ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
till -30/09/2016
ಇಲಾಖೆ:
ಭಾಗ:

ಅವಧಿ:

CPI BANGALORE MYSORE DEPT
OF PUBLIC INSTRUCTION

ಒಟುಟ್:

7431

CPI OFFICE-BLORE MYSORE
ಮುಕಾತ್ಯದ ವಗರ್:

ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್
1

2

193553

3

542

4

554

5

36700

6

563

1
2

1

2

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಸಂಖೆಯ್ ಕಡತ ಸಂಖೆಯ್ / ಷಯ
ಶಾಖೆ: AUDIT
CPIBM-1-sakala-2016
189393

ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ
30/05/2016

E

ಮುಕಾತ್ಯದ ದಿನಾಂಕ ನಾಶಪಡಿಸುವ
02/08/2016

RRB
ಒಟುಟ್: 6
03/08/2016
1-1-1

xyz
CPIBM-1-ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ 22/06/2016
02/08/2016
03/08/2016
2016
name change
ಆಡಿಟ್2/ತವ4/2005-06
10/12/1998
22/04/2008
22/10/2008
ಸಕಾರ್ರಿ ಟಿಟಿಐ ನಾಗಮಂಗಲ ಮಂಡಯ್ 92-93 ರಿಂದ 96-97ರವರೆಗೆ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ
ಆಡಿಟ್3/ತವ-02/2005-06
06/05/2005
23/12/2013
23/06/2014

1-1-1

7-3-5
7-3-5

ರ್ೕ ಹರಿನಾರಾಯಣ್ ಸೋಮಾನಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು 2001-02 ರಿಂದ 2003-04ನೇ ಸಾ ನ
ಆಡಿಟ್.3/ತಪಾಸಣೆ/4/2009
15/09/2009
23/12/2013
23/06/2014
7-3-5
-10
ರ್ೕ ಹರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೋಮಾನಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಶೆಥ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2004-05
ಆಡಿಟ್2/ತವ-03/2003-04
07/08/2003
25/08/2015
25/02/2016
7-5-4

ಮು ಲ್ಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಮಂಡಯ್ 2000-01 ರಿಂದ 2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ
ಶಾಖೆ: CMI
ಒಟುಟ್: 2
13720
CPI.2.ವೈ.ಮ.ಬಿ/2007
16/10/2007
20/08/2015
20/02/2016
1-1-1
medicalbills
82039
cmi2/ವೈವೆಮ/2011/
17/09/2011
20/08/2015
20/02/2016
1-1-1
BANGLOR RURAL OFFCE KG ROAD BANGLORU latters
ಶಾಖೆ: EST1A
ಒಟುಟ್: 344
42394
2(7)/ದೂಪರ್/ದುರು:46/20
04/03/2010
13/08/2010
13/02/2011
1-1-1
09-10/
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ, ಬಿ.ಎ ಗುಡಿಪಾಳಯ್. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಣ ೕಲಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
111415
2 (5)/ಮಾಹಆ/ಮಾನವ
10/07/2013
05/06/2014
05/12/2014
1-3-1
ಹಕುಕ್/19/2013-14/2013

3

75851

4

79701

5

102487

6

3050

ಬೆಳಗಾ ಜಿಲಾಲ್ ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಬಬ್ಂಧಿಯವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ( ರ್ೕಮತಿ ಅಖಿಲಾ ಎ
2(7)/ದೂಪರ್/20//201104/08/2011
07/06/2014
07/12/2014
2-1-2
12
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ-3 ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ತಪುಪ್ ಮಾ ತಿ
2(7)/ದೂಪರ್/25//201103/09/2011
10/06/2014
10/12/2014
2-1-2
12
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ್ರನುನ್ ಕಡೆಗಣಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
2
08/11/2012
19/01/2013
19/07/2013
2-5-1
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/50/201213/2012
ಗುತಿತ್ ಜಂಬುನಾಥ ಮುಖಯ್ ಕಾಯ ನಿವ ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಪುರ ಇವರ ಪರ್ಥಮ ಮೇಲಮ್ನ
2(3) ಪಅದೂ 37/200312/12/2003
21/10/2011
21/04/2012
3-2-1
04

1
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಪಪ್ ಮರಿಯಪಪ್ ಬಳೂಟಗಿ, ಮು. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(3) ಪಅದೂ 17/200617/07/2006
24/03/2009
24/09/2009
3-2-1
07
ರ್ೕ ರಂಗಯಯ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(2)ಹೆವೇಬ.:03/200401/01/2004
06/09/2008
06/03/2009
3-2-1
05
ರ್ೕ ಬೋರಪಪ್ ನಾಯಕ ನಿವ್ಋತ ಬಿ.ಇ.ಒ. ಜಗಳೂರು ಇಚರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
2(3) /24/2006-07
11/10/2006
21/10/2011
21/04/2012
3-2-1
ರ್ೕ ಕೆ. ವೇಗೌಡ. ಂದಿನ ಬಿಇಒ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(3) ಪ ಅ ದೂ/2831/10/2006
21/10/2011
21/04/2012
3-2-1
2006-07
ಸ ಪ ಪೂ ಪಂಚನಹ ಲ್ ಇ ಲ್ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
si2(3)paadu 33/06-07
02/01/2007
08/09/2008
08/03/2009
3-2-1

7

3281

8

5744

9

8433

10

8445

11

8681

12

15108

13

18121

14

19826

Unauthorised absence of Block Educational Officer, Sulya, South canara District
si23 paadu 35/200716/01/2008
21/03/2009
21/09/2009
3-2-1
08
Complaint against the H.M., GHS., Changadihalli, Hassan reg.,
23 ಪಅದೂ 13/08-09
29/08/2008
13/02/2014
13/08/2014
3-2-1
ರ್ೕ ೕತಾರಾಮ ಶೆಟಿಟ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ , ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಯಿತ್, ಕುಂದಾಪುರ ಇವರ
si23 paadu 32/2008-0
29/12/2008
21/10/2011
21/04/2012
3-2-1

15

37916

complaint of Sri b.R.prasad, Resident of arakalgud, submitted to Respacted
CPI/ಪಅದೂ/25/2009-10
28/10/2009
28/11/2014
28/05/2015
3-2-1

16

40331

17

44115

ರ್ೕ ಜಿ.ಡಿ.ದಾಸರ್, ಂದಿನ ೇ. ., ರಾಜಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ.ಕಿರಣ್, ದಿವ್.ದ.ಸ., ಇವರ ರುಧದ
CPI/ . ಪರ್/35/200906/01/2010
21/10/2011
21/04/2012
3-2-1
2010
ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್. ವರಾಮೇಗೌಡ, ಬಿ.ಇ.ಓ., ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ,ಮೈಸೂರು,ಇವರ ಮೇಲೆ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ
CPI/ . ಪರ್/03/2010-11
27/04/2010
13/02/2014
13/08/2014
3-2-1

18

46151

ಮಾಚ್ರ್ 2010ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವತಿರ್ ರುವರೆಂಬ
23/06/2010
30/10/2015
30/04/2016
3-2-1
CPI/ . ಪರ್/`10/2010-11

19

46790

ರ್ೕ ಕೆ.ಮಹದೇವ, ಸ. ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಎನ್.ಪಿ.ಸುರೇಶ್, ನಂಜನಗೂಡು ಇವರುಗಳು ಮಾ ತಿಹಕುಕ್
CPI/ . ಪರ್/12/2010-11
16/07/2010
21/10/2011
21/04/2012

3-2-1

20

47474

ರ್ೕ ಮಂಟೇ ಂಗಾಚಾರ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
CPI/ . ಪರ್/13/2010-11
05/08/2010
14/05/2015
14/11/2015

3-2-1

21

57896

22

58840

23

86645

24

87257

ರ್ೕ ಮಹದೇವ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಮಂಡಯ್, ಇವರ ರುಧದ ದೂರು
04/01/2011
21/10/2011
21/04/2012
3-2-1
2(3)/ . ಪರ್/29/201011
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಣಿ, ಂದಿನ ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ರುಧದ ದೂರು
11/01/2011
21/10/2011
21/04/2012
3-2-1
2(3)/ . ಪರ್/32/201011
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್.ಪರ್ಕಾಶ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, 0ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುಧದ ದೂರು.
23 ದೂರು
02/11/2011
28/11/2014
28/05/2015
3-2-1
ಇತರೆ24/201112:.24/1112.ದೂಪರ್/2011
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್
23ದೂರು ಇತರೆ:28/1108/11/2011
28/11/2014
28/05/2015
3-2-1
12.28/1112.ದೂಪರ್/2011

2
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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25

93564

26

94020

27

96970

28

96971

29

96977

30

100403

31

110818

32

112778

33

112779

34

112780

35

115079

36

127004

37

127006

38

127012

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
(3)ಪ.ಅ.ದೂ.ಇ.:42/201
27/02/2012
28/11/2014
28/05/2015
3-2-1
1-12/ದೂಪರ್/42/201112/2012
ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಮನ ದೈ, ,ರಿಗೆ ಮು. .ಪರ್ಭಾರ ವ ದುದ್ ರದುದ್ಪಡಿ
ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು,
2(3)ಪ.ಅ.ದೂ.ಮಾ.ಹ.ಅ.
06/03/2012
30/10/2015
30/04/2016
3-2-1
ಇ.45/201112/ಮಾ.ಹ.ಅ/45/201112/2012
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಜವರೇಗೌಡ,ನಿವ್ೃತತ್ ಕೋಟರ್ ರಸೆತ್ೕದಾರ್,ಹಾಸನ ಇವರು ಮಾ.ಹ.ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
2(3) . .ಪರ್.ದೂ:5/1230/05/2012
04/12/2014
04/06/2015
3-2-1
13/ದೂಪರ್/05/201213/2012
ರ್ೕ ಕೊತತ್ ಳ್ ಅಪಿಪ್ ಅಪಪ್ಯಯ್ ಕೊಡಗು ಇವರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಯಡಿ ಆಗಿರುವ ಹಣದುರುಪ ೕಗ ಬಗೆಗ್
2(3)
30/05/2012
14/05/2015
14/11/2015
3-2-1
. .ಪರ್.ದೂರು:06/1213/ದೂಪರ್/06/1213/2012
ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಸಕಾರ್ರೇತರ ನಗದು ಪುಸತ್ಕ ನಿವರ್ ಸದಿರುವ ಕುರಿತು,(ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಬೆಂ
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು:09/2
30/05/2012
28/11/2014
28/05/2015
3-2-1
012-13/ದೂಪರ್/09/201213/2012
ಕನಿವ್ೕನಿಯರ್,ಯುಕೋ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರ್ೕ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಉ.ನಿ.ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಮಚಚ್ಡಾ,
03/09/2012
14/05/2015
14/11/2015
3-2-1
2(3) . .ಪರ್.ದೂರು25/2
012-13/ದೂಪರ್/25/201213/2012
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ, ಉಮಾ, ಪರ್ ಕಷ್ಕಿ ಸ.ಮ.ಮ ಳಾ ಸಂಸೆಥ್,ಮೈಸೂರು,ಇ ಲ್ಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಯ
14/06/2013
15/05/2015
15/11/2015
3-2-1
2(3) ಪರ್.ದೂರು:10/13
-14/ದೂಪರ್/10/1314/2013
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ, ಬಸವರಾಜು, ಉ.ನಿ.(ಆ)ಸಾ. .ಇ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಮಾನನಷಟ್
ಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಲು
2[3]ದೂರು26/2013/ದೂ
27/08/2013
04/12/2014
04/06/2015
3-2-1
ಪರ್/2013-14/2013
ರ್ೕರ ೕಂದರ್ ಪಾಟೀಲ, . .ಟಿ.ಬಿಲ.◌ಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ,ಮೂಡುಗೆರೆ ಕಛೇರಿರವರ ಪತಿನ್ಯಿಂದ ದೂರು.
CPI 2[3]ದೂರು12/2013
27/08/2013
04/12/2014
04/06/2015
3-2-1
-14/ದೂಪರ್/201314/2013
ರ್ೕಪರ್ ೕದ್.ಜಿ.ಇ.ಟಿ.ಬೆಂಗಳೂರುಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
2[3]ಮನ 24/201327/08/2013
28/11/2014
28/05/2015
3-2-1
14/ಮನ /201314/2013
ರ್ೕ ◌ೆ◌ಂ.ಎಸ್.ಗೋ ಂದರಾಜು.ವಯ್ಸೂರು ಬಿ.ಇ.ಓ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಯಡಿ ಮಾ ಒತಿ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
23/11/2013
28/11/2014
28/05/2015
3-2-1
2(3)/ದೂಪರ್/ ಭಾಗ
ಪರಿವತ ನೆ/ಅನು/50/201314/2013
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಬಲಮ್ಠ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇ ನೋಟೀಸ್
CPI-BM10ದೂಪರ್2014
04/07/2014
14/05/2015
14/11/2015
3-2-1
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಮ್ಐಸೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ಔಸರ್ ಅಹಮದ್ ಇವರಿಂದ ದೂರು
CPI-BM28ದೂಪರ್2014
06/09/2014
14/05/2015
14/11/2015
3-2-1
ಸಕ್ಂದ ◌ಾರ್.ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಇಓ,ದ ಣ ವಲಯ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು.
CPI-BM29ದೂಪರ್2014
15/09/2014
14/05/2015
14/11/2015
3-2-1
ಬಿಇಓ,ಪುತುತ್ರು ಇವರ ಮೇಲೆ [ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್. ಭಾಗ] ಕಡಬ
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39

132349

40

19897

41

42086

42

65686

43

65779

44

68473

45

77742

46

89436

47

92109
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CPIBM62ದೂಪರ್2015
06/05/2015
11/09/2015
11/03/2016
3-2-1
ಉಪನಿದೇಱಶಕರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಮತುತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು , ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ
22ಹೆ.ವೇ.ಬಡಿತ್:05/200801/01/2009
23/06/2011
23/12/2011
3-2-2
09
ರ್ೕ ಪಿ. .ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವ ವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
2(2)/ಕುಕ ೕ/ತೆರಿಗೆ
23/02/2010
14/06/2011
14/12/2011
3-2-2
ನಾಯತಿ.:22/ 2009-10/
ರ್ೕಮತಿ ಗಿತಾ.ಬಿ.ಎಂ. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಕುರ್ , ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಾಯಿತಿ
2(3)/ದೂಪರ್/01/201102/04/2011
28/11/2014
28/05/2015
3-2-2
12
ರ್ೕ ಚಂದಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಗೂ ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ್,
2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:15
07/04/2011
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
/2010-11/
ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಂಪಣಣ್ನಾಯಕನಕೋಟೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ: ಇವರಿಗೆ
2(2)/ವೇನಿ/ .ವೇ.ಬಡಿತ್:
16/06/2011
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
02/2011-12/
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ ಎಸ್.ಆರ್., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಕೆರೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಸೇಷ
2(2)/ವೇನಿ/ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:06
02/09/2011
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
/2011-12/
ರ್ೕ ಎಂ. .ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ
22
08/12/2011
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
ಸಥ್ವೇಬ.17/201112.ವೇಬ/
2011
ರ್ೕ ಎನಿಬ್ಪಾಟೀಲ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರುಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳುಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
27/01/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ
21/2011-12/2012
ರ್ೕ ಎಸ್ ದಿವಾಕರ, ಮು. ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೊಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು
02/03/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
2(2) .ವೇ.ಬ/ವೇಬ/30/2
011/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗರಗನಹ ಳ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ
2(2)
15/03/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
ಸಥ್.ವೇ.ಬ/ವೇನಿ/33/2011/2012
ರ್ೕ ಬಿ. .ರಾಮಚಂದರ್,ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವರ. ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು
19/04/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ/ವೇಬ/1/20
12-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಮಹಾಲ ಮ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜೋಡಿಹುಸೂಕ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ4,
2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ/ವೇಬ/2/20
02/05/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
12-13/2012
ರ್ೕ ಎಲ್. .ರುದೆರ್ೕಗೌಡ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
2(2) .ವೇ.ಬ/ವೇಬ/4/20
09/05/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
12-13/2012
ರ್ೕ ಪಿ. ಲೋಕೇಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾ ಕೆರೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
2(2)-/ವೇನಿ/ .ವೇ.ಬ04/07/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
ವರ್.ತೆ. -8/20122013/2012
ರ್ೕಎಸ್.ಆರ್.ಸವರಿನಾಧನ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,(ಇ-ಆಡ ತ ಘಟಕ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
2(2)ಸಥ್.ವೇ.ಬ./ವೇನಿ/9/20
17/07/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
12-2013/2012
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ. ರೂಪಾ ,ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಕರ ಕಛೇರಿ,ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
2(2)
18/07/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
ಸಥ್.ವೇ.ಬ./ವೇಬ/10/20122013/2012
ರ್ೕ ಎನ್.ಹುಚೆಚ್ೕಗೌಡ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಡಕೊಳ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್

4
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ.11/2
21/07/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
012-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್.ನಾಯಕ್,ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು,ರಾಜಯ್ ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ.12/2
23/07/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
012-13/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮತಿತ್ಗಾರು,ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ07/09/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
13/2012-2013/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಟೆಟ್ಮಳಲವಾಡಿ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಮೆಯ್ಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ.07/09/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
14/2012-2013/2012
ರ್ೕ .ಎನ್.ಕಲೆಲ್ೕಶಪಪ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು( ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ) ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ,ಕುಪಾಪ್ಳು,ಕಡೂರು
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ07/09/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
15/2012-2013/2012
ರ್ೕ ಉಮೇಶ.ಎನ್.ರಾಯಕ್ರ್,ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,ಕಂಬದಕೋಣೆ, ಬೆಯ್ಂದೂರು
12/10/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
2(2)
ಸಥ್.ವೇ.ಬ/ವೇಬ/16/201213/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಅಣಣ್ಯಯ್ ಹೋಬ ದಾರ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ
12/10/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬವೃ.ತೆ. -17/20122013/2012
ರ್ೕ ಎಂ.ಕೃಷಣ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
19/10/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ
18/2012-13./2012
ರ್ೕಸಚಿಚ್ದಾನಂದ ಮುತಿರ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲಾಯ್ಗೇಟ್ ಮಾಗಡಿ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ20/10/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
20/2012-13./2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುದಗಂದೂರು, ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ.20/10/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
21/2012-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಷಹನಾಜ್ ರಿನ್ ಬಾನು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಉತತ್ರ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ.22/2
26/10/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
012-13/2012
ರ್ೕ ಪಿ.ಧಮರ್,ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ.2308/11/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
2012-13/2012
ರ್ೕ ಇ.ಹೆಚ್.ಕಲಾಯ್ಣಕುಮಾರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೊರಬ ಪಟಟ್ಣ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ17/12/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-2-2
28/2012-13/2012
ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ,ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್, ಬನಶಂಕರಿ
2[3]23/201327/08/2013
28/11/2014
28/05/2015
3-2-2
14/ದೂಪರ್/2013-14/2013

