2009

Sri: C K Swamy H M Gadihalli 
Tarikere TQ Sanction of GPF 

Parshal Amount.
12/1/2009 0:00 E

39228 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

340;2009‐
10/2009

Sri: N Tontappa A M Gadihalli 
Tarikere TQ Chikkamagalur Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount.

12/1/2009 0:00 E

39229 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Lopan 
341;2009‐
10/2009

Sri: Beluregowda B S A M 
Paduvanahalli Channarayapatna TQ 
Hassan Dist Sanction of GPF Loan.

12/1/2009 0:00 E

39232 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
342;2009‐
10/2009

Smt: Naveentaj SDA DDPI Office 
Notrh K G Road Bangalore Sanction 

of GPF Loan
12/1/2009 0:00 E

39233 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

343;2009‐
10/2009

Sri: M Shivamurtht AH M KUrke 
Davanagere Dist Sanction of GPF 

Parshal Amount
12/21/2009 0:00 E

39935 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan   Loan 
378;2009‐
10/2009

Smt: D P Poornima CCT O:O CpiSmt:     Poorni     :  Cp  
Bangalore Sanction of GPF Loan

12/21/2009 0:00 E

39969 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF loan 
379;2009‐
10/2009

Sri: C G Kumaraswamy A M 
Nelamangala TQ

1/2/2010 0:00 E

39970 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
380;2009‐
10/2009

Sri: K C Mallikarjunappa Vice 
Principal Banavara Arasikere TQ 
Hassan Dist Sanction of GPF 

Parshal Amount.

1/8/2010 0:00 E

39971 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
381;2009‐
10/2009

Sri: Y S Devoor H M 
Hosaguddadahalli Mysore road 

Bangalore Sanction of GPF Parshal 
amount.

1/2/2010 0:00 E

39989 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Lopan 
382;2009‐
10/2009

Sri: H H Shivappa Kalavidaru O:O 
CPI Bangalore Sanction of GPF Loan

1/2/2010 0:00 E



vance

39805 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPf Parshal 

367;2009‐
10/2009

Sri: D Dasanna A M Hosayalanadu 
Hiriyur TQ Sanction of GPF Parshal 

Amount.
1/2/2010 0:00 E

39806 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
((@) GPF 
PArshal 
368;2009‐
10/2009

Sri: S T Manjunath Kadaba Gubbi 
TQ Sanction of GPF Parshal Amount

1/2/2010 0:00 E

39808 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
920 gpf LOAN 
369;2009‐
10/2009

sMT: RAMAMANI CCT OO CPI 
BANGALORE SANCTION OF GPF 

LOAN
12/21/2009 0:00 E

39869 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF 370;2009‐

10/2009

Sri:G S Shashidara S D A CpI office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

1/2/2010 0:00 E

39870 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parsha; 

371;2009‐
10/2009

Sri: NARAYANASWAMY A M 
MULABAGILU KOLAR Dist 

SANCTION OF GPF PARSHAL 
AMOUNT>

1/2/2010 0:00 E

39873 LOANS&ADV

a 9 1 loans and 
advancead  
67/2009‐

10/ಶೈ.ಅಂ.ಅಂ/45
06988/2009

V RamaVhandra ttd lecturuer 
reliase of documents

4/22/2010 0:00 E

39880 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF LOAN 
376;2009‐
10/2009

Smt: C Nagaratnamma SUP BEO 
Office Channapatna TQ Sanction of 

GPF Loan
1/2/2010 0:00 E

39881 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
375;2009‐
10/2009

SRI: L Kadaiah Channapatna 
Ramanagar Dist Sanction of GPF 

Loan
1/2/2010 0:00 E

39882 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Final 
372;2009‐
10/2009

Late: Sri: Veerabadraiah FAD O:o 
CPI Bangalore Sanction of GPF final 

amount
1/19/2010 0:00 E

39883 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF loan 
374;2009‐
10/2009

Sri: A R Mallarajears SDA DDPI 
Office Ramanagar Dist Sanction of 

GPF Loan
1/2/2010 0:00 E



CPI/ /A9

39884 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
377;20098‐
10/2009

Sri: H G Ranukappa A M Baragur 
Chikkanayakanahalli TQ Tumkur 

Dist Sanction of GPF loan.
1/2/2010 0:00 E

39885 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
373:2009‐
10/2009

Sri: R Johanlobo FDA o:o CMI , CPI 
Office Bangalore Sanction of GPF 

Loan
12/21/2009 0:00 E

39709 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(@) GPF Parshal 

360;2009‐
10/2009

Sri: SadjotaSwamy Craft Teacher 
Shrungeri TQ Sanction of GPF 

Parshal amount.
12/22/2009 0:00 E

39710 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
361; 2990‐
10/2009

B Sundresh Vice Principal Belue Tq 
SAnction of GPF Loan.

1/19/2010 0:00 E

39711 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
362;2009‐
10/2009

Smt: Meerabai A M K R Puram 
Bangalore Sanction of GPF Loan.

12/22/2009 0:00 E

39712 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
363;2009‐
10/2009

Sri: A H VivekandaSwamy A M 
Maruthi Govt college lokekeri 
Davanagere TQ Sanction of GPF 

Parshal Amount.

12/21/2009 0:00 E

39713 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9ಸಾಭಮುಂ
(2) GPF Loan 
364;2009‐
10/2009

Sri: C Ningappa H M Ambalagere . 
Hiriyur TQ Chitradurga Dist 

Sanction of GPF Loan.
12/21/2009 0:00 E

39714 LOANS&ADV

ಆ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/
ಬಡಿಡ್ 

ಇ ಕೆ.63//2009‐
10

ರ್ೕ.ಕೆ.ಟಿ.ಮೀರಪಪ್ ನಾಯಕ, ಮು. , 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನೇರಲಕೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ, 
ಇವರ ಗೃನ.ನಿ.ಮುಂ.ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ಇ ಕೆ 

ಬಗ ಗೆ್.

1/6/2010 0:00 E

39715 LOANS&ADV

ಆ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/
ಬಡಿಡ್ 

ಇ ಕೆ.63//2009‐
10

ರ್ೕ.ಕೆ.ಟಿ.ಮೀರಪಪ್ ನಾಯಕ, ಮು. , 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನೇರಲಕೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ, 
ಇವರ ಗೃನ.ನಿ.ಮುಂ.ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ಇ ಕೆ 

ಬಗ ಗೆ್.

1/13/2010 0:00 E

39717 LOANS&ADV

ಆ9(1)./ಗೃನಿಮುಂ/
ಬಡಿಡ್ 

ಇ ಕೆ.63/ಇ ಕೆ.64
/2009‐10

ರ್ೕ.ನಿಂಗಪಪ್, ಸ. , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ರಾಜೂರು, ಆಡೂರು ತಾ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ 

ಇವರ ಬಡಿಡ್ ಇ ಕೆ ಬಗೆಗ್.
4/22/2010 0:00 E

39718 LOANS&ADV
ಆ9(1)./ಗೃನಿಮುಂ/

ಬಡಿಡ್ 
ಇ ಕೆ.65/2009‐10

ರ್ೕ.ನಲುಲ್ರಂಗಯಯ್, ಮು. , 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗುಡಡ್ದ ಒಬಳಾಪುರ 
ಗುಬಿಬ್ ತಾ, ಇವರ ಬಡಿಡ್ ಇ ಕೆ ಬಗೆಗ್.

1/13/2010 0:00 E



39719 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
365;2009‐
10/2009

Smt: K K Shailya A M Hagare Belur 
TQ Hassan Dist Sanction of GPF 

Loan
12/21/2009 0:00 E

39720 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
366;2009‐
10/2009

Sri: K T Lokesh A M Belagumba 
Araskere TQ Hassan Dist Sanction 

of GPF Loan.
12/17/2009 0:00 E

39625 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
359;2009‐
10/2009

SriM C Krishna D Group CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Loan.

12/14/2009 0:00 E

39626 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF loan 
357;2009‐
10/2009

Sri: Pakeerappa d A M Soraba TQ 
Sanction of GPF Loan

12/22/2009 0:00 E

39628 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF parshal 

358;2009‐
10/2009

Sri> M P Ramu Driver BEO Office 
Samaravapet TQ Sanction of GPF 

Parshal Amount.
12/22/2009 0:00 E

39667 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/ಕೆ
.ಜಿ.ಐ.ಡಿ.ಬಾ.ಬಿ.ಅ
ನು.60//2009‐10

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗದ ಲ್ ಗೃನಿಮಾರ್ಹ 
ಮುಂಗಡ ಪಡೆದ ಕಷ್ಕಿಗೆ 55 ವಷರ್ 

ತುಂಬಿರುವ ಪರ್ಯುಕತ್ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಬಾಂಡ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.ಗ್

1/13/2010 0:00 E

39671 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/

ಪರ್ತಿ 
ಹಸತಾಂತರಣ.62/

/2009‐10

ರ್ೕ.ದಿ//ಮಹದೇಶವ್ರನ್, ಸ. , 
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ವಡೇರಪುರ, ತುಮಕೂರು 
ತಾ, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡ 
ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿ ದುದ್, ಅಡಮಾನ 

ಪತರ್ದ ರದುದ್ಪಡಿ  ಪರ್ತಿ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

1/13/2010 0:00 E

38904 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

316;2009‐
10/2009

Sri: A H Manjunatha SDA Mysore 
Division Mysore Sanction of GPF 

Parshal Loan
11/21/2009 0:00 E

39522 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
351;2009‐
10/2009

Sri: T V Narasimhaya D Group 
DDPIOffice Chikkabalapura Dist 

Sanction of GPF Loan
12/17/2009 0:00 E

39523 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(@) GPF LOan 
352:2009‐
10/2009

Sri: H G Ranukappa A Baragur 
Tumkur Dist Sanction of GPF Loan

1/8/2010 0:00 E



39524 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2)GPF Loan 
356; 2009‐
10/2009

P M Kotrash A M Vijayapura 
Babgalore Rural Dist Sanction of 

GPF LOAN
12/21/2009 0:00 E

39525 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

350: 2009‐
10/2009

Sri: H Shivamurthy H M Hulikatte 
Davanagere Dist Sanction of GPF 

Parshal Amount
12/17/2009 0:00 E

39527 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

353: 2009‐
10/2009

Sri: A V Ranganath Pe Teacher 
Koratagere Tumkur Dist Sanction of 

GPF Parshal Amount
12/17/2009 0:00 E

39528 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

#%$:2009‐
10/2009

Sri: Ghananandamurthy H M 
Gabbalagodu Belur TQ Hassan Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount.

12/17/2009 0:00 E

39447 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Loan 
348;2009‐
10/2009

Smt: H Veenamma A M New fort 
School v v puram Bangalore 

Sanction of GPF Loan.
12/17/2009 0:00 E

39448 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) Gpf Parshal 

349: 2009‐
10/2009

Smt: T Nagarathnammaq Principal 
Turuvanur Chitradurga TQ Sanct 

ion of gpf Parshal amount.
12/17/2009 0:00 E

39449 LOANS&ADV

CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A
9(2) GPF Parshal 

347;2009‐
10/2009

Sri: K H Mallikarjunappa Craft 
Teacher Jagalur Davanagere Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount.

1/8/2010 0:00 E

39598 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಭಮುಂ/A9
(2) GPF Loan 
356;2009‐
10/2009

Smt: H G Manjula FDA OO CPI 
Bangalore Sanction of GPF Loan

12/15/2009 0:00 E

40297 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan 
422;2009‐
10/2010

Seri cHANDPASHA TYPIST CPI 
OFFICE BANGALORE SANCTION OF 

GPF LOAN
1/15/2010 0:00 E

40299 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.
ಇತರೆ/ಇ /74/20

09‐/2010

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಂ.ಧುರ್ವಕುಮಾರ, 
ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರ ಗೃ.ನಿ. ಸಾಲ 

ತಿರುವ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/22/2010 0:00 E



10/2009

40300 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ
ಬಾ.ಹಣ.ಪಾ.ಅನು./
ಇ /75/2009‐

2010

ರ್ೕ.ಎಂ.ಹನುಮಂತಪಪ್,  .ಆರ್.ಪಿ, 
ಹುಸಕ್ರು, ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೋಲಾರ 

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಬಾಕಿ ಉ ದಿರುವ 
ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ಹಣವನುನ್ ಒಂದೇ ಕಂತಿನ ಲ್ 
ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/22/2010 0:00 E

40301 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
419;2009‐
10/2010

Sri: Ravikumar B N G A DDPI office 
Ramanagar Sanction of GPF Loan

1/22/2010 0:00 E

40302 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
421;2009‐
10/2010

Smt: Geetanjali A M Hassan 
Sanction of GPF Loan

1/19/2010 0:00 E

40251 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan 
408;2009‐
10/2010

Sri: R Ramesh Driver CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF loan

1/15/2010 0:00 E

40033 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
386;2009‐
10/2009

Sri: R B Lokesh Driver CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

1/2/2010 0:00 E

40035 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 Gpf Loan 
387;2009‐
10/2009

Sri H M Prabhuswamy Sup: CPI 
Office Bangalore Sanction of GPF 

Loan
1/19/2010 0:00 E

40319 LOANS&ADV

ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಕೆ
.ಜಿ.ಐ.ಡಿ..ಭಾಂ.ಬಿ./
ಇ /76//2009‐

2010

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಲ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ನಾಯಕ, 
ರ್ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು 
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ,  ವ ಗಗ್ ಇವರು 

ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ ಸಂಬಂಧ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ 

ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ.ಬಾಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

1/13/2010 0:00 E

40320 LOANS&ADV
ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.
ಬಡಿಡ್.ಮನಾನ್./ಇ /7
0/2009‐2010

ದಿವಂಗತ ಕೆ.ಬಿ.ಜಯಶಂಕರ, ಸ. , 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ವನಹ ಳ್, ಕನಕಪುರ 
ತಾ, ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ 

ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/22/2010 0:00 E

40259 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
409;2009‐
10/2010

Sri: A H Manjunath Group D CPI 
Office Bangalore Sanction of gpf 

loan
1/15/2010 0:00 E

40407 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
423;2009‐
10/2010

Sri: K T Rangappa H M Masagalli 
Hosanagar TQ Sanction of GPF Loan

1/19/2010 0:00 E



GPF

40408 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loa 
424;2009‐
10/2010

Sri: Maddurappa SDA CPI Office 
Bangalore Sanction of gpf loan

1/19/2010 0:00 E

40409 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
425;2009‐
10/2010

Sri: M Y Surakoda PE Teacher 
Javagal Arisikere TQ Sanction of 

GPF Parshal Amount.
1/19/2010 0:00 E

40410 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
426;2009‐
10/2010

Smt: Saleha anjum A M 
Donabagatta Badravathi TQ 

Sanction of GPF Loan
1/19/2010 0:00 E

40411 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
427;2009‐
10/2010

Smt: Sabeehabegum H M Abbigere 
Bangalore Sanction of GPF Loan

1/19/2010 0:00 E

40412 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
428;2009‐
10/2010

Sri: C V VenkataRamu H M 
Honnanayakanahalli Channapatna 
TQ Ramanagar Dist Sanction of GPF 

Loan

1/19/2010 0:00 E

40413 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
430;2009‐
10/2010

Sri: G V Krishnappa A M Hulikere 
Mandya TQ Sanction of GPF Loan

1/19/2010 0:00 E

40414 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan   Loan 
429;2009‐
10/2010

Sri: H Rajappa AKsharadasoha j pp
Taluk Panchayet Badravathi Tq 

Sanction of GPF Loan
1/19/2010 0:00 E

40149 LOANS&ADV

a9 1 HDFS INT 
.REDU 72/09‐
10/ಇ /29‐12‐
2009/2009

SRI RAMA CHANDRA RAO K N 
GOVT P U COLLEGE BAGALUR

1/13/2010 0:00 E

40150 LOANS&ADV

a9 1 HDF DOC 
.RELESDE 
73/2009‐

10/ಇ /29‐12‐
2009/2009

SRI POLICE PATIL MATHS LECTURER 
RAICHUR RELEASE OF ORIGINAL 

DOCUMENTS
4/22/2010 0:00 E

40151 LOANS&ADV

a9 1 HDF DOC 
.RELESDE 
73/2009‐

10/ಇ /29‐12‐
2009/2009

SRI POLICE PATIL MATHS LECTURER 
RAICHUR RELEASE OF ORIGINAL 

DOCUMENTS
1/13/2010 0:00 E

40174 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 Gpf Loan 
407;2009‐
10/2009

Smt: S Komala FDA CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

1/15/2010 0:00 E



9(1) ಗ ನಿ ೕ

40175 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
n GPF Loan 
406;2009‐
10/2009

Smt: B G Sudhamani A M Magadi 
Road Bangalore Sanction of GPF 

Loan
1/15/2010 0:00 E

40177 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
405;2009‐
10/2009

Sri: M Nagaraj A M Malavalli TQ 
Sanction of GPF Loan

1/19/2010 0:00 E

40178 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
403;2009‐
10/2009

Sri: Rizvanbasha sabha A M Tumkur 
Sanction of GPF loan

1/19/2010 0:00 E

40179 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
402;2009‐
10/2009

Sri: R Suresh A M Channapatna 
Town Sanction of GPF loan

1/19/2010 0:00 E

40180 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
Amount 
404;2009‐
10/2009

Sri: Rsadhakrishna A M Sagar 
Shimoga Sanction of GPF parshal 

amount.
1/15/2010 0:00 E

40011 LOANS&ADV
ಸಆ9(1).ಗೃ.ನಿ.

ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ./ಇ /
68//2009‐10

ರ್ೕ.ಗುರುಬಾಳಪಪ್ ಮಾಳಾಬಗಿ, ನಿವೃತಿತ್ 
ಕಷ್ಕರು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ಮೂಲ 

ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1/13/2010 0:00 E

40012 LOANS&ADV
ಸಆ9(1) ಗ ನಿಸಆ . ೃ. .

ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ./ಇ /
69/2009‐10

ೕ ಅಪಾಜಪ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುರ್ .ಅಪಾಪ್ಜಪಪ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, 
ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ಇವರ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/13/2010 0:00 E

40013 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 385; 
2009‐10/2009

Smt: J R Vinodamma A M 
Talalutore Arasikere TQ Hassan 

Dist Sanction of GPF Loan
1/8/2010 0:00 E

40014 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOan 
384;2009‐
10/2009

Sri: Radakrishnashastri Govt 
Maharaja Sanskrit college Mysore 

Sanction of GPF Loan
1/2/2010 0:00 E

40015 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF 383: 2009‐

10/2009

Sri: K N Shivananjagowda H M 
Kundoor Alur TQ Hassan Dist 

Sanction of GPF Loan
1/2/2010 0:00 E

40042 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPOF Loan 
389;2009‐
10/2009

Smt: T S Taramani ssa tumkur 
Sanction of GPF Loan

1/19/2010 0:00 E

40043 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
388;2009‐
10/2009

Sri: Maharudraiah S M 
Harapanahalli Davanagere Dist 
Sanction of GPF Parshal Amount.

1/19/2010 0:00 E



10/2009

40044 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 391 
;2009‐10/2009

Sri: Chandrasheker Venu Rathood 
PE Teacher Virajapet Kodagu Dist 

Sanction of GPF Loan
1/19/2010 0:00 E

40045 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
390;2009‐
10/2009

Smt: S Anitha SDA Yediyur 
Bangalore Sanction of GPF Loan

1/15/2010 0:00 E

40076 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
394;2009‐
10/2009

Sri: Shivappa Karayakrama 
Anustanaadikarigalu Shikshakara 
sadana : KSWF L KSSWF :NFTW 

Shikshak Sadan K G Road Bangalore 
Sanction of GPF Loan

1/15/2010 0:00 E

40077 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
396;2009‐
10/2009

Sri: D B Siddappa PE Teacher 
Taggahalli Mandya TQ Sanction of 

GPF Loan
1/15/2010 0:00 E

40078 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
392; 2009‐
10/2009

Sri T Siddappa CA E O Matigatta 
clesterc Chikkanayakanahalli 
Tumkur Dist Sanction of GPA 

Parshal Amount.

1/15/2010 0:00 E

40079 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
393;2009‐
10/2009

Sri: Madhusudana M K 
Holenarisipura TQ Sanction of GPF 

Loan.
1/15/2010 0:00 E

40080 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 395; 
20‐09‐10/2009

Smt B T Chandrakantha Vice 
Principal Mandya Sanction of GPF 

Loan
1/15/2010 0:00 E

40086 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
397;2009‐
10/2009

Sri: Jayanayak H Harapanahalli 
Davanagere DistSanction of GPF 

Parshal amount.
1/15/2010 0:00 E

40087 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loamn 
398;2009‐
10/2009

Sri: N gangadhar SSA Bangalore 
sanction of GPF Loan

1/15/2010 0:00 E

40088 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
399;2009‐
10/2009

Sri: H Gunnaiah A M GovtL SKVD 
college Chikkanahalli Sira TQ 

Sanction of GPF Loan
1/15/2010 0:00 E

40089 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF loan 
400;2009‐
10.>/2009

Sri .D Hanumantharayappa A M 
Govt SKVD College Sira TQ Sanction 

of GPF loan
1/15/2010 0:00 E



GPF parshl H wamy DDPI ce

40090 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 401; 
2009‐10/2009

Sri: H Gurulingaiah Gidadagalahalli 
Madhugiri Tq Sanction of GPf loan

1/15/2010 0:00 E

40453 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
410;2009‐
10/2010

Sri: Moothinayak A H M Aralihalli 
Badravathi TQ Shimoga Dist 

Sanction of GPF Loan
1/19/2010 0:00 E

40458 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
432;2009‐
10/2010

Sri. K T Venkappa Pe Teacher 
Santepete Hassan Dist Sanction of 

GPF Parshal Amount.
1/19/2010 0:00 E

40471 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF loan 
436;2009‐
10/2010

Sri: Gangaraju . SDA Sanskrit 
college Chamarajpet Bangalore 

Sanction of GPF loan
2/5/2010 0:00 E

40472 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
433;; 2009‐
10/2010

Sri:GAHosanagar TQ Sanction of 
GPF parshalnapathi ranganayak a m

2/5/2010 0:00 E

40473 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
434;2009‐
10/2010

Sri: Basavarajjandede Beo Office 
Holelkere TQ Sanction of GPF 

parshal amount
2/5/2010 0:00 E

40474 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF parshl     
435;2009‐
10/2010

Sri: H VenkataSwamy DDPI officeSri:   VenkataS    offi  
Kolar Sanction of GPF Psarshal

2/5/2010 0:00 E

40517 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
411;2009‐
10/2010

Sri:t K Giresh Group D OOrukere 
Tumkur TQ Sanction of GPF Parshal 

Amount
1/19/2010 0:00 E

40520 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
413;2009‐
10/2010

Sri: K Ramesh Hindi Teacher 
Ramanagar Dist Sanction of GPF 

Loan
1/19/2010 0:00 E

40531 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
412;2009‐
10/2010

Smt: Shubalakshmi A M Ramanagar 
TQ Sanction of GPF Loan

1/19/2010 0:00 E

40532 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
418;2009‐
10/2010

Sri: Y H Somashekar A M 
Nanjanagud TQ Sanction of Parshal 

Amount
1/19/2010 0:00 E
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40533 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
416;2009‐
10/2010

Sri: Ravenna Group D Aladahalli 
Turvekere TQ Sanctionof GPf 

Parshal Amount
1/19/2010 0:00 E

40534 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF 417;2009‐

10/2010

Smt: R Sarasvathi BEO Office 
Harihara TQ Sanction of GPF 

Parshal Amount,
1/19/2010 0:00 E

40535 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF loan 
415;2009‐
10/2010

Sri: T R Srinivasa A M Turuvekere 
TQ Sanction of GPF Loan

1/19/2010 0:00 E

40550 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Parshal 
439;2009‐
10/2010

Sri: C V Lakshminarayana A M 
Kunigal TQ Saction of GPF Parshal 

amount
2/5/2010 0:00 E

40551 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
440;2009‐
10/2010

Smt: Ranuka A M Sagara TQ 
Sanction of GPF Loan

2/5/2010 0:00 E

40552 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF Loan 
438;2009‐
10/2010

Sri: G N Asiffpasha A M 
Hosayalanadu Hiriyur TQ 

Chitradurga Dist Sanction of GPF 
Loan

1/30/2010 0:00 E

40553 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/a9(2)
gpf lOAN     
437;2009‐
10/2010

sRI: ASHOK KAMPLE a m 
jEEVANABEEMANAGAR K R PURAM       
BANGALORE SANCTION OF GPF 

LOAN

1/30/2010 0:00 E

40561 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
442;2009‐
10/2010

Sri: Jayaram G A BEO Office 
Turuvekere TQ Sanction of GPF 

Loan
2/5/2010 0:00 E

40562 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
441;2009‐
10/2010

Sri: B S Umesh SDA CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

1/30/2010 0:00 E

40793 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/a9(2)
 GPF Loan 
453;2009‐
10/2010

Sri: G Shivashankar Driver CPI 
office Bangalore Sanction of GPF 

Loan
2/5/2010 0:00 E

40639 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
443;2009‐
10/2010

Sri: M S Srinivasa cct cpi office 
Bangalorw Sanction of GPF Loan

1/30/2010 0:00 E



 

GPF LOan t> M alit H M

40641 LOANS&ADV

CPI 
ಅ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.
ಬಡಿಡ್.ಇ ಕೆ/ಇ /79
/2009‐2010

ರ್ೕ.ನಂಜೇಗೌಡ, ಮು. , ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳಂಜೀಹ ಳ್, 

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್.ಇವರ 
ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಬಡಿಡ್ ಇ ಕೆ ಬಗೆಗ್.

4/22/2010 0:00 E

40666 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.

ಬಡಿಡ್ 
ಮನಾನ್/ಇ /81/20

09‐2010

ದಿವಂಗತ ಶರಣಪಪ್ ಕಟಿಟ್ಮನಿ ಸ. , 
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಸಾಮ್ರಕ, ಸಕಾರ್ರಿ 

ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸೊಂತ, ಗುಲಬಗಾರ್ ತಾ, 
ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಮೇ ನ 

ಬಡಿಡ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/25/2011 0:00 E

40667 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.
ದಾ.ಬಿ./ಇ /80/20

09‐2010

ರ್ೕ.ಮಹದೇವಪಪ್, ನಿ. , ನಂ:1979ರೈಲೆವ್ 
ಸೆಷ್ಷನ್ ರಸೆತ್, ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ, 

ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ 
ಗೃ.ನಿ.ಮಂ.ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/22/2010 0:00 E

40669 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
447;2009‐
10/2010

Sri: C N Krishnappa H M Tumkur 
Dist Sanction of GPF Loan

2/5/2010 0:00 E

40670 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
444;2009‐
10/2010

Sri: Huthanapadaraya A M 
Dashavara Chanaptatana TQ 

Sanction of GPF Loan
1/30/2010 0:00 E

40671 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF LOan     
448;2009‐
10/2010

Smt> M Lalitamma H M HosakoteSm    L amma     Hosakote 
TQ Sanction of GPF Loan

2/5/2010 0:00 E

40672 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
445;2009‐
10/2010

Smt: Nagaratnamma BEO Office 
Arasikere TQ Sanction of GPF 

Parshal Amount
2/5/2010 0:00 E

40673 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
446;2009‐
10/2010

Sri: Sundresh C S Alut TQ Hassan 
dist Sanction of GPF Parshal

2/5/2010 0:00 E

40685 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮಂ.
ಬಾ.ಹಣ.ಪಾ.ಅನು./
ಇ /82/2009‐

2010

ರ್ೕ.ಆರ್.ಬಿ.ತುಗಗ್ಲದೋಣಿ, ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 

ಮುರಕೀಬಾ , ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ, 
ಬೆಳಗಾ  ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೃ.ನಿಮಂ.ಸಾಲ 

ಒಂದೇ ಕಂತಿನ ಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/22/2010 0:00 E

40712 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
449;2009‐
10/2010

Smt: Gowhath Khanam Sup : SSA N 
T Road Bangalore _! Sanction of 

GPF Loan
2/5/2010 0:00 E



CPI/ /A9(@

40713 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 Gpf Parshal 
450;2009‐
10/2010