56

98908

57

98974

58

100535

59

100536

60

100537

61

101380

62

101391

63

101732

64

101760

65

101761

66

101851

67

102484

68

103718

69

112774

70

112782

71

3563

ರ್ೕಮಟಿ ಬಸಮಮ್.ಕೆ.ನಿ. .ದೂಡಡ್ಕಾಡನೋರುರವರು,ಬಿ.ಇ.ಓ ಹೂಳಡನರ ೕಪುರ ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ ದೂರು.
2(2) ನಿ.ವೇ.ಬ 78/05-06
20/01/2006
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3

72

3600

ರ್ೕ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಮು. . ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೊಡಗಹ ಳ್, ಬಿ ನರಸೇಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
2(2) ನಿ.ವೇಬ 94/05-06
31/05/2005
23/11/2013
23/05/2014

ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್ೕ ಸಾ. .ಇ.ಉ.ನಿ.ರವರ ◌ಾಪತ್ ಸಹಾಯಕಿ ವಾಸಕಿ ಪರ್ಸನನ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕಕ್ಸಾವ್ಮಿ .ಸಂ,ಇವರ ಮೇಲೆ
2[3]ದೂರು21/201327/08/2013
28/11/2014
28/05/2015
3-2-2
14/ದೂಪರ್/2013-14/2013

3-2-3

ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಸ. ರಾಗಿ ವೇತನ ನ ಲ್ನ ಇಲಾಖಾಗ ಗೆ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

5
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

73

19966

74

43838

75

58904

76

97598

77

103147

78

103148

79

103189

80

103845

81

104218

82

105406

83

105499

84

105748

85

105819

86

105820

87

105821

88

105822

89

106339

22ಸಥ್ಗಿತ/ಹೆಚುಚ್ವರಿ. ಶೇಷ
.ವೇ.ಬಡಿತ್:00/2008-09

03/01/2009

23/11/2013

23/05/2014

3-2-3

ಸಥ್ಗಿತ/ ಶೇಷ/ಹೆಚುಚ್ವರಿ. ವೇತನ ಬಡಿತ್ಗಳ ಕಡತ
CPI/ವೇನಿ/ಸಥ್.ವೇ.ಬಡಿತ್:01/2
21/04/2010
06/08/2012
06/02/2013
3-2-3
010-11/
ರ್ೕ ಕಲಾಯ್ಣಕುಮಾರ್ ಇ.ಹೆಚ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸೂರಬ ಪಟಟ್ಣ, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ
2(2)/ಕಭಾ /ಇತರೆ201012/01/2011
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
11/
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಈ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್
2(2)/ಇ /ವೇತನ ರಿಕವರಿ13/06/2012
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
5/2012-2013/2012
ರ್ೕ ಟಿ. .ಯಲಲ್ಪಪ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ, ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು,ಚಿತರ್ದುಗರ್
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ28/11/2012
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
24/2012-2013./2012
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎನ್. ಮಂಜುಳ,ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು(ಪರ್ಧಾನ) ಆರ್. .ರಸೆತ್
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ28/11/2012
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
25/2012-2013./2012
ರ್ೕ ನಾಗಾಯ್ನಾಯಕ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವನಗೂರು,ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ29/11/2012
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
26/2012-2013/2012
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಕೊಪಪ್ಲು, ಮೆಯ್ಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ,
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ.21/12/2012
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
29/2012-13/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಎಂ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ.(ತಾಲೂಲ್ಕು) ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ29/12/2012
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
30/2012-13/2012
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಾಲಕೃಷಣ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-3,ಬೆಂಗಳೂರು
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ18/01/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
31/2012-13/2013
ರ್ೕಮತಿ .ಪಿ.ಪದಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಂಪಣಣ್ನಾಯಕನಕೋಟೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್
2(2)/ವೇಬ/ . ವೇ.ಬ.19/01/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
32/2012-13/2013
ರ್ೕ
ೕಗೀಶ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶಂಕರನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
2(2)/ಇ /ಕಡತ ಇತಯ್ಥರ್22/01/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
33/2012-13/2013
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ನ ಲ್ರುವ,ಆದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ(ಫಿ ಕಲ್ ಆಗಿ)ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಕಡತಗಳ ಪಟಿಟ್ಯ ಬಗೆಗ್.
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ23/01/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
34/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎನ್.ರಾಜಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಸಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ23/01/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
35/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎನ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಬಾಲಕರ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಣಸೂರು,
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ23/01/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
35/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎನ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಬಾಲಕರ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಣಸೂರು,
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ23/01/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
36/2012-13/2013
ರ್ೕ ಕೆ. .ರಾಮಯಯ್,ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ.06/02/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
37/2012-2013/2013
ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಸೌದಾಗರ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಚಿತರ್ಕಲೆ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
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2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ.07/02/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
38/2012/2013
ರ್ೕ . ವಮೂತಿರ್,ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಆಭಿಯಾನ,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ
2(2/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ11/02/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
39/2012-/2013
ರ್ೕ ಎ.ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾದಲವೇಣಿ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ20/02/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
40/2012-/2013
ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ತಜಮುಮ್ಲ್ ಮುಸತ್ಹ ನ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು,
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ20/02/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
41/2012-/2013
ರ್ೕ ಟಿ.ಭಾಸಕ್ರ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಲೂಲ್ರು, ಕಾಕರ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ21/02/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
42/2012/2013
ರ್ೕಮತಿ .ಇಂದಿರಮಮ್,ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕುಣಿಗಲ್(ತಾಲೂಲ್ಕು),ತುಮಕೂರು
18/03/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ43/2012-/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಮಹಾಲ ಮ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ22/03/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
44/2012-/2013
ರ್ೕ ಎಲ್. .ರುದೆರ್ೕಗೌಡ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ01/04/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
1/2013-2014/2013
ರ್ೕ ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿಳಕಿ, ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ಜಿಲೆಲ್
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ08/04/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
2/2013-14/2013
ರ್ೕ ಬೀರಪಪ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು(ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ) ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ26/04/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
5/2013-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ರ್ೕರಂಗರಾಜಲ ಮ್,ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ,
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ08/05/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
8/2013-14/2013
ರ್ೕ ಕೆ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಳಳ್ಕೆರೆ (ತಾಲೂಲ್ಕು) ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ
13/06/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
9/2013-14/2013
ರ್ೕ ಐ.ಪಿ.ಉಮೇಶ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಮೂಡಿಗೆರೆ
2(3)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ
13/06/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
10/2013-14/2013
ರ್ೕ ಆರ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗವ ಳ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
13/06/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ
11/2013-14/2013
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಸಗ ಲ್, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ15/06/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
12/2013-14/2013
ರ್ೕ ಜಿ.ಕೆ.ಲೋಕೇಶವ್ರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ◌ಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಸಂತನಗರ, ರಿಯೂರುತಾಲೂಲ್ಕು
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ18/06/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
13/2013-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಪರ್ಮೀಳ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾ◌ಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊತೆತ್ೕಗಾಲ, ಹುಣಸೂರುತಾಲೂಲ್ಕು ಮೈಸೂರು
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ03/07/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
14/2013-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ .ಟಿ. ಜಯಲ ಮ್,ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ
2(2)/ವೇಬ/ .ವೇ.ಬ20/07/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
18/2013-14/2013
ರ್ೕ ಜೆ.ಎನ್. ದದ್ರಾಜು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾವನೂರು, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ,ಹಾಸನ
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2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ06/08/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-3
20/2013-14/2013
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ. ರೂಪಾ ,ಜಿಲಾಲ್ ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ
12/04/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-4
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ3/2013-2014/2013
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ.ಆರ್.ನಾಯಕ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ,
2(2)/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ26/04/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-4
6/2013-14/2013
ರ್ೕ .ಆರ್. ೕಗೀಶ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್
2(2/ವೇಬ/ಸಥ್.ವೇ.ಬ08/05/2013
23/11/2013
23/05/2014
3-2-4
7/2013-14/2013
ರ್ೕ ಆರ್.ರಮೇಶನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
2(6)ಪದೂ 19:04-05
27/01/2005
10/10/2014
10/04/2015
3-5-1
ರ್ೕ ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಮು. .ರು ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಪಾತಪ ಲ್ ಕೋಲಾರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ
2[4.02/2571/2008.ಕೆಎ
16/06/2008
20/01/2009
20/07/2009
3-5-1
ಟಿ ಅಜಿರ್/2008-09
ಅ.ಸಂ:2571/2008 ಡಿ.ಜಿ.ಸೈಯದ್ ನವನಗರ ಹುಬಬ್ ಳ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್,
26 ಇತರೆ
21/03/2009
19/12/2011
19/06/2012
3-5-1
ದೂರು44/2008-09
ರ್ೕ. ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ, ಬಿ.ಆರ್. ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
26ಇತರೆ/ದೂರು
22/06/2009
13/07/2012
13/01/2013
3-5-1
98/2009-10.
ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಮೃತುಯ್ಂಜಯ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ತಾವರೇಕೆರೆ, ಗೂಡೆಗೆರೆ ಹೋಬ , ರಾ ಥಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್
09/09/2009
19/12/2011
19/06/2012
3-5-1
¸ 2(6) ದೂರು
13/2009/ದೂರು/ಇತರೆ/20
09
ರ್ೕ. ಟಿ ಬಸವರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಡಸೂರು ತಿಪಟೂರು ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
2(6) ಇತರೆ/ದೂರು
19/09/2009
11/04/2012
11/10/2012
3-5-1
18/200910/ಇತರೆ/ದೂರು/2009
ರ್ೕ. ಕೆ.ಎಸ್. ಶಂಕರಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಕುರಿತು ವರದಿ
2(6)/ದೂರು/16/2009
09/11/2009
15/01/2013
15/07/2013
3-5-1
ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಂಜಿನಿ ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೈರನಾಯಕನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಂಗಾರ್. ಜಿಲೆಲ್
2(6)
20/11/2009
08/12/2011
08/06/2012
3-5-1
ಇತರೆ/ದೂರು/29/2009
ರ್ೕ. ರಿಯಾಜ್ ಉಲಾಲ್ ಮುಖುಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಯಗವಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
2(6)
04/01/2010
26/02/2013
26/08/2013
3-5-1
ಇತರೆ/ದೂರು/ಅ.ವ/34/09 10/2010
1994-95ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂದ ಂದುತವ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಬಾರದೇ ಇರುವ
2(6) ಇತರೆ
31/03/2010
11/04/2012
11/10/2012
3-5-1
ದೂರು/ನೀ. /45/09/2010
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಜಯ ರ್ೕ. ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಲವ್ರ್ ಜೂಯ್ಬ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
16/04/2010
03/02/2012
03/08/2012
3-5-1
2(6)
ದೂರು/ನೀ. /27//2009
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಲಕಕ್ಪಪ್ , ಉ.ಪಾರ್ಂ. ಎಂ.ಎಂ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್.ಶಾ. ಬಾಗ ಹೊಳಲಕ್ರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
26/04/2010
19/03/2012
19/09/2012
3-5-1
2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /03//20
10-11
ರ್ೕ. ಚನನ್ಪಪ್ಗೌಡ, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಬಿ.ಆರ್. . ಕೇಂದರ್ ಬೇಲೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ಲೂಪ ,
2(6) ಇತರೆ
07/06/2010
05/12/2011
05/06/2012
3-5-1
/ದೂರು/ನೀ. /04//201011
ರ್ೕ ಅಲಸಾತ್ಫ್
ೕದಿ, ಉಪನಾಯ್ಶಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರು ಕುಟುಂಬ ೕಷಣೆಯನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

125

46342

126

46397

127

46810

128

48722

129

49046

130

50706

131

51862

132

59240

133

59719

134

65320

135

65701

136

67095

137

67432

138

73041

139

73234

140

81435

2(6)/ನೀ. /ದೂರು
03/07/2010
16/12/2011
16/06/2012
3-5-1
4//2010
ರ್ೕ. ಎಂ. . ರಾಜಣಣ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂ. ಹಾಗಯ ಮುಖಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ರಾ
2(6) 2(6)
06/07/2010
19/12/2011
19/06/2012
3-5-1
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /06//20
10-11
ರ್ೕಮತಿ. ಲ ತಮಮ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬಸಾಪುರ , ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಇಕೆ ವಾದ್
2(6)
19/07/2010
15/01/2013
15/07/2013
3-5-1
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /09//20
10-11
ರ್ೕ. ಅನಂದ, ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಳ ಗಾರ್ಮ ಚೌಕಿಯಂಗಡಿ, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
28/08/2010
13/07/2012
13/01/2013
3-5-1
¹
2(6)ದೂರು/ನೀ. /11//201
0
ರ್ೕ ಬಿ ಬಸಬರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗನಾನ್ಯಕನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್
04/09/2010
03/02/2012
03/08/2012
3-5-1
2(6)
ದೂರು/ನೀ. /12//2010
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾದಿಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಶಾಲಾ
2(6)
28/09/2010
15/01/2013
15/07/2013
3-5-1
ದೂರು/ನೀ. /13//2010
ರ್ೕ. ಚಂದರ್ಹಾಸ,ಹೆಚ್. ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಹಾಗು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
2(6)/ನೀ. /11//201015/10/2010
08/12/2011
08/06/2012
3-5-1
11
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಆರ್. ಕೇಂದ, ಉತತ್ರ ವಲಯ-2, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2 (6)
17/01/2011
03/02/2012
03/08/2012
3-5-1
ದುರು/ನೀ. /01//2011
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಜೀದಾ ಬೇಗಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್, ದ ಣ ವಲಯ-3
2(6) ಇತರೆ//ನೀ. /ದೂರು
27/01/2011
15/01/2013
15/07/2013
3-5-1
17//2010-11
ರ್ೕ. ದೆದ್ೕಗೌಡ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ:ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಕನಾರ್ಟಕ
2(6)
25/03/2011
15/01/2013
15/07/2013
3-5-1
ದೂರು/ನೀ. /96//2011
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಚ್,. ಲತಾಮಣಿ, ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಸೂರು, ಕನಕಪುರ ತಾ: ಹಾ
2(6) ಇತರೆ /ದೂರು
05/04/2011
11/04/2012
11/10/2012
3-5-1
//ನೀ. /02/2011-12
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗು ಮೈಸೂರು ಬಾದ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರು ದೂರು/ ಮನ ಗಳನುನ್
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2011
16/05/2011
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
-12
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೆವಾರಿ ಬಗೆಗ್.
2(6) ಇತರೆ
30/05/2011
10/04/2012
10/10/2012
3-5-1
/ದೂರು/ನೀ. /06//2011112
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಎಚ್. ಕುಸುಮ ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ತೆಲಗು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಒ.ಪಿ.ಎಚ್. ರಸೆತ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
02/07/2011
15/01/2013
15/07/2013
3-5-1
2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /13//20
11-12
ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ದೂರುನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
2(6) ಇತರೆ/
04/07/2011
26/02/2013
26/08/2013
3-5-1
ದೂರು/ನೀ. /15//201112
ರ್ೕ ಕೆ. ಎನ್. ದದ್ಪಪ್ ಪರ್ಬಾರಿ ಮು> . ಮತುತ್ ಕೆ.ಇ. ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಗುಮಾಸತ್ರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ
09/09/2011
19/01/2013
19/07/2013
3-5-1
2(5)/ದೂಪರ್/11//201112
ರ್ೕ ಭರತಾರ್ಜ್ ಸಾವಳಗಿ ಂದಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತತ್ರವಲಯ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು

9
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
141

83638

142

84742

143

85288

144

85780

145

87010

146

87557

147

87871

148

89302

149

92148

150

92153

151

92362

152

92898

153

93765

154

94904

155

95293

2(6)
01/10/2011
16/12/2011
16/06/2012
3-5-1
ದೂರು/ . ಪರ್/12//2011
ರ್ೕ. .ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ, ಂದಿನ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆರ, ನಾಗರಸನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾ ಮು. ೕ.
2(5)
12/10/2011
05/06/2014
05/12/2014
3-5-1
ದೂರು/ಉನಾಯ್/14//201112
ರ್ೕ ಎಲ್ ರಂಗಪಪ್ ಂದಿನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ರುದದ್ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಅಕರ್ಮ ಆ ತ್
20/10/2011
13/07/2012
13/01/2013
3-5-1
2(6)
ದೂರು/ . ಪರ್/16//2011
ರ್ೕ. ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲರ, ಎನ್ ದೇವರಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಎಪರ್ಲ್
2 (6)
24/10/2011
19/12/2011
19/06/2012
3-5-1
ಇತರೆ/ದೂಈರು/ದೂಪರ್/23//
2011-12
ರ್ೕ. ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾರು ಮು. . ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಮಟಗಾನಹ ಳ್,
ಸ 2 (6)
04/11/2011
25/11/2011
25/05/2012
3-5-1
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/25//20
11-12
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಂಕುಂದ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಕುರಿತು
11/11/2011
10/04/2012
10/10/2012
3-5-1
2 (6)
ದೂರು/ . ಪರ್/17//2011
ಏಪಿರ್ಲ್ 2011ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ಾ ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕಾಯರ್ದ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ಲೋಪ
2(5)/ಮಾಹಆ/1086/201
16/11/2011
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
1/19//2011-12
ಹೆಚ್ ಅರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1086/2011ರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್- ಕನಾರ್ಟಕ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗದ ಪತರ್
26
05/12/2011
18/07/2012
18/01/2013
3-5-1
ಇತರೆ/ದೂರು.ದೂ27/.ದೂಪರ್
/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕೋಮಲಾ , ಉ ಪಾರ್ಂ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಚನನ್ಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಕರುತು
28/01/2012
17/08/2012
17/02/2013
3-5-1
2 (6)
ಇತೆರ/ದೂರು/ದೂಪರ್/29//20
12
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಕುಮಾರಿ, ಉ.ಪಾರ್> ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಪೀಣತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೆಏ ನ
28/01/2012
05/01/2015
05/07/2015
3-5-1
2 (6)
ಇತೆರ/ದೂರು/ದೂಪರ್/30//20
12
ರ್ೕ. ವಣಣ್ ಉ.ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಸಂತೆಮರಹ ಳ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
03/02/2012
19/03/2012
19/09/2012
3-5-1
2(6)
ಇತೆರ/ದೂರು/ದೂಪರ್/32/20
11/2012
ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್ , ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗೃಹಮಂಡ ಬಡಾವಣೆಮ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ರುದದ್ ರ್ೕ
2(5)/ದೂಪರ್/37
15/02/2012
09/06/2014
09/12/2014
3-5-1
/2011/2012
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ 2006 ರಿಂದ 2008ರ ರ ವರೆಗಿನ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್
ತತ್ ರೂ
01/03/2012
15/01/2013
15/07/2013
3-5-1
2 (6)
ದೂರು/ . ಪರ್/02//2012
ರ್ೕ ಆರ್ ಎನ್ ಪರ ವಮೂತಿರ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಎಲಾಮ್ಡಿ ಅಡಿರ್ ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯ, ಉಡುಪಿ, ಇವರ
2(6).
28/03/2012
05/04/2012
05/10/2012
3-5-1
/ ಪರ್.ಪ//ದೂಪರ್/36/2011/2012
ದಾನ ಪರಿಷತ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 229/ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಮಮತಾತ್ಜ್ ಅ ಖಾನ್ ರವರ
07/04/2012
03/05/2012
03/11/2012
3-5-1
1(6)
ಇತರೆ/ದೂಪರ್/02//2012-13
ರ್ೕಮತಿ ಸವರ್ಮಂಗಳ ಮುತಿತ್ನ ಪೆಂಡಿ, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು79 ಬೆಂಉತತ್ರ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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156

95837

157

95969

158

97615

159

98689

160

99408

161

100430

162

100482

163

101536

164

103217

165

103435

166

103785

167

105818

168

107530

169

108184

170

110106

171

110598

2 (5)/ದೂಪರ್/08/201223/04/2012
09/06/2014
09/12/2014
3-5-1
13/2012
ರ್ೕ ಗೌಡಜಜ್ ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯ ಅಧಿಕಾರು ಸವ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಸಂಡೂರು ಬಳಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಲಂಚದ
2(6)
30/04/2012
06/11/2012
06/05/2013
3-5-1
ಇತರೆ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/03//201213
ಕೆ ಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2047/2012, ರ್ೕ ಚನನ್ಪಪ್ಗೌಡ, ಮು ಸಪೌರ್ಶಲೆ, ಹೊಸಬೆಟುಟ್, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ, ದ ಣ
13/06/2012
21/11/2012
21/05/2013
3-5-1
2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/010/2
012-13
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2349/12 ರ್ೕ ಎಸ್ ಬಿ ವಾನಮದ, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಜಿಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
16/07/2012
16/07/2012
16/01/2013
3-5-1
2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/ಕೆ.ಎ.ಟು
03//2010-11
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3925/2010 ರ್ೕಮತಿ ಮನೋರಜಿನಿ , ಉ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಬೈರನಾಯತಕನಹ ಳ್,
2 (5)/ದೂಪರ್/35/201204/08/2012
19/01/2013
19/07/2013
3-5-1
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಪದಮ್ಮಮ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಿ ಅರ್ ಎಂ ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ)
2(6)
04/09/2012
05/01/2015
05/07/2015
3-5-1
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/12//20
12-13
ರ್ೕ ಕಾಳನಾಯಕ, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹುಂಡಿಪುರ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ, ತಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆನರಾ
2(6)
06/09/2012
15/01/2013
15/07/2013
3-5-1
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/14//20
12-13
16/10/2012
25/03/2013
25/09/2013
3-5-1
2(6) (1)
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/21//20
12-13
ರ್ೕ ಬಾಸಕ್ರ್ ಜೆ ಶೇಟ್, ಉಪಾರ್ಂ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದೂ
30/11/2012
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/53/2012
-13/2012
ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಸವ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
07/12/2012
29/11/2014
29/05/2015
3-5-1
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/54/2012
-13/2012
ರ್ೕ ಕೆ ರಾಮಶೆಟಿಟ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೋರಿ( ರ್ೕ
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/56/2012
20/12/2012
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಪೆರ್ೕಮ ಂದಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾ
CPI
2(6) ಇತರೆ
23/01/2013
05/01/2015
05/07/2015
3-5-1
/ದೂರು/ದೂಪರ್/31/201213
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯದ್ ಉಲಬ್ತ್ ಫಾತಿಮಾ, ಮು ಸಕಾ ಇ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ◌್ಉಡಡ್ನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
2 (5)/ದೂಪರ್/75/201205/03/2013
09/06/2014
09/12/2014
3-5-1
13/2013
ರ್ೕ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಸಾ ಇಲಾಖೆ
2(6)
21/03/2013
27/12/2014
27/06/2015
3-5-1
ದೂರು/ . ಪರ್/09//2013
ರ್ೕ ಎನ್ ರ್ೕರಾಮ್, ಸಹಾಯಕ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಮಥ ಕಾಯ
1(5)/ದೂಪರ್/06/201316/05/2013
06/06/2014
06/12/2014
3-5-1
14/2013
ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ದೂರು (ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಹಾಗೂ ಬಬ್ಂಧಿ
2 (5)/ಮಾಹಆ/09/2013- 03/06/2013
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
14/2013
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172

111204

173

111205

174

111209

175

112054

176

112486

177

112744

178

114549

179

114609

180

116161

181

116412

182

116453

183

116454

184

116727

185

117494

186

118200

ಹೆಚ್ ಅರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1457/2013(ಬಿ-3) ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ (ರಾಜಯ್ ಮಾನವಹಕುಕ್ ಆ ೕಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತರ್
2
01/07/2013
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
(5)/ಮಾಹಆ/ಲೋಕಾಯುಕತ್
ದೂರು 14/2013-14/2013
ಲಕಷ್ಮ್ಣ ರಪಪ್ ನೇಮಿಗೌಡ ಸಾ// ಗುಲಾ ಪಪುರ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ದೂರಿನ ಕುರಿತು (ಕನಾ ಟಕ
01/07/2013
05/06/2014
05/12/2014
3-5-1
2
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/20132014/2013
ಂಗಪಪ್ ಉದಾಬ್ಳ ಮಾಜಿ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧಾಯ್ಕಷ್ರು ರಂಗಾಪಪುರ, ಂದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/16/2012
01/07/2013
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
-13/2013
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡದಿರುವ
2
26/07/2013
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/201314/2013
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಕೋಡೆಲ್ರ್, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ( ರ್ೕ ಷಣುಮ್ಖಯಯ್
2[6]ದೂರು21/201308/08/2013
20/06/2014
20/12/2014
3-5-1
14/ದೂಪರ್/2013/2013
ರ್ೕ ವಣಣ್.ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಜಗಳೂರು,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಮೇ ನ ದೂರು
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/29/2013
26/08/2013
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
-14/2013
ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ್ ಜೈನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸದ ೇತರ್
31/10/2013
30/12/2014
30/06/2015
3-5-1
[2]6ದೂರು60/2013/ದೂ
ಪರ್/2013-14/2013
ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ದೂಡಿಡ್ಹ ಳ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ[ತಾ]ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಉದಾವ್ಟನೆಗೆ
2(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಲೋಕಾ
06/11/2013
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
ಯುಕತ್
ದೂರು/54/2013014/201
3
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಇವರ ರುದದ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
28/12/2013
09/06/2014
09/12/2014
3-5-1
2[6]ಇತರೆ/ದೂರು75/ದೂ
ಪರ್/2013/2013
ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಜೋಡಿಹೂಸೂಕ್ರು ಶಾಲಾ ಪರ್ವಾಸದ ಲ್ ಮಧುಚಂದರ್ ಮುಗಿ ದ ಬಗೆಗ್.
2(5)/ಮಾಹಆ/ಹೆಚ್.ಅರ್.
04/01/2014
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
-5365/13(ಬಿ3)63/2013-14/2014
ರ್ೕ ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು(ಕ.ಸ.ಮಾನವ ಹಕುಕ್
06/01/2014
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
2(5)/ಮಾಹಆ/ಹೆಚ್.ಅರ್.
-3534/2013-64/201314/2014
ರ್ೕ ದಿವಾಕರ ಶೆಟಿಟ್ ಇವರ ಮೇ ನ (ಕನಾ ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಆ ೕಗ (ಡಿಜಿಪಿ ಮತುತ್
06/01/2014
05/06/2014
05/12/2014
3-5-1
2(5)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./ಬರವಸೆ/65/201314/2014
ಡಾ:ಎ.ಹೆಚ್. ವ ೕಗಿ ಸಾವ್ಮಿ, ಧಾನಪರಿಷತ್ ಭರವಸೆಗಳ ಸಮಿಗೆ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್(ಸಕಾ ರದ
2(5)/ಮಾಹಆ/66/201317/01/2014
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
14/2014
ರ್ೕ ಎಂ ಡಿ ಮ ಬೂಬ ತಂದೆ ಇಬಾರ್ ಂಬಾಸಬ ಸರಪಂಚ ಮುಲಾಲ್ರ ಓಣಿ,ಕುಷಠ್ಗಿ ಕೊಪಪ್ಳ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/71/2013
29/01/2014
05/06/2014
05/12/2014
3-5-1
-14/2014
ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಚಿತರ್ದುಗ ಇವರ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವಂತೆ
2[6]ದೂರು90/2013/ದೂ
21/02/2014
24/05/2014
24/11/2014
3-5-1
ಪರ್/2013/2014
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ ರಜತಕಾಂಪೆಲ್ೕಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು-53 ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಲಲ್ದ
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187

118364

188

118583

189

118726

190

118984

191

119033

192

119686

193

120060

194

121410

195

122249

196

122616

197

123412

198

125308

199

127693

200

25898

201

40406

202

44135

203

46800

2[6]ದೂರು96/2013/ದೂ
01/03/2014
19/08/2014
19/02/2015
3-5-1
ಪರ್/2014/2014
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ರತನ್ಮಮ್ ಉ.ಪ.ಪಾರ್.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೇಗೂರು ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ಋಷಣ್ ಇವರಿಂದ ದೂರು.
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/77/2013
11/03/2014
05/06/2014
05/12/2014
3-5-1
-14/2014
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು,ಸಾ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಛೇರಿ ಅವಯ್ವಹಾರದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ
2(3)/ಮಾಹಆ/ಲೋಕಾಯು
13/03/2014
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
ಕತ್ ಟಾರ್ಯ್ಪ್/82/201314/2014
1. ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಅಂಜನಪಪ್, ಂನಿನ ಬಿ ಇ ಓ 2. ಓಂಕಾರೇಶ್, ಬಿ ಅರ್ ಪಿ ಇವರುಗಳ ರುದದ್ ದಾಖಲಾದ
2[6]ಇತರೆದೂರು107/20
18/03/2014
09/06/2014
09/12/2014
3-5-1
13/ದೂಪರ್/2014/2014
ರ್ೕ ಹಚ್.ಪಿ.ರಾಜಣಣ್ ಮು. .ಸ.ಪೌರ್,ಶಾಲೆ, ಹನಾಯ್ಳು, ಹಾಸನಜಿಲೆಲ್ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ದೂರು
2(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/86/2013
20/03/2014
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
-14/2014
ಬಿ.ಇ.ಓ ಹರಪನಹ ಳ್ ಮತುತ್ .ಅರ್.ಪಿ. ಕರಿಬಸಪಪ್ ಮತುತ್ ವೇದ ಮೂತಿ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರು [ದೂರು
2[6]ಮಾ.ಹ.02/201408/04/2014
05/06/2014
05/12/2014
3-5-1
15/ಮಾ.ಹ.ಅ/2014/2014
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪರ ವಮೂತಿ ಮರಂಕಯಯ್ರವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
2[6]ದೂರು7/201428/04/2014
27/12/2014
27/06/2015
3-5-1
15/ದೂಪರ್/2014/2014
ರ್ೕಕಾಳೇಗ್ಔಡ ಬಿ.ಆರ್. .ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ◌ಿವರು ಡ್ಐಸ್ ಶಾಲಾ ಸಮೀ ೆ ಮಕಕ್ಳ ಮಾ ತಿ ತುಂಬುವಾಗ ಹಣ
04/06/2014
11/07/2014
11/01/2015
3-5-1
2[6]ಮನ 201415/ಮನ /2014/2014
ರ್ೕ ಮಧುಚಂದರ್ ಮು
ಂಗರಮಾರನ ಹ ಳ್,ಹುಣಸೂರು ತಾ,ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ [ಸ.ನಿ,ಅ,ದಾ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
2[6]ಇತರೆದೂರು23/201
20/06/2014
05/03/2015
05/09/2015
3-5-1
4-15/ದೂಪರ್/2014/2014
ರ್ೕಮತಿ ಅಮೀನಾಬಿ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಜಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು [ನಾಗವೇಣಿ ಇವರಿಂದ]
2(5)/ಮಾಹಆ/ಹೆಚ್ ಅರ್
27/06/2014
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
3486/2014-16/2014
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು[ದೂರು ದಾರರಾದ ರ್ೕ ಜಿ ಹೆಚ್ ಮಾರುತಿ ಪರ್ಸನನ್ ಟಿ
2(5)/ಲೋಪರ್/ಟಾರ್ಯ್ಪ್/24/
21/07/2014
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
2014-15/2014
ರ್ೕ ಗಣೇಶ್ ಅನಂತನಾಯಕ್, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಮಟಾ ಉ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್
CPIBM218ದೂಪರ್2014
10/09/2014
10/09/2014
10/03/2015
3-5-1
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ನಿವತತ್ ಮು. .ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾತಪ ಲ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ
18/11/2014
30/04/2015
30/10/2015
3-5-1
CPIBM216ಮಾ.ಹ.ಅ201
4
ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಡಿ ಕೋಚಿಪುರ, ◌ಾನವಟಿಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ್
25ದೂರು-7/2004-05
16/04/2004
24/03/2009
24/09/2009
3-5-2
ಬೈರವೇಶವ್ರ ಸಹಕಾರ ಬಾಯ್ಂಕ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರ ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ ಕಷ್ಕರು, ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಕಂತು ಕಟಾಯಿಸದೇ
08/01/2010
21/11/2012
21/05/2013
3-5-2
2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/36/2009/2010
ರ್ೕ. ಚಂದಾರ್ಹಾಸ, ಹೆಚ್. ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರ್ೕ ದಾಯ್ರಣಯ್
2(6)
27/04/2010
22/08/2012
22/02/2013
3-5-2
ದೂರು/ನೀ. /01//2010
ರ್ೕ. ಎನ್. ಗಂಗಪಪ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳುರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಬಿ.ಎಸ್
2(6) ಇತರೆ
17/07/2010
19/03/2012
19/09/2012
3-5-2
ದೂರು/ನೀ. /08//201011
ರ್ೕ. ಎಂ. ಎನ್ ಗಣೇಶ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವ್ ಕಾಲೇಜು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
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204

64711

205

65775

206

68716

207

73048

208

75792

209

80104

210

85784

211

88226

212

89303

213

94903

214

95806

215

96016

216

96496

217

97081

2(6)
07/03/2011
08/12/2011
08/06/2012
3-5-2
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /23//20
10-11
ರ್ೕಎನ್, ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ, ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಹಾಗು ಕಲ್ಷಟ್ರ್ ಎ.ಇ.ಒ. ಹೆಮಮ್ರಗಾಲ, ಹೆಡತಲೆ,
07/04/2011
22/08/2012
22/02/2013
3-5-2
2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /03//20
11-12
ರ್ೕ. ಎಂ. ಐ. ಸೌದಾಗರ್ .ಸನಿ. ಚಿತರ್ಕಲೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಾಯರ್ ಧಾನ ಕುರಿತು
20/06/2011
21/11/2012
21/05/2013
3-5-2
2(6) ಇತರೆ
/ದೂರು/ನೀ. /10//201112
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಎನ್. ಅನಿತ, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ನಿಮತುತ್
02/07/2011
11/01/2013
11/07/2013
3-5-2
2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/ನೀ. /14//20
11-12
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಮಲತಾ, ಮು. . ಸ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಡಸೂರು ಸಾಗರ ತಾ:
03/08/2011
13/08/2012
13/02/2013
3-5-2
2(6) ಇತರೆ
/ದೂರು/ನೀ. /17//201112
ರ್ೕ. ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕ, ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗೋ ನಕೋ , ಹೊನಾನ್ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
05/09/2011
09/11/2012
09/05/2013
3-5-2
2 (6)
ಇತರೆ/ದೂರು//ದೂಪರ್/19//2
011-12
ರ್ೕ. ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಉ.ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನೂತನ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಮಿನವರ್ ವೃತತ್ . .ಪುರಂ
24/10/2011
26/03/2013
26/09/2013
3-5-2
2 (6)
ಇತರೆ/ದೂಈರು/ದೂಪರ್/24//
2011-12
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಪರ್ಭಾ , ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಎನ್. ಆರ್.
ಹಲಾಲ್ ಬೈಸೂರು ಇವರ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್
22/11/2011
19/03/2012
19/09/2012
3-5-2
2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/26//20
11-12
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬುಕಾಕ್ ಪಟಟ್ಣ ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಧೂಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
05/12/2011
15/01/2013
15/07/2013
3-5-2
26
ಇತರೆ/ದೂರು.28/. . ಪರ್/2
011
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಹುಜರತಿತ್ , ಮು / ಬಿಆ ರ್ ಸಮೂಹ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಸುರಪುರ ಯಾದಗೀರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
28/03/2012
20/04/2012
20/10/2012
3-5-2
2(6)/ದೂಪರ್/35/2011/2012
ರ್ೕ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಪಾವಗಡ ತಾ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ
2(6)
23/04/2012
15/01/2013
15/07/2013
3-5-2
ದೂರು/ . ಪರ್/05//2012
ರ್ೕ. ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ ಬಿ.ಪಿ. ಉ.ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ರಾ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಶಾಲೆಯ ಮೂರು
2 (6)
02/05/2012
02/08/2012
02/02/2013
3-5-2
ಇತರೆ//ದೂಪರ್/05/2012-13
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ಋಇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂದನಹೊಸಹ ಳ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
1(6)
18/05/2012
22/08/2014
22/02/2015
3-5-2
ಇತರೆ/ದೂಪರ್/06//2012-13
ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ ಹನುಮಯಯ್, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಜಕಕ್ನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಅಸಮಪರ್ಕ ಕಾಯರ್
2(6)
31/05/2012
15/01/2013
15/07/2013
3-5-2
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/07//20
12-13
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗೇರುಕಟೆಟ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ದಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಕುರಿತು ಗಾರ್ಮಸಥ್ರ
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218