Sri: Shashikumar A M Turuvekere 
TQ Tumkur Dist Sanction of GPF 

Parshal Amount,
2/5/2010 0:00 E

40714 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 451; 
2009‐10/2010

Smt: Madhumalathi Paduvani H M 
Vivekanagar Bangalotre Sanction of 

GPF Loan
2/5/2010 0:00 E

40957 LOANS&ADV
CPI/ಗೃನಿಮುಂ/ಅ9(
1)ಗರ್ನಿಮುಂ.ದ.ಬಿ.8
3/09‐10/2010

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಜೆ. ಸತದಯ್ನಾರಾಯಣ.ಉ.ನಿ. 
ಅಬಿವರ್ಧಿ DIET.ಚಾಮರಾಜನಗರ.ಇವರ 

ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
4/22/2010 0:00 E

41091 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Parshal 
466;2009‐
10/2010

Sri: G Lokesh A M Shamanur 
Davanagere Sanction of GPF 

Parshal Amount
2/25/2010 0:00 E

41092 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Loan 
467;2009‐
10/2010

SRi: N R Muralidhara Pradyapakaru 
Maharaja Sanskrit college Mysore 

Sanction of GPF Loan
2/25/2010 0:00 E

40991 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
461;2009‐
10/2010

Sri: Malleswamy B E O Sulya TQ 
Mangalore Samction of GPF Loan

2/11/2010 0:00 E

40992 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@ಸಾಮಂ
0 GPF Loan 
460;2009‐
10/2010

Sri> Shankaraiahb A M Abbigere 
Bangalore Sanction of GPF Loan

2/9/2010 0:00 E

41029 LOANS&ADV

ಅ9(1)ಗೃನಿಮು.ದಾ
ಬಿ.84/09‐

10/ಗೃನಿಮುಂ/ಅ9(
1)ಗೃನಿಮು.ದಾಬಿ.84

//2010

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ. ರಮೇಶ್, ನಂ. 13, 6ನೇ
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಬೆಂಗಳುರು‐
62 ಇವರ ಗೃಹನಿಮಾರ್ಣ ಸಂಬಂಧ 
ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/22/2010 0:00 E

41039 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Loan 
462;2009‐
10/2010

Sri: M Mahadevaiah Manager BEO 
Office Maddur Sanction of GPF 

Loan
2/25/2010 0:00 E

41041 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF loan 
463;2009‐
10/2010

Smt: Latha H M Koratagere TQ 
Sanction of GPF Loan

2/25/2010 0:00 E

41042 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Loan 
465;2009‐
10/2010

Smt: H Sujatha H M 
Hombigowdanagar Bangalore 

Sanction of GPF Loan
3/25/2010 0:00 E



CPI/ /A9(2)

41043 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF parshal 
464;2009‐
10/2010

Sri: Govindaraju A M SVK college 
Kollegala TQ Sanction of GPF 

Parshal amount
2/25/2010 0:00 E

40884 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loann 
457;2009‐
10/2010

Sri: H R Guruprasad FDA CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

2/9/2010 0:00 E

40885 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Loan 
458:2009‐
10/2010

SrI : Hanumantharayappa H M 
Madhugiri TQ Sanction of GPF Loan

2/9/2010 0:00 E

40886 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 459; 
2009‐10/2010

Sri: Rangaraju A M Arakalgud 
Hassan Dist Sanction of GPF Loan

2/9/2010 0:00 E

40827 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF LOan 
454;2009‐
10/2010

Sri: B M Munikrishnappa FDA DDPI 
Office Chikkaballapura Sanction of 

GPF Loan
2/9/2010 0:00 E

40828 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
455;2009‐
10/2010

Sri: M Vijayakumar H M Tattahalli 
Nagamangala TQ Sanction of GPF 

Loan
2/9/2010 0:00 E

40829 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)ಸಾಮಂ
 GPF loan 
456;2009‐
10/2010

Sri: KN Venkateshamurthy PE 
Teachewr Nelamangala Bangalore 
Rural Dist Sanction of GPF Loan

2/9/2010 0:00 E

41316 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Loan 
471;2009‐
10/2010

Smt: N Chayadevi a m D t vatti 
Hosadurga TQ Sanction of GPF Loan

2/25/2010 0:00 E

41263 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9((2
)Vehical Loabn 

468;2009‐
10/2010

Smt: O K Janaki Retired Director 
KSEEB Bangalore _ Vehical Loan N 

O C Certifcate
2/25/2010 0:00 E

41276 LOANS&ADV

CPI/ಇ /ಅ(9)ಗರ್.ನಿ
.ಮು.ದಾ. 
ಬಿ.87/09‐
10/2010

ರ್ೕ ವನಂಜಪಪ್. ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು. 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು.ಕಾವುರು ಮಂಗಳೂರು 

ಇವರ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗದೆ ಬಗೆಗ್.
4/22/2010 0:00 E

41278 LOANS&ADV

CPI/ಇ /ಅ91(1)ಗರ್
.ಮು. 

ನಿ.ಬಾ.ಹಣ.ಪಾ.ಅನು
.88/09‐10/2010

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ 
ಶಾಲಾಮಾತೆ,ಗೂರ ನಕಲುಲ್ ಇವರು ಬಾಕಿ 

ಉ ದಿರು ಹಣವನನ್ ಪಾವತಿಸಲು 
ಸನುಮತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

4/22/2010 0:00 E



CPI/ /A9(2)

41282 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
GPF loan 
469;2009‐
10/2010

Smt.poornima A M Aladangadi 
Beltangadi TQ D .k. dist Sanctio of 

GPF Loan
2/25/2010 0:00 E

41283 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 GPF Parshal 
470;2009‐
10/2010

Smt: H N Lalithamma H M B 
Basapura Davanagere TQ Sanction 

of GPF Parshalamount
2/25/2010 0:00 E

41154 LOANS&ADV

CPI 
ಅ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.
ದಾ.ಬಿ./ಇ /85/20

09‐2010

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎನ್.ಸುಬಬ್ರಾವ್, ಪರ್.ದ.ಸ, 
ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕಷ್ಕಿಣ 
ವಲಯ‐4 ಇವರ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಾಳ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/22/2010 0:00 E

41595 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Loan 
473;2009‐
10/2010

Sri: N V Aravinda Sda TBF :Ksswf 
Shikshakarasadana Bangalore 

Sanction of GPF loan
2/25/2010 0:00 E

41597 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(@
) GPF Loan 474 
;2009‐=10/2010

Sri: K C Manjunatha H M Hassan TQ 
Sanction of GPF Loan

2/25/2010 0:00 E

41656 LOANS&ADV
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)
 Solar Advance 
01;2009‐10/2010

2009‐10 Solar Loan : C P I Office 
Bangalore

4/23/2010 0:00 E

41812 LOANS&ADV

CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)ಸಾಮಂ
 GPF loan 
477;21009‐
10/2010

Sri` Palaksha A M Belur Hassan Dist 
Sanction of GPF Loan

3/3/2010 0:00 E

41197 LOANS&ADV

CPI 
ಆ9(1).ಗೃ.ನಿಮುಂ.
ದಾ.ಬಿ/ಇ /86//2

009‐2010

ರ್ೕ.ಬಸವೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, 
ಹಾಸನ ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/22/2010 0:00 E

31645 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
18 2009‐2010

Sri: Rajashakarappa Group d cpi 
offiec Bangalore Sanction GPF Loan

5/6/2009 0:00 E

31646 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
17:2009‐2010

Smt: S Vimala Typist cpi Office 
Bangalore GPF Loan Sanction

5/6/2009 0:00 E

31668 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 162009‐
2010

SriMahanteshakanthi subject 
Inspector Cpi Office Bangalore GPF 

Parshal Amount Sanction
5/6/2009 0:00 E

31907 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 19 2009‐
2010

Sri: K T :Rangappa HM Masagalli 
Shimoga Dist GPF Parshal Loan 

Sanction
5/6/2009 0:00 E

31909 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 20 2009‐
09

Sri M :Gangadharaiah H M Hulikere 
Tumkur Dist GPF Parshal Amount 

Sanction
5/6/2009 0:00 E



2010 l

32065 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
21 2009‐2010

Sri: K V Nagaraju FDA DDPI Offiec 
Bangalore GPF Loan Sanction

5/6/2009 0:00 E

32096 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 222009‐
2‐10

Sri V Gopalaram prasad A M Hoodi 
claster Bangalore : GPF Parshal 

Amount Sanction
5/6/2009 0:00 E

32098 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 232009‐
2010

Sri Venkatesha A M Hoodi clester 
Bangalore GPF Parshal Amount 

Sanction
5/6/2009 0:00 E

33421 LOANS&ADV
A 9 1 h d f c 
13/2009‐10

Shek Abdul subhan aaat teacher 
hoonampalli bageypalli

7/27/2009 0:00 E

33319 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
512009‐2010

Smt: Papamma D Group CPI office 
Bangalore : GPF Loan Sanction

5/28/2009 0:00 E

33334 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 522009‐
2010

Sri: Bashamoohiddin Am 
Korategere Sanction of GPF Parshal

5/28/2009 0:00 E

33335 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
Parshal 532009‐

2010

Sri S Narayana H M Udipi Dist: 
Sanction Of GPF Parshal Amount:

5/28/2009 0:00 E

33336 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
542009‐2010

SRi Basavarajappa G A BEO Office 
Periyapattana Sanction of GPF 

Addvance
5/28/2009 0:00 E

33337 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 562009‐
2010

Sri: H L KrishnaMurthy Am 
Turuvekere TQ Sanction of GPF 

Parshal AmountParsha  Amount
5/28/2009 0:00 E

33338 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 552009‐
2010

Sri: D C Puttaramaiah > Pe Teacher 
Tipatur Taluk Sanction Of GPf 

Parshal Amount
5/22/2009 0:00 E

33400 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 572009‐
2010

Smt: S Ramadivi Hosaguddadahalli 
Bangalore Sanction Of GPF Parshal 

Amount
5/22/2009 0:00 E

33364 LOANS&ADV
A91 HDFC 

122009‐=2010
Sri SidderajaGowdaA Cpi offiec 

Bangalore Int Calaculation
7/27/2009 0:00 E

33282 LOANS&ADV
A 9 1 release of 
doc 10/2009‐10

Sri Shivashankarappa 
chikkamangalooru

7/3/2009 0:00 D

33283 LOANS&ADV
A9 1 release of 
doc 11/2009‐10

Muni nayayakan balance o0f hdfc 
amount

7/3/2009 0:00 D

32836 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 432009‐
2010

Sri Mutytappa Sannatamappa 
Odaiae AM Bellur Nagamangala TQ 
Sanction Of GPF Parshal Amount,

5/28/2009 0:00 E

32838 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 442009‐
2010

Smt: Rangalakshmi Fda CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Parshal 

Amount
5/28/2009 0:00 E



32711 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
382009‐2010

Sri M C Raju FDA Doddametakurki 
Arasikere Taluk : Sanction of GPF 

Loan
5/28/2009 0:00 E

32712 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
39:2009‐2010

Smt: Sakamma D Group 
Doddametekurki Arasikere Taluk : 

Sanction of GPF Loan
5/28/2009 0:00 E

32522 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
32 2009‐2010

Sri: Chowdaiah HM Navalaya 
Maddur Tq : Sanction of GPF Loan

5/6/2009 0:00 E

33260 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
49 2009‐2010

Sri: M L Nanjaiaj SDA CPI Office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

5/28/2009 0:00 E

33261 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
48` 2009‐2010

Sri: T S ShankaralingeGowda Group 
D CPI Office Bangalore Sanction of 

Gpf Loan
5/28/2009 0:00 E

33262 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
502009‐2010

Sri: H D Puttasiddappa AM Anekere 
Sanction of GPF Loan

5/28/2009 0:00 E

33263 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 47 2009‐
2010

Sri Thimmaraju AP Varturu 
Bangalore Sanction of GPF Parshal 

Amount
5/28/2009 0:00 E

33238 LOANS&ADV
A91 releasing of 
documents/09‐

09‐10

M Mayappa rtd teacher jayanagar 
release of documents

8/4/2010 0:00 E

33128 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 462009‐
2010

Sri: Nagesh Sup: Text Book Dept: 
Bommanahalli : Bangalore:Sanction g

of GPF Parshal Amount
5/15/2009 0:00 E

32922 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
452009‐2010

Sri: Mahesh kumar FDA CPI Offiec 
Bangalore Sanction of GPF Loan

5/6/2009 0:00 E

32750 LOANS&ADV
A9{2} gpfParshal 
402009‐2010

SriHucharangaiah D Group Gubbi 
Tq Sanction of GPF Parshal amount

5/28/2009 0:00 E

32751 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 412009‐
2010

Sri B Hiriyanna AM ALK Ballur : 
Mandaya Dist Sanction of GPF 

Parshal amount
5/28/2009 0:00 E

32752 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
422009‐2010

Sri: K Srishailappa Hiriyur TQ 
Sanctoion of GPF Addvance

5/28/2009 0:00 E

32709 LOANS&ADV
ಅ 9 1 ಗೃ ನಿ ಮುಂ 
ದಾ ಬಿ 07/09‐10

ಜಾನಕಿರಾಮಯಯ್ ಇವರ ದಾಖಲೆ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು

7/27/2009 0:00 E

32670 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal362009‐
2010

SriR .Jagadish AM 
Govindarajanagara Bangalore 
Sanction of GPF Parshal Amount

5/28/2009 0:00 E



31117 LOANS&ADV vac 13/2009 5/6/2009 00 E

32672 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 37 2009‐
2010

Sri: P M venkateshappa PET 
Teacher Gedire Gowribidinur Taluk 
Sanction of GPF Parshal amount