99623

219

101069

220

102059

221

108582

222

114035

223

114875

224

114876

225

115098

226

118224

227

119319

228

122251

229

124165

230

25503

231

25566

232

42421

233

41979

234

48801

CPI
2(6) ಇತರೆ
13/08/2012
09/11/2012
09/05/2013
3-5-2
/ದೂರು/ದೂಪರ್/10//201213.
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಪದಮ್ಮಮ್, ಉಪಾರ್ಂ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ನಿಲರ್ಕಷ್ತೆ ದೂರು
2(6)
05/10/2012
10/04/2013
10/10/2013
3-5-2
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/19//20
12-13
ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಉಪಾರ್ಂ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು,ಪೌರ್ಶಾ ಬಾಗ ಅನವಟಿಟ್, ಸೊರಬ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
03/11/2012
11/01/2013
11/07/2013
3-5-2
2(6)
ಇತೆರ/ದೂರು/ದೂಪರ್/22//20
12
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಸಂಬ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಬೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗೆಗ್
27/03/2013
16/09/2014
16/03/2015
3-5-2
2(6)
ಇತರೆ/ದೂರು/ದೂಪರ್/36//20
12-13
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನದ ವೆಚಚ್ ನಿವ ಹಣೆ ಸಂಬಂದ 201112ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಸಲಾದ
15/10/2013
18/11/2014
18/05/2015
3-5-2
[2]6ದೂರು58/2013/ದೂ
ಪರ್/2013-14/2013
ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್,ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ಕೋಟಿಪುರ,ಸೂರಬ[ತಾ] ಶಾಲಾ ಅವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು[ಗಾರ್ಮಸಥ್ರು,
2[6]ಮಾ ತಿ
21/11/2013
31/01/2014
31/07/2014
3-5-2
ಹಕುಕ್62/2013/ಮಾ.ಹ.ಅ/2
013-14/2013
ರ್ಮತಿ ವಕೀಲರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ.
21/11/2013
31/01/2014
31/07/2014
3-5-2
2[6]ಮಾ ತಿಹಕುಕ್63/20
13-14/ಮಾ.ಹ.ಅ/201314/2013
ರ್ೕಮತಿ ,ವಕೀಲರು,ಇವರಿಂದ ಮಾ ತಿ ಹಕಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ[ ರ್ೕಮತಿ ಶ್ಔಕತ್ ಬಾನು ಮು. .ಕೆ.ರಾಯಘಟಟ್]
26/11/2013
16/09/2014
16/03/2015
3-5-2
2[6]ದೂರು66/2013/ದೂ
ಪರ್/66/2013
ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,ಬಂಡಹ ಳ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವಾ ಕಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ ನಟರಾಜ್.ಪರ್.ದ.ಸ.ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ
2[6]ದೂರು91/ದೂಪರ್/20
22/02/2014
16/09/2014
16/03/2015
3-5-2
13/2014
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಲಗುಂದಿ, ಹುನಗುಂದ[ತಾ],ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು
2[6]ಇತರೆ01/201401/04/2014
16/09/2014
16/03/2015
3-5-2
15/ಇ /2015/2014
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಡ ಕೂಪಪ್ ನಿದೇ ಶನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
2[6]ದೂರು25/2014/ದೂ
20/06/2014
16/09/2014
16/03/2015
3-5-2
ಪರ್/2014/2014
ರ್ೕಮತಿಜೊಯ್ೕತಿ ಮು ಪಟಬೆಟುಟ್,ಪುತೂತ್ರು ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಹ್ಂಶ್ ನಿಮು ಇವರಿಂದ
CPIBM214ದೂರು2014
13/08/2014
09/10/2014
09/04/2015
3-5-2
ಎಂ.ಎನ್.ಕ್ಋಷಣ್ಪಪ್ ಬಿ.ಆರ್. . ರ್ೕನಾಗೇಶ್ ಆರ್.ಪಿ ದೂರು
24ದೂರು-23/2002-03
29/05/2002
24/03/2009
24/09/2009
3-5-4
ಎಂ. . ಬೆಂಗಳೂರು. ಮು. .ಹೊತತ್ನಹ ಳ್, ಇವರ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
04/07/2002
24/03/2009
24/09/2009
3-5-4
24-ದೂರು-32/2002-03
ಎಸ್,ಕೆ. ವರಾಳೆ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಳಗಾಂ, ಅನಯ್ ಷಯಗಳ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸ/ನೀ. /44//2010
05/03/2010
08/12/2011
08/06/2012
3-51-1
ರ್ೕಮತಿ ಅಲಾಮ್ಸ್ ಬಾನು, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ಲಾಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,
2(7)/ದೂಪರ್/ದೂರು42/20
22/02/2010
19/07/2012
19/01/2013
3-6-1
09-10/
ದೂಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ: ಬೆಂ-ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ವತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
2(7)/ದೂಪರ್/14/2010
31/08/2010
19/07/2012
19/01/2013
3-6-1
ರ್ೕ. ಟಿ. . ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ. ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್.
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235

65386

236

65505

237

66592

238

67399

239

68621

240

79691

241

87337

242

87341

243

90348

244

95296

245

98764

246

98768

247

98770

248

98847

249

12334

250

48348

251

57922

2(7)/ದೂಪರ್/39/201026/03/2011
19/07/2012
19/01/2013
3-6-1
11
ರ್ ಟಿ. .ಚಂದರ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಅಶವ್ತಥ್ನಾರಾಯಣಗ್ಔಡ, ೇ. .,
2(7)/ದೂಪರ್/41/201029/03/2011
19/07/2012
19/01/2013
3-6-1
11
ರ್ೕ ಸನಮ್ತಿಕುಮಾರ್.ಜೆ., ಹೊಸ ಳ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
2(7)/ದೂಪರ್/05/201105/05/2011
19/07/2012
19/01/2013
3-6-1
12
ರ್ೕ. ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-2 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.
2(7)/ದೂಪರ್/09/201128/05/2011
19/07/2012
19/01/2013
3-6-1
12
ರ್ೕ,. ಹನುಮಂತರಾಯ, ಂದಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-3 ಹಾ
ರಿಯ ಸಹಾಯಕ
2(7)/ದೂಪರ್/12/201118/06/2011
17/07/2012
17/01/2013
3-6-1
12
ರ್ೕಮತಿ. ಎಸ್. ಗೀತಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜಕರು, ಜನಶಾಲಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾ
ರಿಯ
2(7)/ದೂಪರ್/24//201103/09/2011
19/07/2012
19/01/2013
3-6-1
12
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಾದ ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಗೋ ಂದಯಯ್ ರವರು ಈ ಂದೆ ಎಲೆಲ್ ಲ್
ತ(7)/ಮಾ.ಹ.ಅ/41//201
09/11/2011
18/07/2012
18/01/2013
3-6-1
1-12
ನಿದೇರ್ಶಕರು ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾದಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ
ತ(7)/ಮಾ.ಹ.ಅ/43//201
09/11/2011
17/07/2012
17/01/2013
3-6-1
1-12
ರ್ೕ ಡಿ ಎಸ್ ರಘುರಾಮರ್ ಎಡಿಟರ್ ರಾಜಯ್ ವಾತೆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯ ಲ್ ಇಲಾಖಾ
2(7)/ಮಾ.ಹ.ಅ/48/2011
20/12/2011
19/07/2012
19/01/2013
3-6-1
ರ್ೕ ಸೊಣಣ್ಪಪ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಇವರು ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಡಿ ಗೋ ಂದಯಯ್ ಉ.ನಿ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಈ ಂದೆ ಬಿ
07/04/2012
18/07/2012
18/01/2013
3-6-1
2(7)//ಮಾ.ಹ.ಅ/02/201
2-13/2012
ರ್ೕ ಹಲೆಲ್ೕಗೆರೆ ಶಂಕರ್ ಸಂಪಾದಕರು, ಶಾಸಕರ ವಾತೆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್
2(7) ದೂರು 06/201218/07/2012
18/07/2012
18/01/2013
3-6-1
13/ದೂಪರ್/06/2012
ರ್ೕ ಎ.ಜಿ ಗುರುರಾಜ್ ವಕೀಲರು ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂ.ಇವರಿಗೆ ಮಾ.ಹ.ಅ.ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
18/07/2012
18/07/2012
18/01/2013
3-6-1
2(7) ದೂರು 68/201112/ದೂಪರ್/66/201112/2012
ರ್ೕ ಎಂ.ಪಿ. ವಕುಮಾರ್ ರಾಣಿ ಬೆನೂನ್ರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ.ಹ.ಅ.ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2(7) ಮಾಹಅ70/201118/07/2012
18/07/2012
18/01/2013
3-6-1
12/ದೂಪರ್/70/201112/2012
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ. ಜಯಕುಮಾರ್
2(7) ಮಾಹಅ 65/201112/ದೂಪರ್/65/201112/2012

ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ. .ಅ.ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
19/07/2012
19/07/2012
19/01/2013

3-6-1

ರ್ೕ
ಹ ೕನ್ ಷರೇಫ್ ಬಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯಲ್ ಕೇ ದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಯಯ್
27/06/2007
10/06/2014
10/12/2014
3-6-2
2[7] ದೂರು 11/200708
ರ್ೕ. ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರು ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ ಂಗನ್ ಲ್ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿರುವ
13/08/2010
16/12/2013
16/06/2014
3-6-2
2(7)/ದೂಪರ್/10/201011
ರ್ೕ. ಡಿ. ಎಸ್. ರಾಜಣಣ್, ನಿದೇರ್ಶಕರುಪಾರ್. , ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
04/01/2011
26/12/2013
26/06/2014
3-6-2
2(7)/ದೂಪರ್/34/201011
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252

73725

253

73726

254

79713

255

83044

256

83046

257

87339

258

89905

259

90125

260

91042

261

91748

262

91750

263

91759

264

97546

265

98117

266

100931

267

100991

268

102008

ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘದ ಲ್ ಮುದರ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಟೆಂಡರ್ ಬಗೆಗ್. ದೂರು
2(7)/ದೂಪರ್/14//201111/07/2011
13/01/2015
13/07/2015
3-6-2
12
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
2(7)/ದೂಪರ್/15//201111/07/2011
21/06/2014
21/12/2014
3-6-2
12
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು[ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ-3 ಶಾಖೆಯ ಷಯ
2(7)/ದೂಪರ್/26//201103/09/2011
11/06/2014
11/12/2014
3-6-2
12
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ನಕಲು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಟಿ. . ಚಾನೆಲ್ನ ಲ್
2(7)ದೂರು/ದೂಪರ್/30/20
26/09/2011
10/06/2014
10/12/2014
3-6-2
11-12/2011
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
2(7)ದೂರು/ದೂಪರ್/31/20
26/09/2011
10/06/2014
10/12/2014
3-6-2
11-12/2011
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ದ ಟೆಂಡರ್ ನ ಲ್ ನಡೆದ
ತ(7)/ಮಾ.ಹ.ಅ/42//201
09/11/2011
11/06/2014
11/12/2014
3-6-2
1-12
ರ್ೕ ರ್ೕಕಂಠ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮತುತ್ ಇವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು
2
15/12/2011
29/01/2014
29/07/2014
3-6-2
7.201112.ದೂಪರ್/2011
ರ್ೕ ಕೆ ಜಿ ರಾಜೇಂದರ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಮತುತ್ ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಮೇಲೆ
2(7)/ದೂಪರ್/49//2011
16/12/2011
10/06/2014
10/12/2014
3-6-2
ರ್ೕ ಬೈಲಾಂಜನಪಪ್ ೇತರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ನಿವೇಶನ ಇದದ್ರೂ ರ್ೕ ಪೆದದ್ಪಪ್ಯಯ್ ಇವರ ಜಾಗದ ಲ್
2(7)/ದೂಪರ್/54/2012
04/01/2012
16/12/2013
16/06/2014
3-6-2
ರ್ೕ ಎಂ ಪಿ ಮಾದೇಗೌಡ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಮನಗರ ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಭಾಗಯ್
2(7)/57/ದೂಪರ್/1112/2
18/01/2012
07/09/2013
07/03/2014
3-6-2
012
ನಂಜುಂಡಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣವಲಯ -4ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
2(7)/59/ದೂಪರ್/1112/2
18/01/2012
04/09/2013
04/03/2014
3-6-2
012
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-1 ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು
2(7) 61/ದೂಪರ್/1119/01/2012
07/09/2013
07/03/2014
3-6-2
12/2012
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಜಿಲಾಲ್
ೕಜನಾ ಉಪ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಆಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
2(7) ದೂರು 15/201211/06/2012
11/06/2014
11/12/2014
3-6-2
13/ದೂಪರ್/15/201213/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ರಜೇಂದರ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು 26/201226/06/2012
12/06/2014
12/12/2014
3-6-2
13/ದೂಪರ್/26/201213/2012
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ದೇವಮಮ್ ಕೋಂ.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ದೆಯ್. .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಬೆಂ.ದ.ವ-3 ಇವರ ಪತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ
2(7) ದೂರು 40/201203/10/2012
02/09/2014
02/03/2015
3-6-2
13/ದೂಪರ್/40/201213/2012
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಹಾಗೂ ೇ. . ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7) ದೂರು 42/201204/10/2012
11/06/2014
11/12/2014
3-6-2
13/ದೂಪರ್/42/201213/2012
ರ್ೕ ಎಸ್. .ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ (ನಿ)ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
2(7)ದೂರು 47/201202/11/2012
26/12/2013
26/06/2014
3-6-2
13/ದೂಪರ್/47/201213/2012
ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್.ಹುಚಚ್ಪಪ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ವಗಾ ವಣೆ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಡಾರ್ ಮಾಡಿರುವ
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102160

270

103297

271

103353

272

105241

273

105990
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106103
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107218
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108269
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109580
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109640

279

109710

280

109721

281

110183

282

110624
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112769

2(7) ದೂರು 48/201206/11/2012
10/06/2014
10/12/2014
3-6-2
13/ದೂಪರ್/48/201213/2012
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ -3 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7) ದೂರು 51/201204/12/2012
11/06/2014
11/12/2014
3-6-2
13/ದೂಪರ್/51/201213/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ದಂಡ ಧಿ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ನಮೂದಿ ಸಕಾ ರಕೆಕ್ ವರದಿ
05/12/2012
19/08/2014
19/02/2015
3-6-2
2(7) ದೂರು 52/201213/ದೂಪರ್/52/201213/2012
ಸಾಮಥಯ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ತರಬೇತಿ ಕಾಯ ಗಾರಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
2(7)ದೂರು
15/01/2013
13/01/2015
13/07/2015
3-6-2
55/2012/ದೂಪರ್/55/2012
/2013
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು 61/201229/01/2013
31/01/2014
31/07/2014
3-6-2
13/ದೂಪರ್/61/201213/2013
ೇ. /ಬಿಆರ್ /ಬಿ.ಆರ್ ಪಿ/ಆನೇಕಲ್ ಇವರು ಸೇತು ಬಂಧ ಕಾಯ ಕರ್ಮದ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ ನ ನಿ.ಬಿ.ಗೌಡ
2(7)ದೂರು 63/201231/01/2013
23/06/2014
23/12/2014
3-6-2
13/ದೂಪರ್/63/201213/2013
ರ್ೕ ಎ0.ಹೆಚ್.ಕತಕ್ ದೋಂಡ ನಿದೇಶಕರು ಆರ್.ಐ.ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು 65/201225/02/2013
10/06/2014
10/12/2014
3-6-2
13/ದೂಪರ್/65/201213/2013
ೇ. .ಬೆಂ.ದ.ವ-2 ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ನವಚೇತನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕಷ್ಕ/ ೕಷಕರ ಸಂಘ(ರಿ) ಕಾಯದ ದೂರಿನ
22/03/2013
08/07/2014
08/01/2015
3-6-2
2(7)ದೂರು 68/201213/ದೂಪರ್/68/2013
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು
25/04/2013
30/04/2015
30/10/2015
3-6-2
07/2013/ದೂಪರ್/07/2013
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆ)ಸಾ. .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
2(7)ದೂರು
26/04/2013
17/12/2014
17/06/2015
08/2013/ದೂಪರ್/08/2013

3-6-2

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು ೇ. . ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್ದ ಲ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
2(7)ದೂರು 10/201327/04/2013
24/06/2014
24/12/2014
3-6-2
14/ದೂಪರ್/10/2013
ನಿದೇ ಶಕರು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು 11/201330/04/2013
20/12/2013
20/06/2014
3-6-2
14/ದೂಪರ್/11/2013
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆ)ಸಾ. .ಇ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಮಾ.ಹ.ಅ ೕಗ 25000/- ರೂ ದಂಡ ಧಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.
2(7)ದೂರು 17/201320/05/2013
16/12/2013
16/06/2014
3-6-2
14/ದೂಪರ್/17/2013
ರ್ೕ ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು
2(7)ದೂರು22/1304/06/2013
02/07/2014
02/01/2015
3-6-2
14/ದೂಪರ್/22/2013
ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು30/201327/08/2013
28/06/2014
28/12/2014
3-6-2
14/ದೂಪರ್/30/2013
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ಸಾಮಾನಯ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
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284

114511

285

114861

286

115868

287

119895

288

119966

289

121399

290

123769

291

16304

292

17558

ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಇ ಲ್ನ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್.
27 ದೂರು 12/2008-09
15/07/2008
27/08/2011

293

18284

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ
2[7]ದೂರು:18:2008-09

294

18916

295

25103

ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ಬಬ್ಂದಿ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಲಂಚು ಪತಿರ್ಕಾ ಉಪ ಸಂಪಾದಕರು
2 7ದೂರು 24/2004-05
03/11/2008
08/03/2013
08/09/2013
3-6-3
ದಿ:03-11-2008.
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ. ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್ದ ಲ್
27 ದೂರು 46/2008-09
21/03/2009
21/01/2013
21/07/2013
3-6-3

296

34556

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪನಿದೇಧರ್ಶಕತರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ
27 ದೂರು 07/2009-10
06/07/2009
27/08/2011
27/02/2012
3-6-3

297

35008

298

39617

299

51044

300

55339

301

66134

2(7)ದೂರು 37/201330/10/2013
13/01/2015
13/07/2015
3-6-2
14/ದೂಪರ್/37/2013
ೇ. . ಬೆ0ಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ-4ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
2(7)ದೂರು 42/201319/11/2013
21/10/2014
21/04/2015
3-6-2
14/ದೂಪರ್/42/2013
DISE ಅಂಕಿ ಅಂಶಗ ಗೆ ಲೋಪದೋಷಗ ಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತು.
2(7)ದೂರು48/201317/12/2013
24/07/2014
24/01/2015
3-6-2
14/ದೂಪರ್/48/2013
2013-14 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಪಂಚಸ್ ಲಭಯ್ದಡಿ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ವಂಟನ ಲಾಯ್ಪ್ಸ್
2(7)ದೂರು01/201422/04/2014
24/06/2014
24/12/2014
3-6-2
15/ದೂಪರ್/01/2014
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಕನಾ ಟಕ ಸಂಗೀತ ವೇದಿಕೆ ಜಯಾನಂದ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-96 ಇವರು ಸಂಗೀತ ಪರೀ ೆಗಳ ಲ್
2(7)ದೂರು02/201424/04/2014
16/05/2015
16/11/2015
3-6-2
15/ದೂಪರ್/02/2014
"ಸಕಾಲ"ದಡಿ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಲ್ ಒದಗಿಸದೆ ಳಂಬ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
04/06/2014
15/11/2014
15/05/2015
3-6-2
2(7)ದೂರು10/201415/ದೂಪರ್/10/2014
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಯ ಉ.ನಿ( ೕಜನೆ)ಮತುತ್ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದದ್
2(7)ದೂರು 17/201430/07/2014
19/08/2014
19/02/2015
3-6-2
15/ದೂಪರ್/17/2014
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ ಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾ: ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
27 ದೂರು 5/08-09. 2
25/04/2008
27/08/2011
27/02/2012
3-6-3
7 ದೀರು 5/2008-09
27/02/2012

3-6-3

ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುಧ ರ್ೕ.ಡಿ. ಜೆ.
12/09/2008
27/08/2011
27/02/2012
3-6-3

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್. ಟಿ. ಎಲ್. .ಸನಿ. ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೇಕರ, ಪರ್.ದ.ಸ.
27ದೂರು:10/2009-10
23/07/2009
27/08/2011
27/02/2012
3-6-3
ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಯದೆ ಭೃಷಾಠ್ಚಾರ ನಡೆದಿದೆ, ಹಾಗೂ ರ್ೕ
CPI/ದೂರು/ 2(7)33/200
03/12/2009
27/08/2011
27/02/2012
3-6-3
9-10/
ರ್ೕ ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ. .ಇ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗಗ್
2(7)/ದೂಪರ್/21/201004/10/2010
18/05/2015
18/11/2015
3-6-3
11
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ. ಆರ್.ಟಿ ಕಟಟ್ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ್ಇನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
2(7)/ದೂಪರ್/26/201015/11/2010
17/12/2014
17/06/2015
3-6-3
11
ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ವರಾಮೇಗೌಡ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
2(7)/ದೂಪರ್/02/201121/04/2011
24/08/2011
24/02/2012
3-6-3
12
ರ್ೕ ಪಿ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ಂದಿನ ೇ. ., ತುಮಕೂರು, ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತತ್ ಮು. .ಇವರ ದೂರು
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302

67211

303

76069

304

76913

305

84836

306

90124

307

91302

308

91749

309

95297

310

97364

311

97368

312

97599

313

97621

314

97653

315

97656

316

98732

2(7)/ದೂಪರ್/08/201120/05/2011
21/01/2013
21/07/2013
3-6-3
12
ರ್ೕ. ಸವರಿನಾಥನ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಅನುದಾನ ಶಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಮತುತ್ ರ್ೕ.
CPI/ದೂಪರ್/21//2011-12
08/08/2011
08/08/2013
08/02/2014
3-6-3
ರ್ೕ ಜಗನಾನ್ಥ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು-85 ಇವರ ರುದದ್
2(7)/ದೂಪರ್/23//201120/08/2011
08/08/2013
08/02/2014
3-6-3
12
ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರ-ಕಮರ್ಕಾಂಡದ ಬಗೆಗ್ ಮನ .
2(7)/ದೂಪರ್/33//201115/10/2011
22/08/2013
22/02/2014
3-6-3
12
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಪರೀ ಾ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಮರುಪಾವತಿಸದೇ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರುದದ್
2(7)/ದೂಪರ್/50/2011
16/12/2011
04/03/2013
04/09/2013
3-6-3
2011ರ ಗಣರಾಜಯ್ದಿನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಣವನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರವಲಯ /ದೂಪರ್/56/201110/01/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-6-3
12/2012
ರ್ೕ ಕೆಂಪಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತತ್ರ ವಲಯ-1, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಹುಚಚ್ಪಪ್
2(7)/58/ದೂಪರ್/1112/2
18/01/2012
11/03/2013
11/09/2013
3-6-3
012
ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್ (ನಿವೃತಿತ್)ವಭಾಗೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ದಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಮೇಲೆ
2(7)/ದೂಪರ್//01/201207/04/2012
17/07/2015
17/01/2016
3-6-3
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಂಪಗಂಗಮಮ್ ಮು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮುದುವಾಡಿ, ಕನಕಪುರ ತಾ ಇವರು ಕಷ್ೃತರ್
07/06/2012
12/07/2013
12/01/2014
3-6-3
2(7) ದೂರು 13/201213/ದೂಪರ್/13/201213/2012
ಕನಾ ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ
2(7) ದೂರು 12/201207/06/2012
08/03/2013
08/09/2013
3-6-3
13/ದೂಪರ್/12/201213/2012
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಉದು ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ನೇಮಿಸುವ ಲ್ ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಮತುತ್ ಉಪನಿದೇ
13/06/2012
05/02/2016
05/08/2016
3-6-3
2(7) ದೂರು 16/201213/ದೂಪರ್/16/201213/2012
ರ್ೕ ಜಯರಂಗ ೇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಇವರು ಪದ ೕಧರ ೇತರ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಲ್ ಸಭೆಯನುನ್
14/06/2012
08/03/2013
08/09/2013
3-6-3
2(7) ದೂರು 17/201213/ದೂಪರ್/17/201213/2012
ಈಶವ್ರಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಕರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
2(7) ದೂರು 21/201215/06/2012
08/03/2013
08/09/2013
3-6-3
13/ದೂಪರ್/21/201213/2012
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂ.ದ.ವ-3ಇವರು ಎಂ.ಲ ನಾರಾಯಣ ಪಾರ್ದಾಯ್ಪಕರು ಇವರಿಗೆ
2(7) ದೂರು 22/201215/06/2012
16/10/2015
16/04/2016
3-6-3
13/ದೂಪರ್/22/201213/2012
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮಾ ನಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಇ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿ ಗಳು ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕಷ್ಣದಿಂದ
2(7) ದೂರು(ಮಾ.ಹ.ಅ)
17/07/2012
12/07/2013
12/01/2014
3-6-3
28/201213/ದೂಪರ್/28/201213/2012
ರ್ೕ ಬಿ.ಆ್.ರಮೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ.ಹ.ಅ.ಅಡಿಯ ಲ್ (1.49 ಕೋಟಿ ದುರುಪ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ೕಗದ ಬಗೆಗ್ )ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
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317

99170

318

100300

319

100503

320

101345

321

102190

322

103296

323

105548

324

105549

325

105877

326

105998

327

107593

328

109267

329

109788

330

109964

2(7) ದೂರು 30/201230/07/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-6-3
13/ದೂಪರ್/30/201213/2012
ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ರಂಗಮಾರೇಗೌಡ .ಸ.ನಿ. ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ ಟಿ.ಬೆಂ. ಇವರು ಆರ್ ಪಿ. ಮತುತ್ ಪಿಆರ್ ಪಿ ಆಯೆಕ್ಯ ಲ್
2(7) ದೂರು 32/201229/08/2012
08/03/2013
08/09/2013
3-6-3
13/ದೂಪರ್/32/201213/2012
ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ಯ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ.ನ ಲ್ ಅನಧಿಕ ತ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್, ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಜಾಗ ತಿ
06/09/2012
08/03/2013
08/09/2013
3-6-3
2(7) ದೂರು 37/201213/ದೂಪರ್/37/201213/2012
ರ್ೕ ಕೆ. .ಗೋ ಂದರಾಜು ಇವರಿಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಶಮೀಮ್ ತಾಜ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿ ದ ಬಗೆಗ್
2(7) ದೂರು 44/201211/10/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-6-3
13/ದೂಪರ್/44/201213/2012
ರ್ೕ .ತಿಮಮ್ಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ೇ. .ಬೆಂ.ದ.ವ-1 ಮತುತ್ ರ್ೕ ತಿಮಮ್ರಾಜು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಂಘದ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಇವರ
2(7)ದೂರು 49/201206/11/2012
08/03/2013
08/09/2013
3-6-3
13/ದೂಪರ್/49/201213/2012
ರ್ೕ ಮುನಿಸಾವ್ಮಪಪ್ ವಕೀಲರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡಲು
2(7) ದೂರು 50/201204/12/2012
21/01/2013
21/07/2013
3-6-3
13/ದೂಪರ್/50/201213/2012
ರ್ೕ ಟಿ. ಚಂದರ್ಯಯ್ ಉ.ನಿ(ಆಡ ತ)ಬೆಂ.ಉ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಸಂಕರ ಕೂಡಲ್ ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು
21/01/2013
21/01/2013
21/07/2013
3-6-3
56/2012/ದೂಪರ್/56/2012
/2013
ರ್ೕ ಶಂಕರ್ ಕೋಡಾಳ್ ಇವರು ಎಂ.ರ ಶಂಕರ್ ನಿದೇ ಶಕರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ
21/01/2013
21/01/2013
21/07/2013
3-6-3
2(7)ದೂರು
57/2012/ದೂಪರ್/57/2012
/2013
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜೇಗೌಡ ೇ. .ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ.ಹ.ಅ. ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿ ಪತರ್ಕತ ರು ಮಾ ತಿ
2(7)ದೂರು 59/201224/01/2013
23/12/2015
23/06/2016
3-6-3
12/ದೂಪರ್/59/201212/2013
ರ್ೕ .ಬಿ.ಜಯರಂಗ ಂದಿನ ೇ. ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ.ಉ.ವ-4 ಇವರ ಕತ ವಯ್ ಲೋಪಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
29/01/2013
08/03/2013
08/09/2013
3-6-3
2(7)ದೂರು 62/201213/ದೂಪರ್/62/201213/2013
ೇ. ತುಮಕೂರು/ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು 66/201108/03/2013
12/07/2013
12/01/2014
3-6-3
12/ದೂಪರ್/66/201112/2013
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು ಂ. ೇ. .ತುಮಕೂರು ಇವರು ಸನಮ್ತಿಕುಮಾರ್ ಇವರನುನ್ ಅಮಾನತುತ್ ಗೊ ರುವ ಕುರಿತು
17/04/2013
08/08/2013
08/02/2014
3-6-3
2(7)ದೂರು
04/2013/ದೂಪರ್/04/2013
ೇ. .ಬೆಂ.ದ.ವ-1 ಇವರು ಮಾ.ಹ.ಅ.ಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸಲು ಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾ ತಿ
2(7)ದೂರು 13/201303/05/2013
20/06/2015
20/12/2015
3-6-3
14/ದೂಪರ್/13/2013
ರ್ೕ ಶಾಂತರಾಜು ನಿದೇ ಶಕರು (ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
2(7)ದೂರು14/201309/05/2013
29/01/2016
29/07/2016
3-6-3
14/ದೂಪರ್/14/2013
ರ್ೕ ನರ ಂಹಮೂತಿ ೇ. . ಬೆಂ.ಉ.ವ-4 ರವರು 2013ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಲ್ ಭಾಗವ ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
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1

2

3

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

2(7)ದೂರು 16/201318/05/2013
16/10/2015
16/04/2016
3-6-3
14/ದೂಪರ್/16/2013
ೇ. .ತಿಪಟೂರು ಇವರು 2013 .ಸ. ಚುನಾವಣೆಯ ಪರ್ಚಾರದ ಲ್ ಭಾಗವ ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
2(7)ದೂರು21/2013110510
31/05/2013
29/01/2016
29/07/2016
3-6-3
14/ದೂಪರ್/21/2013
ಉ.ನಿ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು 38/2013114537
31/10/2013
18/05/2015
18/11/2015
3-6-3
14/ದೂಪರ್/38/2013
ಸಕಾ ರದ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯ ದ ರವರಿಂದ ಡಿ.ಎಡ್ ಫ ತಾಂಶ ಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ವರಣೆ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು 40/2013114812
14/11/2013
13/10/2015
13/04/2016
3-6-3
14/ದೂಪರ್/40/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ (ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್)
2(7)ದೂರು 43/2013115186
28/11/2013
16/10/2015
16/04/2016
3-6-3
14/ಲೋಪರ್/43/2013
ರ್ೕ .ಜಿ.ಲೋಕೇಶ್ ೇ. .ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ರ್ೕ ಕೆ. .ನಾಗರಾಜಯಯ್ ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ಕೆಕ್ ದೂರು
2(7)ದೂರು47/2013115853
17/12/2013
13/10/2015
13/04/2016
3-6-3
14/ದೂಪರ್/47/2013
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ-2 ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು50/2013115896
19/12/2013
16/10/2015
16/04/2016
3-6-3
14/ದೂಪರ್/50/2013
ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ ತುಮಕೂರು ಇವರು ಉನಿ(ಆ)ಮತುತ್ ೇ. .ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ದೂರು
2(7)ದೂರು59/2013117692
03/02/2014
16/10/2015
16/04/2016
3-6-3
14/ದೂಪರ್/59/2014
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
2(7)ದೂರು03/2014119969
24/04/2014
30/05/2015
30/11/2015
3-6-3
15/ದೂಪರ್/03/2014
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು(ಆಡ ತ) ರಾಮನಗರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ
2(7)ದೂರು(ಕ.ಲೋ.)14/
122575
26/06/2014
17/07/2015
17/01/2016
3-6-3
201415/ಲೋಪರ್/14/2014
ರ್ೕ ಪರ್ಹಾಲ್ದ ಗೌಡ ಉ.ನಿ(ಆ)ರಾಮನಗರ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎ.ಆರ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ೇ. .ಮಾಗಡಿ ಇವರ ರುದದ್
128442
11/12/2014
30/05/2015
30/11/2015
3-6-3
CPIBM258ದೂಪರ್2014
ರ್ೕ .ರಮೇಶ್ ೇ. .ಬೆಂ.ಉ.ವ-3 ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕುರಿತು
CPIBM16ದೂಪರ್2015
129829
24/01/2015
05/11/2015
05/05/2016
3-6-3
ರ್ೕ ಪದಮ್ನಾಭ ಉಪನಿದೇ ಶಕರು (ಆಡ ತ) ಕೋಲಾರ ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕುರಿತು.
65700
2(6) ಇತರೆ /ದೂರು
05/04/2011
19/03/2012
19/09/2012
7-5-2
//ನೀ. /01/2011-12
ರ್ೕ. ಮುಳಳ್ಯಯ್, ಪರ್ಬಾರಿ ಬಿ.ಆರ್. . ಬೇಲೂರು ನಿಯಮ-32 ರಡಿ ಉ.ಪಾರ್ಂ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು. ಹಳೇಬೀಡಿ
2(7) ಅದಾಲತ್ ಅಜಿ
98761
17/07/2012
17/07/2012
17/01/2013
7-5-17
01/201112/ದೂಪರ್/01/2012
ಕೋಲಾರ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಅಜಿ ದಿ.24.01.2012
ಶಾಖೆ: EST2
ಒಟುಟ್: 927
117608
31/01/2014
05/02/2016
05/08/2016
1-1-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಎಸ್
ಎಸ್ ಟಿ 177/2014
1995-96 ರಿಂದ 2005-06ರವರೆಗಿನ ಎ ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆಢ ತ ಮಂಡ ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ
c8[2] sha shi
118388
03/03/2014
05/02/2016
05/08/2016
1-1-1
a/ಇ /vacant fill up
permission 193/2014
110154

143434

vidyavardaka composite pre univercity collegae, Mysore in this school to
CPIBM31ಸಥ್ಹ2015
30/11/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-1-1
ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಢಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
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4