5/28/2009 0:00 E

32501 LOANS&ADV
a91 ec relese 

6/09‐10
Smt Prameela p e teacher Mysore 
releasing of original documentts

7/27/2009 0:00 E

32378 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 312009‐
2010

Sri sikinder john kodigehalli 
Sanction of GPF Parshal Amount

5/6/2009 0:00 E

32382 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 312009‐
2010

Sri Ajappa Govt Composite J 
Coollege Nagasandra Sanction of 

GPF Parshal Amount
5/6/2009 0:00 E

32586 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
332009‐2010

Sri R Gangadarash Sup pi Office 
Bangalore Sanction of Gpf Loan

5/6/2009 0:00 D

32587 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 342009‐
2010

Sri` M Mohammed Basheer DDPI 
Kodagu: Sanction of Parshal 

Amount Sanction
5/6/2009 0:00 E

32588 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
35 2009‐2010

Smt: L S Rukmani FDA Vanivalasa 
kote Bangalore Sanction of GPF 

Loan
5/6/2009 0:00 D

31116 LOANS&ADV
A9 2> G P F 
ADVAQNCE 
12/2009‐10

SRI T CHANRAPPA S I DDPI OFFICE 
BANGALORE RURAL SANCTION OF 

G P F ADVANCE
5/6/2009 0:00 E

31117 LOANS&ADV
a9 2> GpF 

aDvacE 13/2009aD E  ‐
10

SmT RaTHaNamma R b HaLLO 
SaNcTiON OF GpF

5/6/2009 0:00 0: E

31118 LOANS&ADV
a, 9 2 GpF 

aDvaNcE 14/09‐
10

H b RavEENa a m niDaSaLE 
KuNiGaL TaLuK SaNcTiON OF G p F

5/6/2009 0:00 E

31104 LOANS&ADV
ಅ92ಸಾ ಭಾ 

ನೀ/ಬಾಗಷಹಾ/11/
2009‐2010

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ವೈದೇ ಪರ್ ದ ಸ ಸಹ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಬಾ ನೀ ಯಿಂದ ಭಾಗಷ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/16/2009 0:00 E

32290 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
292009‐2010

Sri K R Govinda Sup CPI office 
Bangalore Sanction of GPF Loan

5/6/2009 0:00 E

31125 LOANS&ADV
a 92 p f advance 

15/2009‐10
M b manjunath hebbbur 
samctionof gpf advance

5/6/2009 0:00 E

31079 LOANS&ADV
A91 hdfc doc. 
relese 04/09‐10

K MAHAMOAD JAFFAR PRINCIPAL 
GOVT P U COLLEGE KALASAPURA 

RELEASE3 OF ORIGINAL 
DOCUMENTS

7/3/2009 0:00 D

31081 LOANS&ADV
a9 2 s b ni 10/09‐

10
sri b n ravi kumar manafere jdpi 
office mysore sanction of oartiak

4/25/2009 0:00 E



ಸ

32271 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

parshal 272009‐
2010

Smt: Azeezunnisa Am Yelahanka 
Bangalore Sanction Of GPF Parshal 

Amount
4/29/2009 0:00 E

32272 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 28 2009‐
2010

Sri: Ganapathi Lakshman Nayak 
DDPI Office Udupi Sanction of GPF 

parshal amount
4/29/2009 0:00 E

32273 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
242009‐2010

Smt S N Leelavathi AM Chikkanalu 
Sanction of GPF Addvance

5/6/2009 0:00 E

32274 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
252009‐2010

Smt: Geetha lakshmi Chikkanalu 
Sanction of GPF Loan

5/6/2009 0:00 E

32275 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 262009‐
2010

Sri: S Siddaraju H M Yaraganahalli : 
chamarajanagar Dist Sanction of 

GPF Parshal Amount
5/6/2009 0:00 E

32217 LOANS&ADV
a91 hdfc oc . r 
/05/09‐10

Sri t r siddappa principal jc /Hebbal 
kr nagar release of original 

documents
7/27/2009 0:00 E

29389 LOANS&ADV
ಆ92ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ.
406/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಸುಮಿತರ್ ಕೆ.ಆರ್, ಸ. , 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜ್, ಹಳೆನಗರ, ಭದಾರ್ವತಿ 
ತಾ, ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/25/2009 0:00 E

29382 LOANS&ADV
ಆ92ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ.
405/2009‐10

ರ್ೕ.ಬಸವಾರಾಜು ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸ. , 
ಸ ಸಂ ಪೌಢಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹ.ಸಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಹ ಳ್, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ 
ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/25/2009 0:00 E

29393 LOANS&ADV
ಆ92ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮಂ.
407/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಮಹಾಲ ಮ್ ಎನ್.ಹೆಗಗ್ಡೆ, ಸ. ೕ, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜ್, ಸಾಗರ, ಇವರಿಗೆ 

ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/25/2009 0:00 E

29648 LOANS&ADV
A9 1/HDFC 

DOC.O1/2009‐10

SRI D V CHANNABASAVARAJU RTD 
LECTURE RELEASE OF ORIGINAL 

DOCUMENT
7/3/2009 0:00 D

30206 LOANS&ADV
ಆ91ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ
.ಬಿ.02/2009‐10

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಾಗೇಗೌಢ, 
ನಿ.ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 1244 ಗಂಗೆರಸೆತ್, 

ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

7/27/2009 0:00 E

30169 LOANS&ADV
A9,2. GPF 

ADVANCE 06/09‐
10

SMT M Jyothi S D A swf/tbf 
sanction of gpf advance

4/25/2009 0:00 E

30172 LOANS&ADV
A92 GPF 

PARTIAL/01/200
9‐10

sMT GIRIJA BAI a M gchs HIGH 
SCHOOL IGGIPURA SANCTION OF 

PARTIAL AMOUNT
4/25/2009 0:00 E



30175 LOANS&ADV
A9920 GPF 

PATIAL 05/09‐10

S R KARI GOWDA SISTRICT P E 
SUPERINDENT DDPI HASSAN 
SANCTION OF PArtial amount

4/25/2009 0:00 E

30177 LOANS&ADV
A 92> g p f 

partial 02/09‐10

smt m gurusiddamma a m g c h s 
gandhi maidan HarihaRA 

SANCTION OF PARTIAL AMOUNT
4/25/2009 0:00 E

30178 LOANS&ADV
A 9 2> GPF 

PARIAL 04/09‐10

S C NAGESH DISTRICT ADULT 
EDUCATION OFFICER HASSAN 
SANTION OF PARTIAL AMOUNT

4/25/2009 0:00 E

30180 LOANS&ADV
A 9 2 > GPF 
03/09‐10

S SHIVAKUMAR A M GCHS 
BASAPURA SANCTION OF PARTIAL 

AMOUNT
4/25/2009 0:00 E

30346 LOANS&ADV
ಆ92ಪೌರ್. .ಸಾಭನಿ.
ಬಾಗಶಃಮುಂ.07/2

009‐10

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸ. , 
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಸಾದಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ, 
ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/25/2009 0:00 E

30564 LOANS&ADV
ಅ9 2 ಸಾಭನಿ. 
ಮುಂ.09/09‐10

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. ಉಮಾದೇ , ಸ , 
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಪೂಕಾ, ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಭನಿಮು ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2009 0:00 E

30554 LOANS&ADV
ಅ92 

ಸಾಭನಿ.ಮುಂ.08/0
9‐10

ರ್ೕ ಎನ್. ದಿನೇಶ, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, 
ಅಲೂಬ್ರು, ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ 
ಸಾಭನಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2009 0:00 E

21154 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.296
5. .ಆರ್./83‐84

ಎಲ್. ನಂಜಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಾಗಡಿ 
ಟೌನ್

4/22/2010 0:00 D

21183 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.53/9

2‐93
ಕೆ. ಸುಲೋಚನ, ಸ , ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾ, 

ಹಾರೋಹ ಳ್, ಕನಕಪುರ ತಾ:
7/22/2010 0:00 E

21196 LOANS&ADV
ಆ91ಗೃ.ನಿ.ಮು0.21

4/1993‐94
ಎಸ್ ಹನುಮ0ತಪಪ್,  ರಿಯ 

ಉಪಾನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಾಟ್ ವ ಗಗ್.
11/24/2009 0:00 E

21219 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.102

/90‐91
ಬಾಲಗೌರಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 
ಸಾವರೀನ್ ಲೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು

1/25/2011 0:00 E

21222 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿ.ಮುಂ.89/

92‐93
ಬಿ.ಎನ್. ಕುಮಾರ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, 

ಹುದುಗೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
1/4/2011 0:00 E

21229 LOANS&ADV
ಆ91ಗೃ.ನಿ.ಮು0.16

/1991‐92
ರ್ೕ.ಕೆ.ಗೊಪಾಲ್ ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಚೆರಿ, 
ಕೆ.ಆರ.ನಗರ, ಮೆಯ್ಸೂರು.

6/17/2010 0:00 E

21234 LOANS&ADV
ಆ91ಗೃ.ನಿ.ಮು0.12

6/1995‐96
ರ್ೕ.ಎ.ರ ೕ0ದರ್ಕುಮಾರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, 

.ಪಿ.ಇ, ಕಚೆರಿ ಬೆ0ಗಳೂರು.
1/4/2011 0:00 E

21240 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.18/

90‐91
ಶಂಕರಪಪ್ ಸ , ಸಬಾಪೌರ್ಶಾ, ಮಾಲೂರು, 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್
11/23/2009 0:00 E

21263 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.32/9

1‐92
ಎಂ.ಟಿ. ವೆಂಕಟಮಮ್, ಸ , ಸಪಾರ್ಶಾ, 

ಜಯನಗರ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ:
8/4/2010 0:00 E



09
gp

21271 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.89‐

90
ಹೆಚ್. ಪುಷಾಪ್ವತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ವ ಗಗ್
9/20/2010 0:00 D

21277 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.76/

90‐91
ಗುರುಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಮು , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, 

ಯಾಡಾಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ:
11/23/2009 0:00 E

21280 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.70/9

3‐94
ಎಸ್. . ಅಲಮೇಲಮಮ್, ದೈ , ಸಮಾಶಾ

ಮುಳಬಾಗಿಲು
11/27/2009 0:00 E

21284 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.19/9

2‐93
ಪಿ.ಎನ್. ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್, ಸ , 

ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಕಡೇಹ ಳ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ:
4/22/2010 0:00 D

21287 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.120/

94‐95

ಪಿಹೆಚ್.ಎಲ್. ರಂಗಸಾವ್ಮಿನಾಯಕ್, 
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಉ.ನಿ. ಕಚೇರಿ, 

ವ ಗಗ್
1/13/2010 0:00 E

21324 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.28/9

2‐93
ಕೆ. ಪಂಚಾಕಷ್ರಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, 

ಜಗಳೂರು
11/23/2009 0:00 E

21331 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.52/9

2‐93
ಕುಂದಮಾಲ ಸ ,  ಪಾರ್ಶಾ, ಬಿಮಲ್

ನಗರ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
4/22/2010 0:00 D

21349 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.48/9

3‐94
ಹೆಚ್.ಎ.  ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಮು , 
ಸಪೌರ್ಶಾ, ಸಾದಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್

1/6/2010 0:00 E

21359 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.194/

89‐90
ಎಂ. ಜಯಮಮ್, ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಪೇಟೆ, 

ಕನಕಪುರ
3/26/2009 0:00 E

21378 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 
93/92‐93

ವೈ.  ೕಲಾವತಿ, ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಕೆಂಗೇರಿ
ಉಪನಗರ

6/17/2010 0:00 E

21380 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.169/

89‐90
ಎಂ. ಚಿಕಕ್ದೇವಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ನೆಲಮಂಗಲ
7/27/2009 0:00 E

21408 LOANS&ADV
A9 [2 ]gpf loan 
327`2008 09327`2008‐

yashodamma D gpf loany 2/11/2009 0:00 E

21410 LOANS&ADV
A9 [ 2 ] gpf Loan 
3262008‐09

Govindaraju Gpf loan 2/11/2009 0:00 E

21412 LOANS&ADV
A9 [ 2] Gpf 

Parshal 32508‐09
Heriyannaya Gpf parshal 2/11/2009 0:00 E

21113 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.137/

94‐95
ಖಾದರ್ ಬಾಷ, ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, 
ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್

1/13/2010 0:00 E

21132 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.11/9

2‐93
ಜಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, 

ಯಲಂಪ ಲ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್
11/27/2009 0:00 E

21079 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.96/

90‐91
ರಾಮಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಪರ್ದಸ, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಚೇರಿ

ಬಾಗೇಪ ಲ್
7/27/2009 0:00 E

21080 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.99/9

2‐93
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬೆಟಟ್ಸಾವ್ಮಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, 
ಎ.ಇ.ಒ ಕಚೇರಿ, ಗುಬಿಬ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

11/23/2009 0:00 E

21086 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ. 
17366/81‐82

ಎಂ. . ಗೌರಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 
ಚನನ್ಪಟದ್ಣ

1/4/2011 0:00 E

20989 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.83/9

0‐91
ಜಿ. ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ಪಾಲನಾಯಕಕೋಟೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ
6/17/2010 0:00 E



20716 LOANS&ADV : 7/27/2009 00 E

20991 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.113

/84‐85
ಎಂ. . ನಾಗಭೂಷಣ್ ರಾವ್, ಸಹ 

ಕಷ್ಕರು, ಕೆ. ಪಾಲಸಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
4/22/2010 0:00 D

20992 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.10/9

3‐94
ಪರ್ಹಾಲ್ದ್,  ಕಷ್ಕರು, ಉ.ಮ.ಶಾಲೆ ಕನಕಪುರ 4/22/2010 0:00 D

21027 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.32/

90‐91
ಹೆಚ್. ನಂಜಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ದುರಾಶವ್ತಥ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು
11/23/2009 0:00 E

20938 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿಎ. 
215/90‐91

ಮುಜೀಬ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಮು , 
ಸ.ಉ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ, ಬಿ ಲ್ನಕೋಟೆ, 

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ:
11/23/2009 0:00 E

20941 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿ.ಮುಂ.15/

91‐92
ಜಿ.ಬಿ. ಗಂಗಮಮ್, ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ಅರಿ ನಕುಂಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ:
11/23/2009 0:00 E

20828 LOANS&ADV
A91/HDFC/Doc/1

15/08‐09

Smt Siddagangamma, Retd. 
Teacher ‐ Release of Original 

Documents.
3/13/2009 0:00 E

20831 LOANS&ADV A9 [2] gpf ioan Basavarajagowda v c gpf loan 2/5/2009 0:00 E
20832 LOANS&ADV A9{2} 321 08‐09 Mohan kumar nt gpf loan 2/11/2009 0:00 E

20833 LOANS&ADV
A9{2} gpf 316 

`08‐09
Ravendra B gpf loan 2/5/2009 0:00 E

20834 LOANS&ADV
A9{ 2] gpf 319` 

08‐09
Jayalakshmibhat gpf ioan 2/5/2009 0:00 E

20697 LOANS&ADV
ಕೆಜಿಐಡಿ.ಬಾಂಡ್.ಬಿ

ಡುಗಸಡೆ.

ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ. ಕಮಲಪಪ್, ಸ
ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಾ ನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್
7/22/2010 0:00 E

20716 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿಎ.33/9

0‐91

ಹೆಚ್.ಲಕಷ್ಮ್ಣಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 
ಭೋಸಂದ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ:ಭೋಸಂದರ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ  
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ

7/27/2009 0:00 0: E

20733 LOANS&ADV ಗೃನಿಮು.53/91‐92
ಜೈನಬಿಬ್ ಸ , ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 

ಜಿಯಾಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ:
3/13/2009 0:00 E

20737 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್ 

ಬಿಎ.87/90‐91
ಎನ್. ಶಂಕರಪಪ್ಗೌಡ, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

9/20/2010 0:00 D

20777 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.152/

96‐97
ಶಾರದಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ಗೌರಿಬಿದನೂರು
11/23/2009 0:00 E

20819 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಮ.197

/89‐90
ಆರ್.ಕೆ. ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, 

ಗಂಗಸಂದರ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ:
1/4/2011 0:00 E

20820 LOANS&ADV
A9/1 H.D.F.C. 

/K.G.I.D./120/08‐
09

Smt.C.P. Padma H.M. relese of 
K.G.I.D Bond.

3/13/2009 0:00 E

20825 LOANS&ADV
A91 H.D.F.C. 
documet 
.121/08‐09

Sri.Sathyanarayan,A.M relese of 
original document.

3/13/2009 0:00 E

20836 LOANS&ADV
A9[2] gpf 320 08‐

09
G n Manjula gpf loan 2/11/2009 0:00 E

20837 LOANS&ADV
A9{2] 317 2008‐

09
k vishnusharma gpf ioan 2/5/2009 0:00 E



20851 LOANS&ADV
gp

C M 2/5/2009 00 E

20840 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
323 08‐09

H H K somasha 2/5/2009 0:00 E

20841 LOANS&ADV
A9{2] gpf loan 
322`08‐09

Tashfeen Rukshan gpf loan 2/11/2009 0:00 E

20842 LOANS&ADV
A9{2] gpf loan 
3182008‐09

k l Narashimamurthy gpf ioan 2/5/2009 0:00 E

20843 LOANS&ADV
1A9{2} gpf ndgs 

111`08‐09
Shanthi mariya saldana 2/5/2009 0:00 E

20844 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
112 08‐09 ndsgl

R s lokesh 2/5/2009 0:00 E

20845 LOANS&ADV
A9{2] gpf 

parshal 305 08‐
09

m n manjula 2/5/2009 0:00 E

20846 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

parshal 307`08‐
09

D R lelavathi 2/5/2009 0:00 D

20847 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 

31108‐09
manjunathagowda 2/5/2009 0:00 E

20849 LOANS&ADV
A9{2] gpf 

Parshal ioan 
313` 08‐09

B R subhramanya 2/5/2009 0:00 E

20850 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

parshal 31408‐09
Shivakumari 2/5/2009 0:00 E

20851 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

parshal 30608‐09
C M lakshmanappa   lakshmanappa 2/5/2009 0:00 0: E

20852 LOANS&ADV
A9{2] gpf ioan 

30808‐09
manjulamma 2/5/2009 0:00 E

20854 LOANS&ADV
A9{2] gpf 
parshal 303 
2008‐09

ಮಹಾ ಂಗಮಮ್ ಜಿಪಿಎಫ್ ಸಾಲ 
ಮಂಜೂರಾತಿ

2/5/2009 0:00 E

20855 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
304 08‐09

S S Swamy 2/5/2009 0:00 E

20857 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 

31208‐09
t .v .Ramadasappa 2/5/2009 0:00 E

20858 LOANS&ADV
A9[2] GPF IOAN 

30008‐09
rAMACHANDRAPPA 2/5/2009 0:00 E

20859 LOANS&ADV
a9{2} GPF IOAN 
299`2008‐09

K sHIVANNA 2/5/2009 0:00 E

20860 LOANS&ADV
a9{2} GPF 

PARSHAL 297:08‐
09

PUTTAPPA N 2/5/2009 0:00 D

20861 LOANS&ADV
a9{2} ಜಿಪಿಎಪ್ 

ಬಾಗಶ 29608‐09
h N PRABAKARA 2/5/2009 0:00 E



87/92 93

20879 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.38/9

2‐93
ಎಸ್. ಪದಮ್, ಸಮಾಪಾರ್ಶಾ, ಗುಡಿಬಂಡೆ, 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
1/4/2011 0:00 E

20880 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.13/9

1‐92

ಎಂ.ಪಿ. ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಮು , 
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್, ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್, 

ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ:
7/27/2009 0:00 E

20883 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿ.ಮುಂ.43/

93‐94
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಪಿ. ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಸ , 

ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಜನಘಟಟ್, ಕೋಲಾರ ತಾ:
9/20/2010 0:00 D

20895 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್. 

ಬಿಎ.217/96‐97
ಬಿ. ಪುಟಟ್ರಾಜು, ಸ , ಸ.ಉ.ಕಿಪಾರ್.ಶಾ, 

ಆನೇಕಲ್ ತಾ:
11/23/2009 0:00 E

20902 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

324`parshal 08‐
09

ThimmaBhove 2/16/2009 0:00 E

20903 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್ 

ಬಿಎ.147/90‐91
ಎಂ. .ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸ , ಸಕಿಕಾ, 

ರಿಯೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
9/20/2010 0:00 D

20908 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್ 

ಬಿಎ.409. .ಆರ್.1
6/83‐84

ಸುಬರ್ಮಣಯ್, ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

11/23/2009 0:00 E

21493 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.72/9

2‐93
ಕೆ.ಬಿ. ಜಯಶಂಕರ್, ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ವನಹ ಳ್,ಕನಕಪುರ
6/17/2010 0:00 E

21501 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.28/9

3‐94

.ಎ. ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್, ದೈ , 
ಸಬಾಪಪೂಕಾ, ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು 

ಜಿಲ ಲೆ್
1/25/2011 0:00 E

21515 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 

32808‐09
A T Suvarna gpf ioan 2/5/2009 0:00 E

21521 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 
87/92 93‐

ಆರ್. ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್, ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 
ಪಟನಾಯಕನಹ ರಾ ತಾಲೂಕುಪಟಟ್ನಾಯಕನಹ ಳ್,  ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು

11/24/2009 0:00 E

21530 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 
197/90‐91

ರಾಮಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 
ಮುಳಬಾಗಿಲು

11/23/2009 0:00 E

21533 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.122/

94‐95
ಡಿ. ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ತಾವರೆಕೆರೆ
11/24/2009 0:00 E

21539 LOANS&ADV
A91/HDFC/Doc/1

23/08‐09
Shivaswamy A, Retd SDA, Kollegala 
‐ Release of Original Documents

3/13/2009 0:00 E

21557 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.194/

95‐96
ಜಯಮಮ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಪಪೂಕಾ, 

ಕೋಲಾರ
7/27/2009 0:00 E

21432 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
115 08‐09 ndsgl

S Ramakrishnapallyi Parshal loan 2/5/2009 0:00 E

21437 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
116 08‐09 ndsgl

H Gurulingaiha GPF LOAN 2/11/2009 0:00 E

21440 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
117 08‐09 ndsgl

H U R Joyies GPF LOAN 2/11/2009 0:00 E

21427 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
114 08‐09 ndsgl

H S KaRANALAGI GPF LOAN 2/5/2009 0:00 E

21420 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
113 08‐09

Rathnavathi gPF lOAN NDSGL 2/5/2009 0:00 E



ಎ4 ಗ 225/ ಯ

21581 LOANS&ADV
A9{1] hdfc 

doc`124`08‐09
Padmanabha Retired Sub : mysore 

Release ofvoriginal duts>
3/13/2009 0:00 E

21588 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.231/

96‐97
. ಲ ಮ್ೕನರಸಯಯ್, ದೈ , ಸಪಪೂಕಾ, 
ಬೊರಮಾಕಲಹ ಳ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ

11/23/2009 0:00 E

21593 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.14/9

9‐2000

ಗೃಹನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಆಯುಕತ್ರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗೆಗ್
6/17/2010 0:00 E

21607 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 
191/89‐90

ಹೆಚ್.ಜಿ. ಶ ಕಲಾ, ಪಿಪಿ , 
ಸು ಬೆಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆ

11/27/2009 0:00 E

21614 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.34/9

2‐93
ಎ.ಆರ್.  ರ್ೕನಾಥ್, ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್ 11/23/2009 0:00 E

21617 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 
51/78‐89

ಹೆಚ್.ಜಿ. ಅಬುದ್ಲ್ ರಜಾಕ್, ಮು
ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಮಾವ ಸೊರಬ

6/17/2010 0:00 E

21459 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.76/9

3‐94
ಕೆ.ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ

ಕುದೂರು, ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್
1/4/2011 0:00 E

21469 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.88/9

3‐94
ವಕುಮಾರಯಯ್, ಸ , ಸ.ಆಯರ್ 

ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ಟೌನ್
4/22/2010 0:00 D

21472 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ./93‐

94

ಟಿ.ಆರ್. ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಸ , 
ಸಪಪೂಕಾ,  ವಾರಪಟಟ್ಣ, ಮಾಲೂರು 

ತಾ:
9/20/2010 0:00 D

21697 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.83/9

2‐93
ಯಲಲ್ಪಪ್ ಎಸ್. ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಗುಡಡ್ನಹ ಳ್, 

ಆನೇಕಲ್
7/3/2009 0:00 D

21569 LOANS&ADV
ಎ4 ಗ ನಿಮುಂ 225/. ೃನಿಮುಂ.

96‐97
ಹೆಚ್ ಲಕಷ್ ಯ ದೆ ಸ ಪಾಶಾಹೆಚ್. ಲಕಷ್ಮ್ ಯ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ನಾಗವ ಲ್, ತುಮಕೂರು
4/22/2010 0:00 D

21574 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.62/9

2‐93
ಎ. ಬಸವರಾಜು, ಸಪಪೂಕಾ, ತುರುವೇಕೆರೆ 11/27/2009 0:00 E

21668 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.09/9

8‐99
. ವೆಂಕಟರಾಮಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, 
ಹೊಸಗುಬಿಬ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

1/13/2010 0:00 E

21669 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.219/

96‐97
ಮಲಲ್ಯಯ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 

ರಾಮಜೋಗಿಹ ಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
1/4/2011 0:00 E

21750 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
392 08‐09

Susheela a m :GPF Loan Sanction 2/11/2009 0:00 E

21754 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
330 08‐09

C P Shailajaya GPF Parshal amount 
Sanction

2/16/2009 0:00 E

21757 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 

33108‐09
D S Puttaraju Mandya GPF Loan 

Sanction
2/5/2009 0:00 E

21760 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
332 08‐09

Chikkahanummaya a m madhugiri 
GPF ParShal Amount Sanction

2/16/2009 0:00 E

21762 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
333 08‐09 ndsgl

Shivananjamma D Group GPF 
Parshal Amount Sanction

2/5/2009 0:00 E

22075 LOANS&ADV
ಆ9! ಗೃ ನಿ ಮು ದಾ 

ಬಿ 12508‐09
ಎಸ ಅನಂತ ಶಮರ್ ಮುಲ ದಾಖಲೆ

ಬಿದುಗಢೆ ಕುರಿತು
3/13/2009 0:00 E



11908 09 sgl tion

22076 LOANS&ADV
ಆ92 ಸಾ ಭ ನಿ 

ಭಾಗಶ 336 2008‐
09

ಶವನಾಥ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ 
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು .

2/16/2009 0:00 E

22078 LOANS&ADV
ಆ92 ಸಾಭನಿ 

ಮುಂಗಡ 33508‐
09

ಎನ ಮಂಜಪ ಸ  ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಮುಂಗಡ ಕುರಿತು

2/16/2009 0:00 E

22515 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
346 08‐09

Sri. Ramadasu Doddaalahalli gpf 
Loan Sanction

2/16/2009 0:00 E

22516 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
347 08‐09

Sri K Manjunatha a m . Gpf Loan 
Sanction

2/16/2009 0:00 E

22517 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
348 08‐09

Smt: J N Usha HM Anchihalli Gpf 
Loan Sanction

2/16/2009 0:00 E

22518 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 

34908‐09
Smt : Shanthi mariya Saldana Gpf 

Loan Sanction
2/16/2009 0:00 E

22519 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
350 08‐09

Sri: S Ganish A m Shringeri: Gpf 
Loan Sanction

2/16/2009 0:00 E

22544 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
parshal 351 08‐

09

Sri: Abjal Pasha : GPF Parshal 
Amount Sanction

2/16/2009 0:00 E

22554 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 352 08‐
09

Sri : T R Narashima Murthy GA : 
Chitradurga Parshal Amount 

Sanction
2/16/2009 0:00 E

22435 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 

34308‐09
Mubbin Thaj : GPF Loan Sanction 2/16/2009 0:00 E

22479 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
11908 09 ndsgl‐  nd

T S Vishalakskamma Bangalore Gpf 
Loan SanctionLoan Sanc

2/16/2009 0:00 E

22480 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 344 08‐
09

Sri : G S Maheshwaraiah GPF 
Parshal AmountSanction

2/16/2009 0:00 E

22481 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
345 08‐09

Sri :B N Lokesh : SDC GPF Loan 
Sanction

2/16/2009 0:00 E

22080 LOANS&ADV
ಆ92 ಸಾ ಭ ನಿ 

ಭಾಗಶ 3342008‐
09

ಅಶವಥ ರಾವ ಸ  ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ 
ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

2/16/2009 0:00 E

22082 LOANS&ADV
ಆ92 ಸಾ ಭ ನಿ 

ಮುಂಗಢ 
3332008‐09

ಹನುಮಂತರಾಜು ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

2/16/2009 0:00 E

22083 LOANS&ADV
ಆ92 ಸಾಭನಿ 
ಮುಂಗಡ 

3372008‐09

ಪಾಲ್ ಜಯ ಕುಮಾರ್ ದೈ
ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
2/16/2009 0:00 E

22084 LOANS&ADV
ಆ92 ಸಾ ಭ ನಿ 
118 2008‐09 

ಂಬರಹ:

ಲಕಷ್ಮ್ಣಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

2/16/2009 0:00 E

21828 LOANS&ADV
A9{2} GPF Ioan 
Sanction08‐09

GPF Ioan and Parshal amount 
Sanction

2/16/2009 0:00 E



23241 LOANS&ADV l 372 08 3/16/2009 00 D

22323 LOANS&ADV
ಆ9{2] ಸಾ ಭ ನಿ 
ಬಾಗಶ: 3382008‐

09

ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟಿಲ್ ಸ ನಿ . ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ 

ಬಾಗಶ:ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
2/11/2009 0:00 E

22324 LOANS&ADV
A9{1} HDFC :Int 
Re 126`08‐09

shri: P L Narayana lect` gpuc 
chinakularali int red

3/13/2009 0:00 E

22339 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.61/9
2‐93 ದಿ: 21‐7‐92

ಟಿ. ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, 
ಹೊಸಯಳನಾಡು,  ರಿಯೂರು ತಾ:

7/27/2009 0:00 E

22355 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
340 08‐09 l

K Maraya sdc :GPF Loan Sanction 2/16/2009 0:00 E

22356 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
339 08‐09

C R Ashoka Subject Ions Kolar GPF 
Loan Sanction

2/16/2009 0:00 E

22357 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 

34108‐09
Ashvathaarayana N :Tumkur Dist: 

GPF Ioan Sanction
2/16/2009 0:00 E

22433 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
342 08‐09

Kasthuri P B ` Sanction of gpf loan 2/16/2009 0:00 E

23238 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
372 08‐09

Smt, Tara v hegede A M : chekkeri 
G P F Loan Sanction

3/21/2009 0:00 E

23239 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
375 08‐09

Smt: R Thriveni H M Krishnapura 
GPf LOAN Sanction

3/16/2009 0:00 D

23240 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshial 371 08‐
09

Sri: R Jan Lobo Medical Section : 
GPF Parshal Amount Sanction

3/21/2009 0:00 E

23241 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 372 08Parsha     ‐
09

Sri M Gopalaiah A m Madanahalli : p
GPF Parshal Amount Sanction

3/16/2009 0:00 0: D

23252 LOANS&ADV
A910 HDFC IT: 

08‐09

sri A H Shreenath am 
Chikkaballapuraalance Amount 
Remited to Treasury to Treasury

3/13/2009 0:00 E

23253 LOANS&ADV
A9! D R 

1312008‐09
Sri Rajendra Fda Diet bidar Orginal 

Dacument Realease
3/26/2009 0:00 E

23286 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 384 08‐
09

Sri: P :Surendranath A M 
Holavanahalli : GPF Parshal 

Amount Sanction
3/21/2009 0:00 E

23288 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 383 08‐
09

Sri: M Siddaraju A M Taggahalli : 
GPF Parshal Amount Sanction

3/21/2009 0:00 D

23289 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
382 08‐09

Sri: Jetendra Kumar : p a : cpi offiec 
Bangalore GPF Loan Sanction

3/21/2009 0:00 D

23291 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 385 08‐
09

Sri: H G Shivalingaiah : SSA 
Bangalore Gpf Parshal Amount 

Sanction
3/18/2009 0:00 E



23350 LOANS&ADV PARSHAL 368 08 3/16/2009 00 E

23265 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
380 08‐09

Smt: Shashikala ba Nechanaki A m 
Kodugihalli GPF Ioan Sanction

3/18/2009 0:00 D

23266 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
379 08‐09

sMT: gEETHArANI: a m 
kODUGIHALLI : gpf lOAN sANCTION

3/18/2009 0:00 E

23267 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
378 08‐09

sMT: k v GEETAMMA a m 
kODUGIHALLI :gpf lOAN sANCTION

3/18/2009 0:00 E

23259 LOANS&ADV
A9{2} gpfParshal 

374 08‐09
Sri H v Sanjevahia : GPF Parshal 

Amount Sanction
3/18/2009 0:00 E

23260 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 37608‐09

Sri: Parameshwaraiah K 
Shiralakoppa :GPF Parshal Amount 

Sanction
3/18/2009 0:00 E

23261 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
377 08‐09

Sri: NagarajaGowda Mysore :GPF 
Loan Sanction

3/21/2009 0:00 D

23263 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
381 08‐09

Smt:Annapurnamma Kodugihalli : 
GPF Loan Sanction

3/18/2009 0:00 D

23396 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 386 08‐
09

Sri: M H Jayanna : BEO Offiec 
Chitradurga Taluk Chitradurga :GPF 

Parshal Amount Sanction,
3/21/2009 0:00 D

23399 LOANS&ADV
A9{1] hdfc Int : 
135 08‐098

Smt: Jayamma G P U College Kolara 
_ HDFC Int: Caluction

3/26/2009 0:00 E

23350 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

PARSHAL 368 08    ‐
09

sRI : H S SRINIVASA a m sadahalli 
GPF PARSHAL AMOUNT SANCTION

3/16/2009 0:00 0: E

23682 LOANS&ADV
A91/HDFC/INT/1

36/2008‐09

Smt R. Nagaratnamma, School 
Mother, GHPS, Goravinakallu, 
Hosadurga Tq ‐ Reduction of 

Interest Regarding

3/26/2009 0:00 E

23445 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
387 08‐09

Sri: Khandoji RAO : d gROUO : cpi 
oFFIEC BANGALORE gpf lOAN 

sANCTION
3/21/2009 0:00 E

23467 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

parshal 388 08‐
09

Sri S Karisiddappa A M KUkkavada 
GPF Parshal Amount Sanction

3/26/2009 0:00 E

23503 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
389 08‐09

Sri J Lingaraju Am Kundure GPF 
Loan Sanction

3/26/2009 0:00 E

23504 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
390 08‐09

Smt Pushpa HM Doddapura Hassan 
: GPF Loan Sanction

3/26/2009 0:00 E

23717 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
393 08‐09

sri G Narasimhaswamy SDA 
Rayalpadu Kolar DistGpf Loan 

Sanction
3/26/2009 0:00 E

23718 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshial 394 08‐
09

Sri: M Tippeswamy A M Kagaturu 
GPF Parshial Loan Sanction

3/26/2009 0:00 E



23719 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshial 392 08‐
09

Sri: P Ramachandraya Bangalore 
GPF Parshial Loan Sanction

3/26/2009 0:00 D

23720 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshial 39108‐
09

Sri: C Chamegowda DDPI 
Mangalore :GPF Parshial Amount 

Sacnction
3/26/2009 0:00 E

24970 LOANS&ADV
A92/GPF/Partial/
399/2008‐09

Sri Gurushantappa, HM, GHS, 
Benakanahalli, Honnali Tq ‐ 

Sanction of GPF Partial Amount.
4/25/2009 0:00 E

24963 LOANS&ADV
A92/GPF/Partial/
400/2008‐09

Sri Ramachandrappa, BRC, O/o 
BEO, Pavagada ‐ Sanction of GPF 

Partial Amount
4/25/2009 0:00 E

24957 LOANS&ADV
A92/GPF/Adv/39

8/2008‐09
Sri M.D. Srinivas, Statistical Officer, 
O/o CPI ‐ Sanction of GPF Advance

4/25/2009 0:00 E

24995 LOANS&ADV
A92/GPF/Adv/39

6/2008‐09

Sri GV Ramakrishnarao, Attender, 
SWF/TBF Office, Bnglore ‐ Sanction 

of GPF Advance.
4/25/2009 0:00 E

24595 LOANS&ADV
A9{2} solar 

Addvance 01 08‐
09

Solar Loan Sanction 2008‐09 Office 
of CPI Bangalore

7/28/2009 0:00 E

24500 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
395 08‐09

Smt G P Leela A M Goraguntapalya 
GPF Loan Sanction

4/25/2009 0:00 E

24651 LOANS&ADV
A91 HDFC Int 
13708‐09

Sri Darendra kumar FDA Cpi office 
Bangalore Int Calucation

7/3/2009 0:00 D

24600 LOANS&ADV
A9! HDFC Int 
13708‐09

Sri: Darandrakumar Fda Int : 
Calucation

3/21/2009 0:00 E

24601 LOANS&ADV
A9! HDFC Int 
13708‐09

Sri: Darandrakumar Fda Int : 
Calucation

3/21/2009 0:00 E

26052 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.30/

1992‐93
ಜಿ.ಚಂದರ್ಪಪ್, ದೈ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಕೊಡಿಗೆಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ.
3/24/2009 0:00 E

26050 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.55
73/1983‐84

ಮಂಜುನಾಥ.ಪಿ., ಈ.ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್. 
ಹೊಸಕೋಟೆ

3/24/2009 0:00 E

26047 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.25

1/1989‐90
ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ಸ. ., ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 

ಕಂದವಾರ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ:
3/24/2009 0:00 E

26045 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.28/

1993‐94
.ಬಾಲಕೃಷಣ್, ಸ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 
ಚಿಕಕ್ಕರುಗೋಡು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು

3/24/2009 0:00 E

26042 LOANS&ADV
ಎ4,ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.195

/1990‐91
ಆರ್.ಎಂ.ಗೀತಾದೇ , ಸ. ., 
ಜೋಗುಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

3/24/2009 0:00 E

26037 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.113

/1990‐91
.ಬಸವರಾಜು, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 

ಅಲಕಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು.
3/24/2009 0:00 E



ೕ ಪ ಸ

26031 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.70/

1990‐91

ಎಂ.ವರದಯಯ್, ಸ. ., ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 
ದೇವನಹ ಳ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್.
3/24/2009 0:00 E

26000 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ./17

2/1995‐96
.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಗುಡಿಬಂಡೆ.
3/24/2009 0:00 E

26028 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್. 

ಬಿ.ಎ.68/1990‐91

ಎಸ್.ಎಂ.ಬೈಯಾರೆಡಿಡ್, ದೈ. ., 
ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಾಕಮೇಲು, 

ಬಾಗೇಪ ಲ್
3/24/2009 0:00 E

26022 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.79/

1990‐91

ಟಿ.ಎನ್. ಪದಮ್ನಾಭಯಯ್, ಶಾಲಾ
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿ, 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ.
3/24/2009 0:00 E

26016 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.72/

1993‐94
ಕೆ.ಪರ್ಭಾಕರ್, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 
ಪಾತಮುತತ್ಕಪ ಲ್,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ:

3/24/2009 0:00 E

26010 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.21

4/1996‐97
ಮಹದೇವಪಪ್.ಟಿ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 

ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ.
3/24/2009 0:00 E

25996 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.18/

1989‐90
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜಯಯ್, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 

ಮಾಚೇನಹ ಳ್
3/24/2009 0:00 E

25994 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.62/

1981‐82
ಶಂಭುವಯಯ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ 

ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ.
3/24/2009 0:00 E

25992 LOANS&ADV
ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ./14
73/1972‐73

ಡಿ.ರುದರ್ಪಪ್, ಮು. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 
ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್.

3/24/2009 0:00 E

25987 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.35/

1992‐93
ಪೆರ್ೕಮ ೕಲ, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಜಿಗಣಿ, 

ಆನೇಕಲ್ ತಾ:
3/24/2009 0:00 E

25978 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.11

7/1994‐95

ೕ ಆರ್ ರೆಡಪ ಸರ್ ಆರ್. .ರೆಡಡ್ ಪ್,  . ., 
ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಆಸಪ್ತೆರ್ ರಸೆತ್, 

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ.
3/24/2009 0:00 E

25985 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.64/

1993‐94

ಕೆ. . ಜಯಕುಮಾರ್, ಸ. ., 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮರಿತಿಮಮ್ನಹ ಳ್, 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾ:
3/24/2009 0:00 E

25975 LOANS&ADV
ಎ4.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.12

4/1994‐95
ರ್ೕ ಜಿ.ರಮೇಶ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ೕತಿ ೕರಪಪ್, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್.

3/24/2009 0:00 E

24975 LOANS&ADV
A92/GPF/Adv/39

7/2008‐09

Sri Prabhuswamy, AM, GHS, 
Hanumanthanagara, Ramanagara 
Town ‐ Sanction of GPF Advance.

4/25/2009 0:00 E

27491 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
404 08‐09

Sri` S Revanna Accounts Superdent 
SSA Mysore : GPF Loan Sanction

5/4/2009 0:00 E

27179 LOANS&ADV
A9{2} gpf 

Parshal 403 08‐
09

Smt: A M Kavaramma BEO Office 
Somavarapet TQ GPF Parshal Loan 

Sanction
4/25/2009 0:00 E

27188 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
402 08‐09

Smt: Kaleema Kousar A M 
Ramanagaram : GPF Loan Sanction

4/25/2009 0:00 E
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27185 LOANS&ADV
A9{2} gpf ioan 
401 08‐09

Smt: Mamatha A M Sagara : GPF 
Loan Sanction

4/25/2009 0:00 E

29354 LOANS&ADV
ಆ92.ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.
ಬಾಕಿ.ಹಣ.ಪಾ.ಅನು
138/2009‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಲ ತಾಮಮ್, ಸ. , 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಪಾಳಯ್, ಮೈಸೂರು 

ತಾ, ಇವರು ಬಾಕಿ ಉ ದಿರುವ 
ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಹಣವನುನ್ ಒಂದೇ ಕಂತಿನ ಲ್ 
ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

7/3/2009 0:00 D

2780 LOANS&ADV
ಆ9(2) 

ಸಾಭನಿ:ಭಾಗಶ : 
119/06‐07

ಶ ದ್ ಪ ರ್ನ್ ಬಿ.ಆರ್ . ರವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭನಿ ಭಾಗಶ ಪಡಿಯನುನ್ ಮಂಚೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2781 LOANS&ADV
ಆ9(2) 

ಸಾಭನಿ;12/06‐07

ಹೆಚ್. ರುದರ್ಪಪ್ ಪರ್.ಮು. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭನಿ ಬಾಗಶ ಹಣ ಮುಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2784 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 
122/06‐07

ಪಿ. ಮಂಜುಳ ಸ. ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಬನಿ
ಮುಂಗಡ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2786 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ: 

ಮುಂಗಡ: 123/06‐
07

ಬಿ.ಎಸ್ ಪುಟಟ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
8/1/2007 0:00 A

2790 LOANS&ADV
ಆ9(2) 

ಸಾಭನಿ:/125/06‐
07

ಎಂ.ಆರ್ ರೇಣುಕಾ ದೇ ಸ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಬ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2793 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ 
:ಭಾಗಶ/127/06‐

07

ಪಿ.ಎನ್ ಜಯಣಣ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಬಾಗಶ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2796 LOANS&ADV
ಆ9(2) 

ಸಾಭನಿ:ಭಾಗಶ:ಅಂ
ತಿಮ/129/06‐07

ಎನ್.  ಮಾಧಯಯ್.  .ಪ.ವಾ ಸಾ.ಬ.ನಿ 
ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2798 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 

ಭಾಗಶ 
:ಅಂತಿ/131/06‐07

ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸ.  ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಬನಿ ಭಾಗಶ 
ಅಂತಿಮ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2801 LOANS&ADV

ಆ9(2) 
ಸಾಭನಿ:ಭಾಗಶ: 
ಅಂತಿಮ/132/06‐

07

ಲೋಕಯಯ್ ಗೌಡ ಸ.  ಸಾ.ಬ.ನಿ ಭಾಗಶ:, 
ಅಂತಿಮ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2803 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 

ಮುಂಗಡ /134/06‐
07

ಲೋಕೇಶಪಪ್. ಸ.  ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/1/2007 0:00 A

2806 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 
ಭಾಗಶ: 135/06‐

07

ಪದಮ್ಬಾಯಿ ಪರ್.ದ.ಸ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ,ನಿ
ಭಾಗಶ: ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್
8/1/2007 0:00 A

2808 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 

ಮುಂಗಡ: 136/06‐
07

ಬಸವರಾಜು ಸ.  ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/1/2007 0:00 A



2830 LOANS&ADV ನಿ ಮಂ /77/06
ರ್

8/1/2007 00 A

2812 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 
ಭಾಗಶ: 141/06‐

07

ನೂರ್ ಉನಿನ್ೕಸ್ ಸ.  ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶ: 
ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/1/2007 0:00 A

2814 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 
ಭಾಗಶ: 142/06‐

07

ಕೆ. ಕಮಲಾ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ
ಸಾಭ.ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
8/1/2007 0:00 A

2817 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 

ಮುಂಗಡ : 
143/06‐07

ಚಾಂದ್ ಹುಸೇನ್ ಭಾಷಾ ಸ. ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2818 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 
ಭಾಗಶ: /144/06‐

07

ಪಿ. ಜಯರಾಂ ದಿವ್.ದ.ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಬ.ನಿ 
ಭಾಗಶ: ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/1/2007 0:00 A

2820 LOANS&ADV
ಆ9(2) ಸಾಭನಿ : 

ಅಂತಿಮ : 145/06‐
07

ಎನ್.ಕರ್ಷಣ್ ಮೂತಿರ್ ನಿ.ಸ.ನಿ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ.ಭ.ನಿ ಅಂತಿಮ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2823 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ. 
81/06‐07

ಕೆ.ಆರ್ ಗೋಪಾಲಪಪ್ ಮು.  ತಮಮ್ಂಪ ಲ್ 8/1/2007 0:00 A

2826 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ.
81/06‐07

ರ್ೕ ಓಂಕಾರಪಪ್ ದೈ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 
ಗೋಪಾಲಪುರ

8/1/2007 0:00 A

2828 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ.
/66/06‐07

ಕೆ.ಡಿ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ 
ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ., ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು

8/1/2007 0:00 A

2830 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೆ ನಿ ಮಂ /77/06ಗೈ. . .
‐07

ಆರ್.ಎಲ್ ರಾಮಣಣ್, ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಣ್
ಬೊಮಮ್ಶೇಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ.

8/1/2007 0:00 0: A

2833 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ/06‐07
ರ್ೕ ರಾಮಕರ್ಷಣ್ ,ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 

ಬೆಟಟ್ದಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್.
8/1/2007 0:00 A

2836 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.44/06‐
07

ರ್ೕ ಎನ್.  .  ವಗೋ ಂದರೆಡಿಡ್, ದೈ. , 
ಬಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ

8/1/2007 0:00 A

2837 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ.
/64/06‐07

ರ್ೕ ದಾಸಪಪ್0, ಸ.  ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ 
ತುಮಟಗೆರೆ

8/1/2007 0:00 A

2839 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ. 
68/06‐07

ಹೆಚ್. ಆರ್ . ಚಂದರ್ಪಪ್ ಸ. , ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, 
ಸಾ ಗಾರ್ಮ

8/1/2007 0:00 A

2841 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ.
/68/06‐07

ಕೆ.ಜಿ ಯಶೋಧ. ಸ.  ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ 
ಉಂಡಾಡಿಹ ಳ್

8/1/2007 0:00 A

2843 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ.
/73/06‐07

ಬಸವರಾಜ ಮೇ ೕ, ನಿ.ಪರ್.ದ.ಸ 8/1/2007 0:00 A



2863 LOANS&ADV ಮಂ ಬ ದ ಇ
ರ್

8/1/2007 00 A

2846 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ.
/76/06‐07

ಇರಾ ಭಕಷ್, ಪ.ಮು.  ಕೆ,.ಎಂ.ಪಿ.ಜಿ.ಎಸ್ 
ಶಾಲೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್

8/1/2007 0:00 A

2847 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ.
/75/06‐07

ಪಿ. ಚೌಡಡ್, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಪಿ.  
ಬಡಾವಣೆ

8/1/2007 0:00 A

2849 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ.
/69/06‐07

ಕೆ. ನರ ಂಹರೆಡಿಡ್, ನಿ.  ಮಾದವನಗರ 
ಬಡಾವಣೆ

8/1/2007 0:00 A

2851 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ.
/72/06‐07

ಎಂ.ಎಂ. ಪಠಾಣ ನಿ.  ಮನೆ ನಂ. 132 8/1/2007 0:00 A

2854 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ 
71/06‐07

ರ್ೕ ಯು.ಎಸ್ ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ,  ಕಷ್ಕರು, 
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊತತ್ಕೋಟೆ

8/1/2007 0:00 A

2857 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 

ಮಂ.ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿಬಾ.
ಬಿ 71/06‐07

ರ್ೕ ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ ರೆಡಿಡ್ 8/1/2007 0:00 A

2858 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ 
65/06‐07

ಶಂ ಯಾಬೇಗಂ 8/1/2007 0:00 A

2861 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 

ಮಂ.ಮಾ.ದಾ.ಬಿ/06
‐07

ವೈ.ಎಸ್ ,ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ 8/1/2007 0:00 A

2863 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ ಬ ದ ಇ. . .  
80/06‐07

ಜೆ.ಜಯರಾಜ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಾಣಾವರ

8/1/2007 0:00 0: A

2866 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ 
80/06‐07

ಬಿ.  ಕುಲಕಣಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ 8/1/2007 0:00 A

2867 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ./06‐07

ಏನು ಇಲಲ್ 8/1/2007 0:00 A

2870 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 

ಮಂ.ಮು.ದಾ. /06
‐07

ಬಿ.ಹೆಚ್ ಗೋಪಾಲಕರ್ಷಣ್ ಶಾ ೕ 
ಉಪನಾಯ್ಸಕರು

8/1/2007 0:00 A

2871 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ 
63/06‐07

ಮಂಜುಳಾದೇ  , ಪರ್.ದ.ಸ ಸ,ಪೌರ್.ಶಾಲೆ 
ಕಣು

8/1/2007 0:00 A

2874 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ 
/67/06‐07

ಆರ್.  ನರಸಪಪ್ ಸ.  ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ 
ಸೊನಗನಹ ಳ್

8/1/2007 0:00 A

2875 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ 
/111/05‐06

ದಿವಂಗರ ಪಂಚಾಕಷ್ಯಯ್ 8/1/2007 0:00 A

2876 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ 
/2002/04‐05

ದಿವಂಗತ ಕೆ.  ದೇವೇಗೌಡ 8/1/2007 0:00 A



2878 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಬ.ದ.ಇ 
27/06‐07

ರ್ೕ ರಾಮಕರ್ಷಣ್, ಸ.  ಸ ಪಾರ್,ಶಾಲೆ 8/1/2007 0:00 A

2881 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಮ.ದಾ 
27/06‐07

ವೈ.ಎಸ್ ಮಹೇಶವ್ರಯಯ್, 
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, 
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಇವರ ಗರ್ಹ 

ನಿಮಾರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್

8/1/2007 0:00 A

2883 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ.ಮ.ದಾ 
85/06‐07

ಜಿ. ಜಯರಾಮ್ ಪರ್ಚಾಯರ್ರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಾಣಾವರ, ಹಾಸನ 
ಇವರ ಗರ್ಹ ನಿಮಾರ್ಣದ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/1/2007 0:00 A

2885 LOANS&ADV
ಆ9(1) 

ಗೈ.ನಿ.ಮಂ..ಮ.ದಾ 
86/06‐07

ಗೋಪಾಕರ್ಷಣ್ಶಾ ,ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ ಅಡಮಾನ 

ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

2887 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಮ.ದಾ ಬಿ/ 

87/06‐07

ದಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ವಣಣ್, 9 ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, 
ಜಯನಗರ, ಇವರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ ಮೂಲ 

ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್
8/1/2007 0:00 A

2889 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಮ.ದಾ ಬಿ 
88/06‐07

........ ನಿಮು. ಬಿ.,ಟಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಗರ್ಹ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಮುಂಗಡದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟಟ್ ಅಡಮಾನದ 
ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್

8/1/2007 0:00 A

2892 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಮ.ದಾ 
89/06‐07

.ಎಂ. ಮಂಜೇಶ , ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, 
ಸ,ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಸಾವನಹ ಲ್, 
ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವರ ಗರ್ಹ ನಿಮಾರ್ಣ 

ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್

8/1/2007 0:00 D

2894 LOANS&ADV
ಆ9(1) ಗೈ.ನಿ. 
ಮಂ.ಮ.ದಾ 
90/06‐07

ರ್ೕ ಪೂಜಾರಯಯ್ ಮು.  ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ 
ಗುರುವಾರಹ ಳ್, ಮಾಗಡಿ ಇವರ ಗರ್ಹ 

ಸಾಲ ಬಡಿತ್ ಇ ಕೆ ಬಗೆಗ್
8/1/2007 0:00 A

6595 LOANS&ADV
a9(1)int.Red:HDF
c:154/06‐07.

Reg.to reduce the HDFc Loan int. 
amount in respect of 
Sri.Shivakumar, a.m. 

Govt.p.u.college Kari Kattey, 
Tumkur Taluk.

4/23/2010 0:00 E

6600 LOANS&ADV
a9(1)int.Red;HDF
c:155/06‐07

Reg. to reduce the HDFc Lonan int. 
amount in respect of 

Sri.p.v.Srinivasaiah Shetty a.m. 
Govt.model primary School, 

Gowrebidanoor,

4/23/2010 0:00 E

6592 LOANS&ADV
a9(1)int.Red:HDF
c:153/06‐07

Reg. to Reduce the int. amount of 
HDFc Loan, in respect 

ofSri.G.Nagaraju, a.m.H.p.S. 
ammera Halli, Kolar.

4/23/2010 0:00 E



ಅನುಮತಿಸುವ

6582 LOANS&ADV
a9(1)HDFc:KGid:
bond:137/06‐07

Regarding to release the KGiD 
bond pledged to take HDFc loan in 
respect of T.chandrappa,a.m;HpS, 

H.Sirigere

4/23/2010 0:00 E

6583 LOANS&ADV
a9(1)HDFc.int:Re
d:151:06‐07

Regarding to reduce the 
int.amount of HDFc Loan in respect 

of Sri.mamakrishna, 
Govt.p.u.college, Ramanagar.

4/23/2010 0:00 E

6584 LOANS&ADV
a9(1)int:Red;HDF
c/152/06‐07

Regarding to reduce the 
int.amount of HDFc Loan in respect 

of 
Sri.basavannappa,a.m.Govt.p.u.coll

ege , basava Kalyana.

4/23/2010 0:00 E

6857 LOANS&ADV
ಅ9(1)ಗರ್.ನಿ.ಮುಂ:
ಸಾ.ತೀರುವ  

ಪತರ್:156/06‐07

ದಿ:ಎನ್.ಚಂದರ್ಯಯ್, ಸ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, 
ಆನೇಕೆರೆ ಇವರ ಸಾಲ ತೀರುವ  ಪತರ್ದ 

ಬಗ ಗೆ್.
4/23/2010 0:00 E

7048 LOANS&ADV
ಅ9(1)ಗುರ್.ನಿ.ಮಂ.ಕೆ
.ಜಿ.ಐ.ಡಿ:ಬಾಬಿ.157

/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ನಜೀ:ಮುನಿನ್ೕಸ, 
ಸ. .ಸಾ.ಉ. ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 
ಇವರ ಕೆ.ಜಿಐಡಿ.ಬಾಂಡ್ ಬಿಸುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00 E

7049 LOANS&ADV
ಅ9(1)ಗರ್.ನಿ.ಮು.ಬ
ಡಿಡ್.ಪಾ.ಆ158/06‐

07

ರ್ೕ.ಡಿ.ಎನ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ.ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಸ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ಮೆಯ್ಸೂರು ಬಾಗ ಇವರು 
ಗರ್ಹನಿಮಾರ್ಣದ ಸಾಲದ ಬಡಿಡ್ಯನುನ್ 

ಒಂದೇಕಂತಿನ ಲ್ ಪಾವತಿಸಲು 
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಬಗೆಗ್.

4/23/2010 0:00 E

6407 LOANS&ADV
A9(1).gra.ni.ma.b

addi.lekka. 
149/2006‐07

sri.C.A.rangayya, CTE, citradurga, 4/23/2010 0:00 E

6109 LOANS&ADV
ಆ9(1)ಗರ್.ನಿ.ಮು.ಬ
ಡಿತ್:123:2006‐07

ರ್ೕ.ವೆಂಕಟಪಪ್ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರು ಒಂದೇ
ಕಂತಿನಿಲ್ ಬಾಕಿ ಪಡಿಡ್ಯನುನ್ ಪಾವತಿಸಲು 

ಅನಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/23/2010 0:00 E

8737 LOANS&ADV
a9(2)G.p.F.antim
a:387/2006‐07

sri.veerana, G.a, DDpi,OFFice 
chirtadurga, g.p.f. final withdrawn 

reg.
1/17/2009 0:00 E

11607 LOANS&ADV
ಅ9(2)ಸಾಭನಿಭಾಗ
ಶಃ 30/2007‐08

ರ್ೕ.ಎ.ಎ.ಕುಟಿನೊ,ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ 
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ 
ಶಾಲೆಗಳು,ಬೆಂಗಳುರು, ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ 
ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8/22/2007 0:00 A

11608 LOANS&ADV
ಅ9(2)ಸಾಭನಿ 

ಅಂತಿಮ 48/2007‐
08

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ
ರೆಡಿಡ್,ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಬೆಂಗ

ಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಣವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.