110155

5

9341

6

97321

7

99476

8

99850

9

106820

10

106821

11

106823

12

106824

13

106826

14

106828

15

106829

16

106830

17

106833

18

106836

19

106838

8[2]
18/05/2013
09/07/2015
09/01/2016
10-4-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು
16/2013
ಮಾದರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಂದಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು
8(7)ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ 19
01/09/2006
07/01/2008
07/07/2008
5-1-1
/2006-07
ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು ಬಡಿತ್ ನೇ ಅ.ಮತುತ್ ವೇತಾನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅ
06/06/2012
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
ನು 116/2011-12/2012
ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಶರ್ಮ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಗುರುಕುಲ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
8(1)/ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಶಾಅ/
07/08/2012
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
31/201213/ಹೊಶಾಪಾರ್/31/2012
ಹೋ ಲ್ ಸೋ ಯಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ
8(1)/ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್ಶಾ/1
18/08/2012
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
52/201112/ಹೊಶಾಪಾರ್/152/2012
ಚೆಮಮ್ನಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಮಂಗನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು-56 ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡಳ ವತಿಯಿಂದ
8(1)/ಶಾ ಅಹೊಪೌರ್ಶಾಅ/
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
121/201213/ಹೊಶಾಪಾರ್/121/2013
ರ್ೕಗಂಧದ ಕಾವಲು ರ್ೕ ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ನಾಯಕ
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
22/2013
ೕರಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಯಾ ನ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಡ್ಂ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಸಂ3,6
8(1)/ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
124/2013
ದುಗಾರ್ಂಬ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೈವೆ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, 7 ನೇ ಮೆಯ್ೕನ್, 4 ನೇ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
25/2013
ಪಿ.ಎಸ್.ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಪಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಕಾನೆವ್ಂಟ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
27/2013
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ ಶಯ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
29/2013
ಅಕಷ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ ವತಿಯೀಂದ ಮಮರ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
30/2013
ಗಂಗೋತಿರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸಥ್ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
31/2013
ಈರಣಣ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, 1 ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
34/2013
ಕಾಯ್ಥರಿನ್ ಕಾಸಟ್ರ್ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ಥರಿನ್ ಆಂಗಲ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
37/2013
ಪರಿಕರ್ಮ ಹುಯ್ಮನಿಟಿ ಪೌಂಡೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಕರ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲನಿರ್ಂಗ್ ರೈಲೆವ್
8(1)
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/139/20
13
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ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕೆನೆಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 14/1,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
44/2013
ಗೀತಾಂಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗೀತಾಂಜ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಸಂ.113/3,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
46/2013
ಸರಸವ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಫಿನಿಕ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಸಂ.12, 3ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 3 ನೇ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
47/2013
ಇನ್ ಸೈಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಟ್ ಚಾರಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇನ್ ಸೈಟ್ ಇಂಟರ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
58/2013
ಸೆಂಟ್ ಮಾಕ್◌್ ಜಮರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಮಾಕ್ ◌್ ಜಮರ್ನ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
59/2013
ಘೆನ್ೕಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
60/2013
ರ್ೕ ದತತ್ ಎಜುಕೆಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ದತತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 6 ನೇ ಕಾರ್ಸ್,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
61/2013
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಟರ್ಸ್ಟ್, 2 ನೇಹಂತ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನಸ ಅಂತರಾ ಟ್ರ್ೕಯ
18/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
62/2013
ರ್ೕ ಜಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಜಯ ಪಬಿಲ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
63/2013
ಾನಮಿತರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಾನಮಿತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುನೇಶವ್ರ ನಗರ,
8(1)/ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
18/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
164/2013
ನಾರಾಯಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ ಸ್ಟ್, ಬಾಹಬ ನಗರ, ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ
8(1)/ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
19/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
165/2013
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ , ಹಾರೋಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಮಾಥರ್ಸ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
19/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
67/2013
ಶರ್ವ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಗನ್ಂ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
19/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
48/2013
ಯೇಸು ನ್ ತುದಿ ಸೇನೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಟಿವ್ನ್ ಬೆರ್ೕಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
CPI
19/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
53/2013
ಮದರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು-86 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮದಸ್ರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
19/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
CPI
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
55/2013
ಭು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲಡ್ಸ್ರ್ ಶಾಲೆ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
21/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
69/2013
ಹಜರತ್ ಬಿ ಮ್ಲಾಲ್ ಷಾಕಾದಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
21/02/2013
27/12/2013
27/06/2014
5-1-1
70/2013
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ತೋಂಟದಾಯರ್ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಗದಗ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಜಗದುಗ್ರು ತೋಂಟದಾಯರ್ ದಾಯ್ಪೀಠದ
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8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
21/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
71/2013
ಮಲೆನಾಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
21/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
68/2013
ಎನ್.ಆರ್.ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಯಶವಂತಪುರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಪಿ.ಆರ್.ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
21/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
72/2013
ಜಿ.ಎಂ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಕನಾರ್ಟಕ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ 6 ನೇ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
23/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
75/2013
ಓಂ ಶಕಿತ್ ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ದಾಯ್ಶಂಕರ ಪಬಿಲ್ಕ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
23/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
73/2013
ಆಶರ್ಯ ಸೋ ಯಲ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಅಂಡ್ ರಿಹಯ್ಬಿ ಟೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯೀಶವ್ರಿ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
23/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
74/2013
ಜನಪಿರ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಲಸ್ನ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಜನಪಿರ್ಯ ಟೌನ್ ಪ್ ಶಾಲೆ,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
23/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
77/2013
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರ್ೕ ಷುಣ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಗೆಗ್ರೆ,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
26/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
78/2013
ನ ೕದಯ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ),ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ ಮರಿಯಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭುವನೇಶವ್ರಿ
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
26/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
79/2013
ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವೈಯಾ ಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಟ್ಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇಂಗಿಲ್ಷ್
23/10/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
77/2012-13/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು, ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಷಕ್ೃತ
8[1]
23/10/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
ಶಾ ಅ/ಇ /40/201213/2013
ಜನಾದರ್ನ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಪಿ ಎಂ], ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರಾಗಿದದ್ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
23/10/2013
23/10/2013
23/04/2014
5-1-1
56/2012-13/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್.ಎಸ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿದುದ್, ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
23/10/2013
23/10/2013
23/04/2014
8[1]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
144/2011-12/2013
ಪರ್ ಾಭಾರತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಪಪ್ನಾಯಕನಗರ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ
8[1]
23/10/2013
23/10/2013
23/04/2014
ಶಾ ಅ/ಇ /04/201213/2013
ರ್ೕ.ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಜೆ.ಗೋಪಾಲಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ
23/10/2013
23/10/2013
23/04/2014
244/2010-11/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಮುದುದ್ಲ ಮ್, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು ಪಿ ಪಿ ಶಾಲೆ ಅಗರ್ಹಾರ ದಾಸರಹ ಳ್ ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಎಲ್ ಎ
23/10/2013
23/10/2013
23/04/2014
ಎಲ್ 2011-12/2013
ಎನ್.ಎಲ್.ನರೇಂದರ್ಬಾಬು ಇವರ ಎಲ್ ಎ ಎಲ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

5-1-1

5-1-1

5-1-1

5-1-1

ಪರ್ಶೆನ್ ಬಗೆಗ್
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59
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43925
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87712
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87717
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67

126146

68

126147

69

126156

70

126160

71

126183

8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
24/10/2013
24/10/2013
24/04/2014
5-1-1
ಮನಾನ್ 49/2013
ಸೆಂಟ್ ಟಿರ್ೕಸಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳೇಜೇಡಿಕಟೆಟ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
24/10/2013
24/10/2013
24/04/2014
5-1-1
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
71/2013-14/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ಉಷಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ ಅಲಾ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸವರ್ಜಞ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ ಇ ನಿ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ
24/10/2013
24/10/2013
24/04/2014
5-1-1
26/2013-14/2013
ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನಕನಗರ, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸೊ ಪ
24/10/2013
24/10/2013
24/04/2014
5-1-1
183/2012-13/2013
ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯನುನ್ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
24/10/2013
24/10/2013
24/04/2014
5-1-1
02/2013
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 10, 15, 20 ವಷರ್ಗಳ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
24/10/2013
24/10/2013
24/04/2014
ಮನಾನ್ 30/2013-14/2013

5-1-1

ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
24/10/2013
24/10/2013
24/04/2014
5-1-1
ಬಡಿತ್ ಅನು 264/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಸುವಣರ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನವಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂಗನಾಯಕನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
31/03/2010
21/06/2014
21/06/2015
5-1-2
8(1)/ರಿಪಿ/6890/201011
ರ್ೕ ಡಿ.ಜಿ.ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂದ ರಿಟ್ಅಜಿರ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/188/2
15/11/2011
11/06/2014
11/06/2015
5-1-2
010-11/2011
ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಜಾರ್ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 8ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗವನುನ್ 10ನೇ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/284/2
15/11/2011
13/06/2014
13/06/2015
5-1-2
010-11/2011
ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಕುಲಕಣಿರ್, ಇವರನುನ್ ಯಾವುದೇ ಮಾ ತಿ ಇಲಲ್ದೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ನೇಅನು/7/1115/11/2011
21/06/2014
21/06/2015
5-1-2
12/2011
ಶಗಿರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಕೆ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲುಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/276/201
15/11/2011
11/06/2014
11/06/2015
5-1-2
0-11/2011
ಬೆಥಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಂ:23/4, 3ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಕುಂಭಳಗೋಡು, ಬೆಂಗಳೂರು
08/08/2012
05/03/2013
05/03/2014
5-1-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
56/2012
ಮಲೆನಾಡು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಿ.ಎಂ.ಎಲ್. ಬಾ ಕಾ ಶಾಲೆ,
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
19/02/2013
23/10/2013
23/10/2014
5-1-2
66/2013
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
CPIBM919ದೂರು2014
27/09/2014
27/09/2014
27/09/2015
5-1-2
ಬತ್ರ್ ಲೋಮಿ ೕ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ ಅಲೇ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
27/09/2014
27/09/2014
27/09/2015
5-1-2
CPIBM792ನಿ&ಪಿಂ2014
ಕೆ.ಎನ್.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಲ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್,
CPIBM921ದೂರು2014
27/09/2014
27/09/2014
27/09/2015
5-1-2
ಎಂ.ಚಲುವಯಯ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಚನನ್ಕೇಶವ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊಂಡೆಕೊಪಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
CPIBM923ದೂರು2014
27/09/2014
27/09/2014
27/09/2015
5-1-2
ಅಹಮದ್ ಉಲಾಲ್ ಬೇಗ್ ಎಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಖುವತುಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೋಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ರಸೆತ್, ಬೆನಸನ್
CPIBM785ಭಾನೀ2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2015
5-1-2
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ಮಹಾರಾಣಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
CPIBM786ಭಾನೀ2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2015
5-1-2
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2015
5-1-2
CPIBM814ದಾಹಾಮ201
4
ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 80 ಅಡಿ ರಸೆತ್, ಹೆಚ್ಆರ್ ಬಿಆರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ
CPIBM815ದಾಹಾಮ201
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2015
5-1-2
4
ಜಯಲ ಮ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲ್.ಎನ್.ಪುರಂ, ರ್ೕರಾಮಪುರಂ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM790ವೇನಿ2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2015
5-1-2
ಎಂ.ರುದಾರ್ಣಿ, ಆರ್ ಪಿ ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
CPIBM791ವೇನಿ2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2015
5-1-2
ಬಿ.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಜಿಜ್ನಿಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ
CPIBM794ಇ 2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2015
5-1-2
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಬರಹ ಪತರ್ಗಳು
CPI31/03/2015
29/08/2015
29/08/2016
5-1-2
BM170ಹೊಶಾಪಾರ್20141
5
ಇನ್ ಸೈಟ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ ನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಡೇದಹ ಳ್ ಹೆಸರಘಟಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು73 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201516ನೇ
8(2)ಶಾ. ಅ.-ಇತರೆ08/03/2006
19/12/2013
19/06/2014
5-2-1
17/05-06
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸ ಲ್ಸಲಾದ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂಡಿ ದಿನಾಂಕ ನನೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
.8(2)ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಅ.8195
14/10/2005
11/06/2014
11/12/2014
5-2-1
/05-06
ರಿ.ಅ.1895/05-06 ಅಂಗೇಲಾನೊರನಹ್ ಉಡುಪಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ.
.8(2)ಶಾ. .ಅ-ರಿ.ಪಿ.04/03/2005
17/06/2014
17/12/2014
5-2-1
6288/04-05
ಅಶೋಕ ಹೆಗಡೆ ಉಡುಪಿ ರುದದ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಇತರರು.
.8(2)ಶಾ. .ಅ-ರಿ.ಪಿ.25/10/2004
11/06/2014
11/12/2014
5-2-1
17790/04-05
ರಿ.ಪಿ.17790/04 ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಂಸಕ್ೃತ ಪೌರ್. ರುದದ್ - ರ್ೕ ರಮಣಭಟ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು.
.8(3)2ಶಾ. .ಅ04/06/2003
17/06/2014
17/12/2014
5-2-1
ರಿ.ಅ.11407/03-04
ರಿ.ಅ.11407/03 ರ್ೕ.ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್.
81ಖಾಹುಭನು/70/08-09
01/07/2008
09/01/2014
09/07/2014
5-2-1
ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕುಮಟ,ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬಿಜಡ್ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬಲು
81ಖಾಹುಭನು/121/0825/09/2008
18/06/2014
18/12/2014
5-2-1
09
ಒಕಕ್ ಗರ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ
83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ.162/2
02/01/2009
10/06/2014
10/12/2014
5-2-1
008-09
ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಆನೆಗೊಳ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
07/03/2009
10/06/2014
10/12/2014
5-2-1
8 8 ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ
233/ 2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಮಾದಮಮ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೊಗಗ್ಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ
21/05/2009
10/06/2014
10/12/2014
5-2-1
88.ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ.
18/2009-10..ವೇಅ/2009
ಸುಶಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯರಗಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
8(1).ಶಾ. .ಅ.ವೇತನ.ಇ
14/09/2009
10/06/2014
10/12/2014
5-2-1
ತರೆ.24/200304/ರಿಅಸಂ//2009
ರ್ೕ ಹುಮಾಯನ್ ರ ೕದ್ ಸ. ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ ರಿಟ್
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100
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102

112934

103

116074

104

116631

8(5)ಶಾ ಅ ಮಾ ಹ
03/201011/ಅರಶಾನೌಮಾ/-/2010

19/04/2010

04/03/2013

04/09/2013

5-2-1

ರ್ೕ ಸಾಬ್ ಜಾನ್ ಸಾಬ್, ಭಾಗಯ್ ಜೋತಿಯ್ನಗರ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/3
08/07/2010
09/01/2014
09/07/2014
5-2-1
8/2010-11
ಉಜಜ್ಯಿನಿ ದದ್ ಂಗ ಜಗದುಗ್ರು ಸಂಪಪೂ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಕಂಬಿಹಾಳ,ಕುಂದಹಾಳ ತಾ:
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/5
26/08/2010
09/01/2014
09/07/2014
5-2-1
8/2010-11
ಲೋಯಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಟಗೇರಿ, ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
8[8]
19/01/2011
19/11/2012
19/05/2013
5-2-1
ಶಾ ಅ/ದೂರು/36/201011
ರ್ೕ.ಹೆಚ್. . ದಧ್ರಾಮಣಣ್, ವಕೀಲರು, ಲೋಕಾಯುಕತ್ ಅಭಿ ೕಜಕರ ಕಛೇರಿ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣ,
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/02/201
29/04/2011
19/11/2012
19/05/2013
5-2-1
0-11
ಅನಾಯ್ರುದಿದ್ೕನ್ ಕಂಬಳ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ, ಗುರು ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2010-11
8(8) ಂ<ಬರಹ 93/1108/08/2012
19/11/2012
19/05/2013
5-2-1
12/ದೂರು/93/2012
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಂದ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಶಾಸಕರಿಂದ ಬರುವ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಭಂಧಪಟ್ಟ್ ಉನಿರವರಿಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
26/08/2012
12/06/2014
12/12/2014
5-2-1
ಕೊ ಮ 26/2012
ಕೆ ಸತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾ-ದಾ ಕೊ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
07/11/2012
26/11/2012
26/05/2013
5-2-1
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ 78/1213/2012
ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅನುಒ/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ
07/11/2012
26/11/2012
26/05/2013
5-2-1
ವೇಅನು:81/12-13/2012
ರ್ೕ ಡಿ.ಮಲೆಲ್ೕಶಯಯ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇ ನಹ ಳ್ ಚಿ.ನಾಹ ಳ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
07/11/2012
26/11/2012
26/05/2013
5-2-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
ಪೌರ್ಶಾ ವಗಱ:83/1213/2012
ರ್ೕಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಧಮಱಸಥ್ಳ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಗಾಱವಣೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ / ಧ
20/04/2013
20/06/2015
20/12/2015
5-2-1
ಪತರ್ ಲೇ 06/2013
ಜನ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗ ಂದ/ಸಕಾರ್ರದಿಂದ/ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಹಾಗೂ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳನನ್ ಲೇ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/11/20
14/05/2013
06/01/2014
06/07/2014
5-2-1
13
ರ್ೕ ಓಂಕಾರ ಹುಚಚ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,
8[2]
31/08/2013
20/06/2015
20/12/2015
5-2-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಹರ್ದಾಯಕ
ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ 78/2013
ಕೆ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಇವರು ಈ ಂದೆ ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬೋ
24/12/2013
12/06/2014
12/12/2014
5-2-1
ಹು ಭ ಅನು 124/2013
ಎಂ.ಹೆಚ್.ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ದಾಯ್ನಿಲಯ [ರಿ], ಮದೂದ್ರು ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ
8[2]
11/01/2014
20/06/2015
20/12/2015
5-2-1
ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/167/2014
ಾನದೇಗುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಯಾಲದಮಮ್ನಗುಡಿ, ಮಾರೇನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ತಾ ಸ.
09/07/2014
20/06/2015
20/12/2015
5-2-1
ನೇ 58/2014
ಎಸ್.ನಿರುಪಮ ತಂದೆ ವ ಂಗಯಯ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇ ಲ್
CPIBM856ದೂರು2014
16/09/2014
20/06/2015
20/12/2015
5-2-1
ರ್ೕ.ಯುನುಸ್ ಷರೀಫ್,. ಂದಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
CPIBM811ಖಾಹುಅನು20
26/09/2014
20/06/2015
20/12/2015
5-2-1
14
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಕವಾಡಿ, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ಖಾ ಇರುವ
CPIBM827ಖಾಹುಅನು20
18/12/2014
20/06/2015
20/12/2015
5-2-1
14
ರ್ೕಮತಿ.ಪರ್ಮೀಳಾ ೕರಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಳಗೆರೆಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ ಡಿ ದಜೆರ್
CPIBM1ಅನು2015
02/02/2015
06/07/2015
06/01/2016
5-2-1
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಭಯ್ ಸುತಿತ್ರುವ 6 ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಸಪ್ಧಾರ್ಳು ಮಕಕ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅನಯ್ ಕಾಯರ್
CPIBM1ವೇನಿ2015
03/02/2015
20/06/2015
20/12/2015
5-2-1
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಲನಹ ಳ್, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕಿಯರ ವೇತನ
CPIBM8ಶಾ.ನೊಂ2015
02/04/2015
20/06/2015
20/12/2015
5-2-1
ಕಾವೇರಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿ
25/08/2008
10/06/2014
10/12/2014
5-2-2
ಅನು 96/2008-09
ಮಹಾಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯಲ ಮ್ ಪುರಂ ಮೈಸೂರು , ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ
88.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸರ್ತಳಾಂ.ಅ
22/10/2010
10/06/2014
10/06/2015
5-2-2
ನು.37/201011..ಸಥ್ಹ/2010
ಶವ್ಪರ್ಜಞ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಾರದಾದೇ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ದಬಬ್ಗ ಳ್, 3ನೇ ಹಂತ
8[2]
26/08/2012
12/06/2014
12/12/2014
5-2-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಮಾನತುತ್
156/2012
ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಮು. , ರ್ೕ. ವ ೕಗಿಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್
26/08/2012
20/06/2014
20/06/2015
5-2-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ
115/2012

105

123065

106

125566

107

126085

108

128598

109

130009

110

130079

111

131400

112

18766

113

52157

114

100194

115

100215

116

126091

117

131294

118

138408

ರ್ೕಮತಿ.ಕುಮಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಅಆನೇ]
CPIBM916ದೂರು2014
26/09/2014
06/07/2015
06/07/2016
5-2-2
ಬಂಜಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ಾ ಶಾಲಾ
CPIBM13ನೇಅನು2015
27/03/2015
01/09/2015
01/09/2016
5-2-2
ರ್ೕ.ನಾಗೇಂದರ್ ಪತಿನ್ ಯಶೋದಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರಿಗಾ , ಮಳವ ಳ್
CPIBM151ಅನುಒ2015
13/08/2015
22/09/2015
22/09/2016
5-2-2