1/17/2009 0:00 E



/02/

13038 LOANS&ADV

ಅ92ಸಾಬಾನಿಮಾ
ತಿ:191/2007‐08 
ದಿನಾಂಕ 10‐08‐

2007

ಈಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ 
ಬಬ್ಂಧಿ ವಗರ್ದವರ ಸೇವಾ ವರಗಳ 
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/22/2007 0:00 A

10890 LOANS&ADV
A9(2)GPF:PW/51

0/2006‐07

Regarding Sanction of90 % partial 
withdrawalin respect of 

Sri.B.T.Sathyanarayana Reddy, 
Director.D.S.E.R.T,Bangalore

1/17/2009 0:00 E

14211 LOANS&ADV
ಅ9 2ಸ ಬ ನಿ ಅ 
ಮತಿಮ 3402007‐

08

ಗಾಯತೃದೇ ದತ ನಿದೆರ್ಶಕರು
ಬೆಂಗಳುರು ರವರಿಗತ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ 

ಪಾವತಿ ಕುರಿತು
1/17/2009 0:00 E

13575 LOANS&ADV
ಆ9 2 ಸಾಭನಿ 
ಅಂತಿಮ 

273`2007‐08

ೕ. ಎಎ ಕುಟಿನೋ ನಿದೆರ್ಶಕರು ಇವರ 
ಅಂತಿಮ ಸಾ ಭ ನಿ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆ

1/17/2009 0:00 E

15065 LOANS&ADV
A92 SaBaNi 

FINAL 403|2007‐
08

EASHWAR BHAT P DIRCTER SSA 
BANGALORE ‐FINAL G P F

1/17/2009 0:00 E

16422 LOANS&ADV
A9/GPF/Partial/ 

/2008‐09

Partial withdrawan of GPF of 
Sri.B.Nanjundeshwar, Joint Director 
Administration Commissioner for 
Public Instruction, K.R.Circle, 

BANGALORE‐560 001

1/17/2009 0:00 E

15643 LOANS&ADV
A92 GPF Final 
4672007‐08

sri>T .M Kumar DPI Primary 
Bangalore final GPF

1/17/2009 0:00 E

28507 STATISTICS
ಅಂಅಂ/02/ಇಮಾಕಅಂಅಂ ಇಮಾಕ

/2008‐09
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 D

28510 STATISTICS
ಅಂಅಂ/17/ರಾಮಾ

ಹ/2007‐08
ರಾ ಟ್ೕಯ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಆ ೕಗಕೆಕ್

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 D

27680 STATISTICS
No. 

CPI/ST/1/ESS/20
06‐07

Education in India 97‐98 School 
financial data

3/28/2009 0:00 D

27676 STATISTICS
ST‐1/05/SES/04‐

05
Selected Education Statistics ES IS 

ES IV S 2003‐04
3/28/2009 0:00 D

27672 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

2/ವುಒಪರ್/341/05

ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಡಿ. ಮಾರೆ ದಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 

341/05ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/28/2009 0:00 D

27687 STATISTICS
ಸಾ ಇ/ಅಂಆಮ/2
7/Rod/2006‐07

Reconciliationn of discrepancies in 
forms ES‐IS and ES‐IVS for the year 

1999‐2000 of Karnataka
3/28/2009 0:00 D

27698 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

1/11/ಎಸ್ಇಎಸ್/
03‐04

Selected Education Statistics ES‐IS 
ES‐IIS 2002‐03

3/28/2009 0:00 D



27115 STATISTICS
ಆಸಾ ಇ/ಗಯತ/
ಅಂಅಂ/10/2006‐

07

ಪರ್ಮತ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್
ಈವರೆ ಗೂ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ತರಬೇತಿ 
ಹೊಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಹಾಗೂ 

ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 D

27566 STATISTICS
ಅಂ.ಅಂ.1/ .ಪ.ಪರ್‐

261/05‐06

ರ್ೕ ಮರಿ ತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 261ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರ
3/28/2009 0:00 D

27563 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐1/ ಸಪರ್‐
5706/05‐06

ರ್ೕ ನೆ.ಲ. ನರೇಂದರ್ಬಾಬು, ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ 
ಸಂಖೆಯ್ 2706ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/28/2009 0:00 D

27124 STATISTICS
ಅಂಅಂ/24/ಅಭಾ

ಸ/2006‐07
7ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ

ಸಮೀ ೆ ಕುರಿತು
3/26/2009 0:00 D

27109 STATISTICS
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/14
/ಎಸ್ಇಎಸ್/2006‐

07

Reconciliation of discrepancies in 
forms ES‐1s and Es IVs for the year 
2002‐03 in respect of karnataka

3/26/2009 0:00 D

27103 STATISTICS
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/15
/ಪವರಾಆ/2006‐

07

ಪರಿ ಷಡ್ ವಗರ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ 
ನವದೆಹ  ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಥಮ ವರದಿಗಾಗಿ 

ವರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 D

27094 STATISTICS
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/7/
ವಾಆವ/2006‐07

2004‐05 ಮತುತ್ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ 
ಹಾಗೂ 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ 
ಆಡ ತ ವರದಿಯನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 D

27620 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

2/ .ಪ.ಪರ್/254/04
‐05

ರ್ೕ ಎಮ.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ರಾಜು ಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 

25ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27608 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

1/ಎಲ್ಎ /351/0
5‐06

ರ್ೕ .ಎಸ್. ಉಗರ್ಪಪ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ 
ಸಂಖೆಯ್ ಎಲ್.ಎ.  351ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ 

ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27603 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

1/ ಪಪರ್/77/05‐
06

ರ್ೕ ಡಾ ಎಂ.ಆರ್.ತಂಗ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ 
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿತ್ಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ 

ಸಂಖೆಯ್ 77ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27598 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

1/ ಸಪರ್/4509/05
‐06

ರ್ೕ  ಸೋಮಣಣ್ ಧಾನ ಸಭಾ 
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ 

ಸಂಖೆಯ್ 4059ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27664 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

1/ ಪಪರ್/883/04‐
05

ಡಾ. ಎಂ.ಪಿ. ನಾಡಗೌಡ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ 
ಸಂಖೆಯ್ 883ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27641 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

1/ ಪಪರ್/1751/05

ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಂಬಾವ ಧಾನ
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 

1751ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D



/221/

27661 STATISTICS
ಆಂಅಂ‐

1/ ಸಪರ್/3726/04
‐05

ರ್ೕ ಶಂಕರ ಂಗೇ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ 
ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 3726ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/28/2009 0:00 D

27634 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

2/ ಪಪರ್/130/04‐
05

ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಆ ಧಾನ
ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 

130ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
3/28/2009 0:00 D

27630 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

2/ ಪಪರ್/228/05

ರ್ೕ ಎ.ಎಸ್. ಶಂಕರ ಮೂತಿರ್ ಧಾನ 
ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರುನ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 

228ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

27626 STATISTICS
ಅಂಅಂ‐

2/ ಪಪರ್/440/04‐
05

ರ್ೕ ಮುನಿವೆಂಕಟ ರೆಡಿಡ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್
ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 440ಕೆಕ್ 

ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3/28/2009 0:00 D

26699 STATISTICS
No. ST‐

1/10/Exam 
Results/2002‐03

Furnishing of Examination Results 
in ES‐III for the year 2001‐02, 2002‐

03 2003‐04, 2004‐05
3/25/2009 0:00 D

27010 STATISTICS
ಅಂಅಂ/30/ಮಾಹ

ಪ/2007‐08

ರ್ೕ ಜಯ್ ಭಗವಾನ್ ಜಾಟ್ವ್, ರವರು 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಮಾಜ 
ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ

3/26/2009 0:00 D

27006 STATISTICS
ಅಂಅಂ/29/ಮಾಹ

ಪ/2007‐08

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಷ್ಕರ ಸಂಖೆಯ್, ವೆಚಚ್ 

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 D

27089 STATISTICS
ಅಂಅಂ/221/ವಾಆಅಂಅಂ ವಾಆ

ವ/2006‐07
ವಾ ರ್ಕ ಆಡಳತ ವರದಿ 3/26/2009 0:00 D

27085 STATISTICS
ಸಾ ಇ/19/ಅಂಅಂ
/ಉಆಅ/2006‐07

ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಉತತ್ಮ ಆಡ ತ 
ಅನುಷಾಟ್ನ ಕುರಿತು

3/26/2009 0:00 D

27080 STATISTICS
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/01
/ಸಾಮಾನಯ್/2006‐

07

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇವರಿಗೆ 
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 D

27067 STATISTICS
ಅಂಅಂ/20/ಇಮಾಕ

/2006‐07
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ

ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 D

27059 STATISTICS
ಅಂಅಂ/20/ಇಮಾ

ಒ/2006‐07
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ

ಒದಗಿಸುವುದು ಕುರಿತು
3/26/2009 0:00 D

27057 STATISTICS
ಸಾ ಇ/ಅಂ.ಅಂ/22
/ಮಾಹವ/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
ವರದಿನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 D

27017 STATISTICS
ಅಂಅಂ/12/ಎಂಎಂ
ಆರ್/2007‐08

2007‐08 ಎಂಎಂಆರ್ ಸಭೆಗೆ ಉಸುತ್ವಾರಿ
ಗುರಿಗಳು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 D

27053 STATISTICS
ಅಮಂ/21/ಆಸ/20

06‐07
ಆಥಿರ್ಕ ಸಮೀ ೆ 2006‐07ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 D

27039 STATISTICS
ಅಂಅಂ/05/ವಾಕಾ

ನಿ/2007‐08
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್ 3/26/2009 0:00 D
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27032 STATISTICS
ಅಂಅಂ/20/ಇತರೆ/

2007‐08
ಇತರೆ ಷಯಗಳು 3/26/2009 0:00 D

27026 STATISTICS
ಅಂಅಂ/25/ ಕರ್ಕು/

2007‐08

ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ೇತರ್
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ನ ಕರ್ಮ 

ಕಯ್ಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
3/26/2009 0:00 D

27000 STATISTICS
ಸಂ. 

ಅಂ.ಅಂ/14/ಮಾಹ
ವ/2007‐08

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 
ವರದಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

3/26/2009 0:00 D

26592 STATISTICS
ಅಂಅಂ/ ಮಾ‐
1/2000‐01

ವಲಯವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮಾ ತಿ
ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

3/25/2009 0:00 D

30570 STATISTICS
ಅಂಅಂ/23/ಇತರೆ/

2008‐09

ದ ಣ ರಾಜಯ್ಗಳ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಇಲಾಖಾ
ಸಚಿವರುಗಳ ಪಾರ್ದೇ ಕ ಮಟಟ್ದ 

ಸಮೆ ಳನ ಕುರಿತು.
4/3/2009 0:00 D

30550 STATISTICS
ಆಮಾಮ/19‐

1ಸೌಪಸ/2008‐09
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನಾ ಸಮಿತಿ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 D

30469 STATISTICS
ಅಂಅಂ/15/ಪವಾ/2

007‐08

ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್ಗಳ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಆ ೕಗ, 
ನವದೆಹ  ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 D

30504 STATISTICS
ಅಂಅಂ/2/ಗಯರಿ/2

007‐08
ಗಣಕಯಂತರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/3/2009 0:00 D

30507 STATISTICS
ಅಂಅಂ/20/ಇತರೆ/

2007‐08
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಶಾಖೆಗೆ ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/3/2009 0:00 D

30514 STATISTICS
ಸಾ ಇ/ಅಂಅಂ/ನಿ

ೕಜನೆ/13/200
6 07‐

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಅಂಕಿ ಅಂಶ ಶಾಖೆಗೆ
ಒಬಬ್ `ಡಿ` ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರನುನ್ 

ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 D

30527 STATISTICS
ಅಂಅಂ/13/ಉಸಕು

/2008‐09
2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸನಡೆಯುವ
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ಸಭೆ ಕುರಿತು

4/3/2009 0:00 D

30460 STATISTICS
ಅಂಅಂ/14/ನಾತೃಅ

/2008‐09

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಲ್ ನಾಗರೀಕ ತೃಪಿತ್
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ 

ಹೊರತರುವ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 D

30454 STATISTICS
ಅಂಅಂ/5/ಕೇರಾ
ಸಾಂಸ/2008‐09

ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ
14ನೇ ಸಮೆ ಳನದ ಫಾರಸುಸ್ ಸಂಖೆಯ್ 

14.5.1ರ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 D

30451 STATISTICS
ಅಂಅಂ/20/ಕೇರಾ
ಸಾಂಸ/2008‐09

ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ 
15ನೇ ಸಮೆ ಳನದ ಫಾರಸುಸ್ ಕುರಿತು

4/3/2009 0:00 D

29791 STATISTICS
ಅಂಅಂ/32/ಮಾಹ

ಪ/2008‐09

ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ. ಧನರಾಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4/3/2009 0:00 D

29801 STATISTICS
ಅಂಅಂ/10/ಮಾಹ

ಪ/2008‐09

ರ್ೕ ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಪಪ್ 
ೕನೆನ್ೕರಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಮಾ ತಿ 
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/3/2009 0:00 D



29795 STATISTICS
ಅಂಅಂ/26/ಮಾಹ

ಪ/2007‐08

ರ್ೕ ಬಿ. . ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 

ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
4/3/2009 0:00 D

29810 STATISTICS
ಅಂಅಂ/23/ಮಾಹ

ಪ/2006‐07
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ

ಒದಗಿಸುವುದು ಕುರಿತು
4/3/2009 0:00 D

29806 STATISTICS
ಅಂಅಂ/21/ಮಾಹ

ಪ/2008‐09

ರ್ೕ ಬಿ.ಜೆ. ಬಣಕಾರ, ಹಾವೇರಿ ರವರಿಗೆ 
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4/3/2009 0:00 D
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