119

138410

ರ್ೕ. .ಜೆ.ಕುಮಾರ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು[ತೋಟಗಾರಿಕೆ], ಜನಕಲಾಯ್ಣ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನಾನ್ಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ
13/08/2015
11/09/2015
11/09/2016
5-2-2
CPIBM152ಅನುಒ2015

120

138412

ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸೋಮಶೇಖರ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು[ಚಿತರ್ಕಲೆ], ಡಾ//ಸರ್.ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳೇನಗರ,
CPIBM153ಅನುಒ2015
13/08/2015
22/09/2015
22/09/2016
5-2-2

121

138726

ಎಂ.ಜೆ.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು[ತೋಟಗಾರಿಕೆ], ಎಸ್. . .ಡಿ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ದಪುರ,
CPIBM17ಶಾ.ನೊಂ2015
23/08/2015
05/09/2015
05/09/2016

122

109214

123

109217

5-2-2

ವೈಶಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಧ್ಥರ್ ನಗರ, ದ ಣ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಪರ್ಮಾಣ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
16/04/2013
18/08/2015
18/08/2016
5-2-3
ಮನಾನ್ 04/2013
ಪವಮಾನ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ಜಿ.ಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
16/04/2013
29/08/2015
29/08/2016
5-2-3
ಮನಾನ್ 02/2013
ರ್ೕ. ೕಗಿ ನಾರಾಯಣ ಮಹೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾವಂದೂರು, ಪಿರಿಯಾ ಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
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124

129945

CPIBM2ಧಾಕೊಅನು2015

125

131293

126

131811

ರ್ೕ.ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್.
CPIBM8ದಾಹಾಮ2015
27/03/2015
18/08/2015
18/08/2016
5-2-3
ವಾಶ ಲಯನ್ಸ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
CPIBM4ಧಾಕೊಅನು2015
20/04/2015
11/09/2015
11/09/2016
5-2-3

127

133070

ನಾಯ್ಷನಲ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್
CPIBM5ಧಾಕೊಅನು2015
26/05/2015
05/09/2015
05/09/2016
5-2-3

128

133072

ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, [ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ] ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಈ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ
CPIBM7ಧಾಕೊಅನು2015
26/05/2015
05/09/2015
05/09/2016
5-2-3

129

133500

130

134169

ರ್ೕ. ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಂಗಸಮುದರ್, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗಲ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ
CPIBM21ವಗರ್2015
08/06/2015
20/08/2015
20/08/2016
5-2-3
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಗಿರಿ ನಿಲಯ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
CPIBM19ದಾಹಾಮ2015
24/06/2015
05/09/2015
05/09/2016
5-2-3

131

138502

Shree gangadhareshewara HS, kallambalu, HD Kote Talku attendnce korate
CPIBM46ದಾಹಾಮ2015
17/08/2015
05/09/2015
05/09/2016
5-2-3

132

138503

ರ್ೕ.ಪರ್ಜಾಙ್ಗುರುಕುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ], ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ
CPIBM47ದಾಹಾಮ2015
17/08/2015
05/09/2015
05/09/2016
5-2-3

133

138979

ಪೂಣರ್ ಪರ್ ಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM52ದಾಹಾಮ2015
27/08/2015
05/09/2015
05/09/2016

134

139119

ಡಿಎಂಎಸ್ ಾನಕುಟೀರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಬಿ ಗಾರ್ಮ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ
CPIBM54ದಾಹಾಮ2015
29/08/2015
05/09/2015
05/09/2016
5-2-3

135

139168

ಭವನ್ಸ್ ಗೀತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಕುರಿತು.
CPIBM55ದಾಹಾಮ2015
31/08/2015
05/09/2015
05/09/2016
5-2-3

136

139210

ಕೆಜೆಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ] ಸಾದುಗೋನಹ ಳ್ ಬಡಾವಣೆ, ಹಳೇ ಹೇಮಗಿರಿ ರಸೆತ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
CPIBM56ದಾಹಾಮ2015
01/09/2015
05/09/2015
05/09/2016
5-2-3

137

139212

138

139491

ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಟಿ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಗುರೂರು, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
CPIBM11ಮಾನ2015
01/09/2015
11/09/2015
11/09/2016
5-2-3
ರ್ೕ.ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಮಮ್ನಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
05/09/2015
29/09/2015
29/09/2016
5-2-3
CPIBM59ದಾಹಾಮ2015

139

139686

ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನೂನ್ರು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ
CPIBM60ದಾಹಾಮ2015
08/09/2015
11/09/2015
11/09/2016

140

140495

ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ], ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
CPIBM62ದಾಹಾಮ2015
22/09/2015
29/09/2015
29/09/2016
5-2-3

141

140496

ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM63ದಾಹಾಮ2015
22/09/2015
29/09/2015
29/09/2016
5-2-3

142

37575

29/01/2015

18/08/2015

18/08/2016

5-2-3

5-2-3

5-2-3

ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಂಗಾರ್ಲ್ ಛತರ್, ಇಲವಾಲ ಹೋಬ , ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ
8[3]
08/10/2009
13/06/2014
13/12/2014
5-3-1
ಶಾ ಅ/ವೇಅ/113113/200
9-10
ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಕುಟೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
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143

39404

144

45387

145

53380

146

53915

147

84598

148

106538

149

106539

150

106540

151

106541

152

106543

153

106544

154

106545

155

106546

156

106547

8[2]/ಇತರೆ/135/200925/11/2009
23/12/2013
23/06/2014
5-3-1
10
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪತರ್ಗ ಗೆ ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವರಿಗೆ
8[7]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/21/2
21/05/2010
07/02/2014
07/08/2014
5-3-1
010-11
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮನಾಥಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/
22/02/2010
16/06/2014
16/12/2014
5-3-1
ನೇಅ.181/2009-10
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಣೂಣ್ರು, ಕೋಲಾರ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪಿ ಎಂ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್.
8[3]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/ವೇಅ
22/10/2010
16/06/2014
16/12/2014
5-3-1
ನು.101/2010-11
ಭಗವಾನ್ ಬುದಧ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಡಿಗೋಳ್ ಕಾರ್ಸ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8 (2)
14/10/2011
08/02/2013
08/08/2013
5-3-1
11/2011
ಹೊಮೆಬ್ೖಗ್ವ್ವ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ದೈ. .:ಬಡಿತ್: 93/1213/2013
ರ್ೕ ಟಿ. .ರಾಮುದಾಸಯಯ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್-2, ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕತಿರ್ಗುಪೆಪ್, ಇಟಟ್ಮಡು ಇವರಿಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ
ಮು. .ಬಡಿತ್.144/1011/2013
ರ್ೕ ಎಸ್. . ಮಾಧು, ಪರ್ಭಾರಿ. ಮು> . ಬಿ. ಇ. ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಹೊ ಶಾ77/201112/2013
ಪದಮ್ನಾಯಕ ಸಂಘ ಕೋರಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ವಗಱ 48/201112/2013
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್. ತಿರ್ವೇಣಿ, ಸ. . ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಇತರೆ/27/1213/2013
ರ್ೕಮತಿ ನಭುವತಾಜ್ಹಾನ್ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಪರ್ :87/1112/2013
ಕೆ.ಕೆ.ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗುಂಜೂರು`ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ:107/1112/2013
ರ್ೕ ಶತಶೃಂಗ ದಾಯ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಲ ಮ್ೕಸಾಗರ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ 2012-13ನೆ ಸಾ ನ ಲ್
CPI/ಸಥ್ಹ/ಶಾ ಅ ಮಾ ತಿ
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಹಕುಕ್ 60/2011-12/2013
ರ್ೕ
ೕಹನ್ ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿವ್ಸ್ಟ್ ಪಾ ಕ ಪತಿರ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
60/11-12/2013
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಆರ್. ಲ ಮ್ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ್ ಕೊಂಡಪಪ್ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
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157

106548

158

106549

159

106550

160

106551

161

106552

162

106553

163

106554

164

106555

165

106556

166

106557

167

106583

168

106584

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
60/2011-12/2013
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ .ಪಿ. ಭಟ್ ರ್ೕನಗರ ಬೇಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ
ಮಾಹಕುಕ್:60(4)/1112/2013
ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಸಾಜೀದ್ ಶೇಠ್ ಪಿಳಳ್ಣಣ್ಗಾಡಱನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಮಾಹ:60(3)1112/2013
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿ ಪರ್ಕಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಮಾಹ:60(2)201112/2013
ರ್ೕ ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ನಿ.ಮು. ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ೕಆ ಋಈ.ಆ:1988029881/2011/2013
ಪರ್ಕಾಶ್, ಬಿ. ತಂದೆ ಚಿಕಕ್ಬೈರಪಪ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿ ಬೆಂ ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣ
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಶಾ.ಪು.ಪಾರ್:26/1213/2013

5-3-1

5-3-1

5-3-1

ಪಿ. ಎನ್. ಎಸ್ ಶಾಲೆ . .14.ಕೋರಮಂಗಲ 6ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ 80 ಅಡಿ ರಸೆತ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪುನರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ವೇ.ಬಿ 94/1112/2013
ಬಿ. ಸುರೇಶ, ಸ. . ರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚೇನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್(ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ)
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಮಾಹ:60(5)1112/2013
ಕೆ. ರಾಮಚಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ
ದಾ:ಹಾ:ಮನಾನ್:39/1213/2013
ಗಿರ್ೕನ್ ಪಾಯ್ಶಚ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ನಂ: 59-60 ಎನ್. ಎಸ್. ಪಾಳಯ್, ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್, ಬೆ< ದ ಣ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಹೆ.ಪರ್.73/1213/2013
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿ ಸಂಬಂಧಿ ದುದ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ರಿ ಅ
25109/2005/0708/2013
ರ್ೕ ಇಮಾಯ್ನುಯಲ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯ ಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಅಪೀಲು 94/0809/2013
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169

106585

170

106586

171

106588

172

106590

173

106591

174

106593

175

106594

176

106595

177

106596

178

106599

179

106601

180

106603

181

106604

ರ್ೕ ಎಸ್. ಆರ್. ಪರ್ಮೀಳ ◌ಿವರ ರುದದ್ ಗೌರಮಮ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ
ರಿ.ಅ:7521/2008/0506/2013
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾಮಣಿ ದೈ. . ಇವರ ರಿಟ್ ಅಜಿಱ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ
ರಿ.ಅ/7996/2006/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸತವ್ ಪೆರ್ೕಮ ಕುಮಾರಿ ನಿ.ಸ. . ದೀಪಾಂಜ ನಗರ, ◌ಿವರು ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ರಿ.ಅ:
11989/2007//2013
ರ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ದದ್ರಾಮಯಯ್ ◌ಿವರು ನಯ್ ಯ ಲಯದ ಲ್ ರಿಟ್ ಅಜಿಱ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ .ಆರ್.ಪಿ
84/2008/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್. ಆರ್. ಪರಿಮಳ ಮತುತ್ ಇತರರು ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಲುದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ರಿ ಅಜಿಱ 1120/0607/2013
ರ್ೕ ಪಿ. ದದ್ಪಪ್ ನಿ.ಸ. . ಚಿದಾಯ್ ಕಾಸ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಬೇಗೂರು ಬೆಂ ದ ಣ ◌ಿವರ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ
ರಿ.ಅ:798708/2013
ರ್ೕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಜಿ. ಚನನ್ಪಪ್ ನೂಯ್ ಮೈಕೋ ರೋಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಆಡಗೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ 11819/0607/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ತಾರ ಮತುತ್ ಇತರರು ರಾಜಯ್ ◌ುಚಚ್ ನಾಯ್ಯಲಯ ಪರ್ಕರಣ
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ರಿ.ಅ
13641/07/2013
ರ್ೕ ಎನ್. ಜಯಧಜ, ನಂ: 02: 4ನೇ ಮೈನ್, 9ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ಚಾಮರ ಜ ಪೇಟೆ ಬೆಂ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ರಿ.ಅ.
23131/2005/0708/2013
ಕನಾಱಟಕ ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್: 23/(3) 2005ರ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ
ರಿ.ಅ:20161/2007/2013
ರ್ೕ ಚನನ್ ಮಾರೇಗೌಡ ದೈ. . ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ ◌ಿವರ ರಿಟ್ ಜಿಱ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ರಿ.ಪಿ.08/201011/2013
ಎಂ.ಪಿ. ಕರಿಬಸಪಪ್ ತಂದೆ ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾಱರ ಮತುತ್ ಇತರರು
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
ಶಾ ಅ ರಿ.ಅ:09-10/2013

5-3-1

5-3-1

ತಾತಗುಣಿ ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಟೀಚಸ್ರ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ರಿ.ಅ:106/0910/2013

33
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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182

106605

183

106607

184

106609

185

106610

186

106611

187

110464

188

111173

189

111308

190

113652

191

121562

192

122312

193

125110

194

136019

195

136609

196

136612

197

136613

ಜಯನಗರ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ನಂ: 27/2 ಜಯನಗರ ◌ಿವರ ರುದದ್ ಸಕಾಱರ ಮತುತ್ ಇತರರು
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅರಿ.ಅ:
7522/2004/2013
ರ್ೕಮತಿ ಇ. .ಕುಟಿಟ್ಯಮಮ್ ದೈ. . ಆರ್. .ಗಸ್ರ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಉ.ನಾಯ್:56/201011/2013
ರ್ೕ ನಾಯಕ್ ಜೆ. ಎಸ್. ಸ. . ಮತುತ್ ಇತರರು ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿದರಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ. ◌ಿವರ
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ದಾವೆ:231/0809/2013
ರ್ೕ ನಾಯಕ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಬಬ್ನ್ ಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ರಿ.ಪಿ./198/0910/2013
ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಮೀಳ ◌ೆನ್. ಆರ್. ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್ ಮತುತ್ ಂಗಪಪ್ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-1
ಶಾ ಅ ಇತರೆ
2010/11/2013
ರ್ೕ ಎಸ್. ಪಿ. ಮಧು, ಪರ್ಭಾರಿ ಮು. . ಬಿ. ಇ. ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಹಾಗೂ ಇತರರು ರಿ.ಪಿ.
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
30/05/2013
09/12/2013
09/06/2014
5-3-1
ಶಾ ಅವಗಱ
ಅನು12/2013-14/2013
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಹಂ ಂಗನಾಯಕ್ ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್-1 ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಕೆ. ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಂಜಿನಡಕ್ ಮು ಕ್ ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್
29/06/2013
19/06/2014
19/12/2014
5-3-1
8(3)ಶಾ ಅ/ಮಾನ/ನೋ.
ಮಾ/201/2013
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋರನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಮಾನಯ್ತೆ ಂಪಡೆಯುವ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)
03/07/2013
05/12/2013
05/06/2014
5-3-1
ಶಾ ಅ ವಗಱ:08/201314/2013
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಕ ೕಮುಲಾಲ್ ಷರೀಫ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡೂರು ಇವರ
CPI/ನೇಮಕ/C8(3)
30/09/2013
20/06/2014
20/12/2014
5-3-1
103/09-10/2013
Citizen High School Sri. Rama Reddy Horticulture
8(3)ಶಾ ಅ/ಶಾಹೆಬ/ಶಾ.
07/06/2014
12/06/2014
12/12/2014
5-3-1
ಸ. ಕಷ್ಣ./60/2014
ನ ೕದಯ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ ಪದದ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌ
21/06/2014
15/07/2015
15/01/2016
5-3-1
ಮಾ/ಪಿಂ.ಮಂ 20/1112/2014
ರ್ೕ.ಬಿ.ಕೆ.ಪದಮ್ಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಣಗೂರು, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ,
07/09/2014
03/07/2015
03/01/2016
5-3-1
CPIBM805ಅನುಒ2014
ರಂಗನಾಥ.ಹೆಚ್. ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,ಗ ೕರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲಘಟಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾlಲೂಲ್ಕು
15/07/2015
15/07/2015
15/01/2016
5-3-1
CPIBM4 .ನೇ2015
ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಾವಗಲ್ ಮತುತ್ ಜೇನುಕಲ್ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಾದಾಪುರ, ಅರ ೕಕೆರೆ
CPIBM17ಸಥ್ಹ2015
17/07/2015
17/07/2015
17/01/2016
5-3-1
ಟ್ಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಮಮ್ಲೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM5ಶಾಹೆಬ2015
17/07/2015
17/07/2015
17/01/2016
5-3-1
ರ್ೕ. ೕಗಿನಾರಾಯಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಭದರ್ಹ ಳ್ ಇವರು ನಡೆಸುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಅನುಮತಿ
CPIBM6ಶಾಹೆಬ2015
17/07/2015
17/07/2015
17/01/2016
5-3-1
ರ್ೕ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ನಂ.25, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್,
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198

21460

199

34878

200

36034

201

39391

202

40370

203

56172

204

56343

205

56375

206

67221

207

106429

208

106430

209

106441

210

106442

211

106443

212

106446

82 ಶಾ ಅ ದೂರು
09/01/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
155/2008
ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಜಾರ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿ ಆತಮ್ಹತೆಯ್ಗೆ ಪರ್ಯತಿನ್ ರುವ
82 ಶಾ ಅ ಇತರೆ
22/06/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
75/2009
ರ್ೕ ಪು ಮ್ದೇ ನಿವತ್ತತ್ ಕಷ್ಕರು ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂ. ಇವರ 90% ಡಿ ಎ ಬಗೆಗ್.
8[2] ಶಾ ಅ ಇತರೆ
17/08/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
ದೂರು/110/2009/ಇತರೆ/1
10/2009
ಬಿಹೆಚ್ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 4ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ರುದಧ್ ಬಂದಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
8[2]/ಇತರೆ/ಗೈ.ಹಾಜರಿ/1
25/11/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
27/2009-10
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು,
8[2]
28/12/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/193/200910
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾ ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ್ದೆಲೆಲ್ಡೆ ನಗರ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣ
22/11/2010
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
8
(2)/ಅರಶಾನೌಮಾ/157/20
10-11
ಚೆಜಿಜ್ಯಾನ್. ಪಿ. ಚೌರಪಪ್ ಲೇ ಔಟ್, ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 084 ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
26/11/2010
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
si 8
(2)/ಅರಶಾನೌಮಾ/158/20
10-11
ಪಾಲ್ಟೋನಿಕ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
27/11/2010
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
8
(2)/ದೂರು/161/2010-11
ಮೆಕಾಲೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗಾವೆರ್ ಭಾ ಪಾಳಯ್, ಹೊಸೂರುರಸೆತ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಬೇರೆಯವರು ಇಟುಟ್ಕೊಂಡು
30/04/2011
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/16/201
1-12
ಮುತತ್ಮಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ದಾಯ್ಸಾಗರ, ಥಣಿಸಂದರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್
145/2010-11/2013
ರ್ೕ ಉಜಿಜ್ನಪಪ್ (ಪರ್ಭಾರಿ) ಮು. . ಶುಭೋಧಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್. ಎಸ್. ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮು. .
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಸವ್.◌ಿ.ನಿ:
23/2012-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಬಿ. ಸರೋಜ ಮು. . ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ ◌ಿಚಾಚ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅಶಾಸಂ19/1213/2013
ಕಕನಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಮೂಡಲಪಾಳಯ್ ◌ೀ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹೆಸರನುನ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(3)ಶಾ
ಅಮಾನಯ್ತೆ 258/201011/2013
ಶವ್ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ ವ್ನಿ: 91/201112/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಆರ್. ಸಾಯಿ ೕಲಾ ಸ. . ರಾಣಿ ಸರಳಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ ◌ಿವರ ವ್ಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(3)ಶಾ
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
ಅ ಮಾನಯ್ತೆ 115/1112/2013
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106448

214

106452

215

106453

216

106454

217

106558

218

106559

219

106560

220

106561

221

106562

222

106563

223

106564

224

106565

225

106567

ಸ ೕಱದಯ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿನಿನ್ ಲೇಔಟ್ ನಾಗರಬಾ ರಸೆತ್, ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(3)ಶಾ
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
ಅದಾಮ/65/12-13/2013
ಪದಾಮ್ವತಿ ಮಾಮಟಸರಿ ಆಮಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಂ:12, ಹಾಯ್ಂಕಿ ರಸೆತ್, ಶಾಂತಿನಗರ ಬೆಂ-27 ಈ ಶಾಲೆಯ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅವಘ:14/1213/2013
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ವಗಱ:20/1213/2013
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾರಾಜ್, ಸ. . ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ವಗಱ:19/1213/2013
ರ್ೕಮತಿ ದಾ ಾಯಿಣಿ ಸ. . ಂದಿ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಲೆಕಕ್
ಪತರ್:01/2009-10/2013
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ನಿವಱ ಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ
ಸಾ.ಸೌ.ಅ:112/201011/2013
ಕಮಲಾ ನೆಹರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ನಂ:81: ನಿಟುಟ್ರು ರ್ೕನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ರಸೆತ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ ದೈ. . ಬಡಿತ್: 33/1213/2013
ರ್ೕ ಯಕ್ ಬಾಲ್ ಖಾನ್. ಟಿ.ಪಿ. ನಿ.ದೈ> ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರಿಗೆ 20 ವಷಱದ ಶೇಷ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ ಹೆ. :68/1213/2013
ಪದಾಮ್ವತಿ ಬಾಲಕಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಥ್ಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ ಂಬರಹ:01/1213/2013
ಪಂಚ ೕಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ. ಹೆಚ್. ರಸೆತ್, ಇ. ಎಲ್. ಬಡಾವಣೆ, ಪಟಟ್ಣಗೆರೆ, ರಾಜರಾಜೇಶಗ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಂಬರಹ: 9281112/2013
ರ್ೕ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ (ನಿ) ಸ.ಶ. ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬ ಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ ರಾ:ಅಂ:13/1213/2013
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ. ಜಿ. ಎಸ್. ಸ. . ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಸ್ನ್ ಗಾಡಱನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ ಕ.ನಿ.208/1112/2013
ರ್ೕ . ಎಸ್. ರಾಥೋಡ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ 1ನೇ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ ದಾ/ಹಾ ಮನಾನ್
147/11-12/2013
ನೂಯ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲಲ್ಪಪ್ ಲೇ ಔಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ/ಹಾ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
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226

106568

227

106569

228

106570

229

106571

230

106572

231

106573

232

106574

233

106575

234

106576

235

106577

236

106578

237

106579

238

18400

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ವೇ.ವೈ:112/1112/2013

11/02/2013

11/02/2013

11/08/2013

5-3-2

ರ್ೕ ಸುನಿಲ್ ರಫ್ ೕತದಾರ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಗುರುಶಾಂತಾನಂದಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾ.ಮಿತಿ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ 118/200910/2013
ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಜವೇಲು, ನಂ: 647/ 29ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಕಾ ರ್ೕರೇಷನ್ ಕಾಲೋನಿ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು,
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ ಮಾಹ: 60(1) 1112/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಮಾ ತಿ 61/0910/2013
ರ್ೕ ಎಸ್. ಶಾಂತ ೕರಪಪ್, ಸ. . ಬಿ. .ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವಸಂದರ್ ಕೆ. ಆರ್. ಪುರಂ ಬೆಂಬಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(#)
ಶಾ ೕಅ ಮಾ ಹ:/0809/2013
ರ್ೕ ಕೆ. . ನಾಗರಾಜ ಕಾಯಱದ ಱ ◌ೆಸ್. ಬಿ.ಎಂ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾ ಗಳ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಘ ◌ಿವರಿಗೆ
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಮಾಹ: 118/0910/2013
ರ್ೕಮತಿ ರೋ ಣಿ ಡಿ ನಾಗಣಸೂರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ 118/22/0910/2013
ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ ಮಾಹ:1180910/2013
ರ್ೕ ಎಂ, ಮೂತಿಱ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ
ಸೇವಾವ /185/201011/2013
ರ್ೕ ದದ್ಪಪ್ ನಿ. . ಇವರ ಸೇವಾವ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(2)
ಶಾ ಅ ಮಾಹ: 118
(16)10-11/2013
ಡಾ: ಎಂ.ಎಸ್. ಮಹ ಂಗಪಪ್, ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-2
ಶಾ ಅ 132/10-11/2013
ರ್ೕ ಗೋಮಿನಿ ಪಿರ್ಯ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಮಾಹ:118/0910/2013

11/08/2013

5-3-2

ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ಪಿ.ಕೆ. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
15/09/2008
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
82 ಶಾ ಅ ಮಾ. ರದುದ್
91/2008-09
ಚಿನಮ್ಯ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ
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239

20929

240

21442

241

21479

242

32674

243

33870

244

36017

245

36694

246

39401

247

56361

248

56376

249

57326

250

57327

251

76632

ರ್ೕ ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಪರ್ ೕಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಎಂ. ಇ. ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 4ನೇಬಾಲ್ಕ್,
8[2]/ಹೆ ಮಾ/79/2011
16/08/2011
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3

252

76633

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಂದ ಬಂದಿರುವ ◌ಾ ೇಪಣೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ
8[2]/ಹೆ ಮಾ/78/2011
16/08/2011
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3

253

106449

254

106450

8[4][2]ಶಾ :ಜಾತಿ
27/06/2008
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
ತನಿಖೆ:34:2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜಮಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸಹಾಯಕರು, ಹೋ ಕೆ ಸ್ತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಜಾತಿ
82 ಶಾ ಅ ಪಿ ಸಾ.
08/12/2008
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
148/2008
ರ್ೕಮತಿ ಗೆರ್ೕಸ್ ಪದಮ್ ನಿವರ್ತ ಕಿ ಯುನೈಟಡ್ ಮಿಷನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತರ
82ಶಾ ಅ .ಸೇ
15/01/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
162/2008
ರ್ೕ ಚಿತರ್ಲೇಖಾ ನಿವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಗಂಗಮಮ್ ಹೊಂಬೇಗೌಢ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ಬೆಮ
82 ಶಾ ಅ ಮಾ ಹಕುಕ್
20/04/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
19/2009
ರ್ೕ ಬಾಸಕ್ರರೆಡಿಡ್ ಬಿನ್ ೕರಚಾರ್ ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
82 ಶಾ ಅ ನಾಯ್ ಪರ್
25/05/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
52/2009
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 966/2004 ರ್ೕಮತಿ ಬೆ. ಕಲಪ್ನ ರವರು ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್ ಮತುತ್ ಂಗಪಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್
06/07/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
8[2] ಶಾ ಅ 20 ವಷರ್
ಬಡಿತ್
95/2009/ಬಡಿ/95/2009
ಒಂದು ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನಿರಂತರ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ರುವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಶೇಷ ವೇತನ
8[2]
15/09/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ/ವಗರ್/124/200910
ಜನರಲ್ ಹಾಸೆಟ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಆಶರ್ಯದ ಲ್
25/11/2009
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
8[2]/ಇತರೆ/ದೂರು/132/2
009-10
ಸೆಂಟ್ ಗೊಲ್ೕರಿಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಪರ್ಜಾನಗರ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ
26/11/2010
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
8
(2)/ದೂರು/160/2010-11
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ರ್ೕ ನವಚೇತನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕಷ್ಕ/ ೕಷಕರ ಸಂಘ ರಿ ನಂ:20/20, 20ನೇ ಕಾರ್ಸ್,
27/11/2010
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
8
(2)/ದೂರು/162/201011
ರ್ೕ ಎಸ್. ವಪರ್ಸಾದ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 026
8 (2)/ದೂರು/172/201018/12/2010
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
11
ರ್ೕ ಜಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಪರ್ ೕಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಎಂ. ಇ. ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 4ನೇಬಾಲ್ಕ್,
8 (2)/ದೂರು/172/201018/12/2010
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
11

2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುರುತಿ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(3)ಶಾ
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
ಅದಾ:ಹಾ:ಮನಾನ್:09/1213/2013
ತ ೕವನ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಪಪ್ಗೇಟ್, ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ◌ಾನೇಕಲ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ:ಹಾ: ಮನಾನ್
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(3)ಶಾ
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
ಅದಾಹಾಮನಾನ್61/1213/2013
ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 8ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-95 ಈ ಶಾಲೆಯ
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255

106451

256

106455

257

106456

258

106457

259

106458

260

106613

261

106614

262

106615

263

106616

264

106617

265

106618

266

106619

CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(3)ಶಾ
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
ಅದಾಹಾಮನಾನ್:04/1213/2013
ರ್ೕಗಣಪತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಾವ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಹಾಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ ವಗಱ:11/1213/2013
ರ್ೕಮತಿ ಜಾನಕಿ ಟಿ. ಇವರ ವಗಾಱವನೆ ಬಗೆಗ್
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ವಗಱ:85/1112/2013
ಖಾಸಗಿ ಅನದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಉಕಷ್ಕರ ವಗಱ ಾವಣೆ ಬಗೆಗ್-11-12ನೇ ಸಾಲು
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ ಶಾ.ನೋಂ
ರದುದ್:81/2010-11/2013
ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ಪೀಠ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿಯನುನ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ:ಹೆ. 34/1011/2013
ದಾಯ್ವಧಱಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಧಾತ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಒಂದು ಭಾಗವನುನ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ ಇತರೆ 44/201011/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಎ.ಕಾಂತ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಶೇ 90 ತುಟಿಟ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ ನೋ:
ಶುಲಕ್:112/200809/2013
ಮಂಗಳೂರು,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಮತುತ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದುದ್ ನೋಂದಣಿ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ ಅನುಕಂಪ:271/0910/2013
ದಿ: ಜಿ.ಗಿಡಡ್ಪಪ್ ಕಾವಲುಗಾರ ಹಾಗೂ ಸೇವಕ ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುತಾತ್ನಲೂಲ್ರು ಅಂಚೆ, ವಯಾ ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ತಪಾಸಣೆ:186/0910/2013
ತೌರಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೂರವಾಣಿನಗರ ಬೆಂ-16 ಈ ಶಾಲೆಯ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ ಬಗೆಗ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಇತರೆ/201011/2013
ಜೆ.ಬಿ.ಕಾವಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಗಳರ ಪಾಳಯ್ ಗಣೇಶ್ ಬಾಲ್ಕ್ ನಂದಿನ ಬಡಾವಣೆ ಇವರ ತಿ ಕರ್ಮ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ ದೂರು 186/1011/2013
ರ್ೕಫಿ ಪ್ಸ್ ನರೋನ, ◌ುಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹೋ ಕಾರ್ಸ್ ಆಂ.ಮಾ.ಪೌರ್>ಶಾ ಅಭಯಧಾಮ ◌ಿವರ ಮೇಲೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ ಸವ್.◌ಿ.ನಿ.71/201011/2013
ರ್ೕ ಆರ್. ನರೇಂದರ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ◌ಾರ್.ಎಸ್.ಪಿ.ಎ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯನಗರ, ◌ಿವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ
2230/ನೇ.ಅ.06/0607/2013
ಮಾಡೆಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ-18, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಾಯಱ ನಿವಱ ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಕೆ. ಹೆಚ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
ಶಾ ಅ ಇತರೆ
ಶಾ.ಮು.76/10-11/2013
ನಿಮಱಲ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಬೆಂಗಳ:◌ೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಲು
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ಸವ್. ◌ಿ.ನಿ.41/201011/2013
ರ್ೕ ಚಲುವಯಯ್ ಮು. . ರ್ೕ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
11/02/2013
11/02/2013
11/08/2013
5-3-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(3)
ಶಾ ಅ ರಿ.ಅ:09-10/2013
ರಿಟ್ ಅಜಿಱ ಸಂಖೆಯ್: 1882/2008, ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣಱಮಮ್, ದದ್ ಂಗಯಯ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ,
23/03/2015
14/10/2015
14/04/2016
5-5-2
CPIBM34ಹೊಶಾಪಾರ್201
5
ಆಕಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಕೋಲಾರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
23/03/2015
14/10/2015
14/04/2016
5-5-2
CPIBM35ಹೊಶಾಪಾರ್201
5
ಸಮೃದಿಧ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ತಂಬಿಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಮೃದಿಧ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
23/03/2015
14/10/2015
14/04/2016
5-5-2
CPIBM40ಹೊಶಾಪಾರ್201
5
ಆಕಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, . .ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್
23/03/2015
14/10/2015
14/04/2016
5-5-2
CPIBM43ಹೊಶಾಪಾರ್201
5
ಆರ್.ಕೆ.ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಚೈತನಯ್ ಭಾರತಿ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
23/03/2015
14/10/2015
14/04/2016
5-5-2
CPIBM44ಹೊಶಾಪಾರ್201
5
ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಮುತಾಯ್ಲಪೇಟೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿ ನ
18/05/2015
26/08/2015
26/02/2016
5-5-2
CPIBM84ಹೊಶಾಪಾರ್201
5
ರ್ೕ ಗೋಕುಲಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ಋಇ) ನಾಗರಬಾ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
18/05/2015
26/08/2015
26/02/2016
5-5-2
CPIBM89ಹೊಶಾಪಾರ್201
5
ಪರಿಕರ್ಮ ಹೂಯ್ಮಾನಿಟಿ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
18/05/2015
26/08/2015
26/02/2016
5-5-2
CPIBM91ಹೊಶಾಪಾರ್201
5
ರ್ೕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಮದರ್ ಥೆರೇಸಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
15/07/2015
14/12/2015
14/06/2016
5-5-2
CPIBM64ನೇಅನು2015
ರ್ೕ.ರ ಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರು, ಸಹಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೌ ಸ್ಂಗ್ ಬೋಡ್ರ್,
20/07/2015
14/10/2015
14/04/2016
5-5-2
CPIBM212ಹೊಶಾಪಾರ್20
15
ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.8, ಚೌಢೇಶವ್ರಿ ಬಿ ಡ್ಂಗ್, ಪರಮಹಂಸನಗರ, ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ಪುರ,
20/07/2015
14/10/2015
14/04/2016
5-5-2
CPIBM213ಹೊಶಾಪಾರ್20
15
ರ್ೕ.ಮಹಾರಾಜ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ೕರಸಂದರ್, ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2015-16ನೇ
20/07/2015
14/10/2015
14/04/2016
5-5-2
CPIBM214ಹೊಶಾಪಾರ್20
15
ಸ್ ಗೆರ್ೕಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.12, 13, 14 ಸಾರಾಯಿ ಪಾಳಯ್, ಫಾತೀಮ ಮ ೕದಿ ಅಡಡ್ರಸೆತ್,
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

283

137194

284

142908

285

142915

286

142917

287

149140

288

149141

289

149144

290

149145

291

149146

292

26173

293

46089

294

53116

295

84173

296

106874

297

106876

298

106879

299

106882

CPIBM215ಹೊಶಾಪಾರ್20
20/07/2015
14/10/2015
14/04/2016
5-5-2
15
ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಕಾರ್ ನೆ ಯಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.127, 6ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು
CPIBM113ಇ 2015
25/11/2015
25/11/2015
25/05/2016
5-5-2
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿರ್ಯಾಂಡ್ ವೃತತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ಪರ್ಥಮ
CPIBM101ದಾಹಾಮ201
25/11/2015
25/11/2015
25/05/2016
5-5-2
5
ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಾಚಪ ಲ್, ರಾಬಟರ್ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ
CPIBM12ಮಾನ2015
25/11/2015
25/11/2015
25/05/2016
5-5-2
ರ್ೕ.ವೆಂಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೈರಕೂರು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
CPIBM9ಶಾಹೆಬ2015
14/12/2015
14/12/2015
14/06/2016
5-5-2
ರ್ೕ.ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM137ದಾಹಾಮ201
14/12/2015
14/12/2015
14/06/2016
5-5-2
5
ನೂಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಟರ್ಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ
14/12/2015
14/12/2015
14/06/2016
5-5-2
CPIBM138ದಾಹಾಮ201
5
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಲಯ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌರಿಪೇಟೆ,, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ
CPIBM139ದಾಹಾಮ201
14/12/2015
14/12/2015
14/06/2016
5-5-2
5
ಟಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಜಿಎಫ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM140ದಾಹಾಮ201
14/12/2015
14/12/2015
14/06/2016
5-5-2
5
ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಬಂಗಾರುಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
81ಶಾ ಅಹೊಹುಮ/8/20
27/11/2003
24/03/2009
24/09/2009
5-7-1
03-04
ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲದ ಎಂ. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
19/06/2010
07/02/2014
07/08/2014
6-4-1
85ಶಾ ಅ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
29/2010-11..ಅರಶಾನೌಮಾ/2010
ಶಾಲಾ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸೇವೆ, ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ, ಜೇಷೆಟ್ತೆ ಮತುತ್ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
01/01/2010
04/03/2013
04/09/2013
6-4-1
8[3]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/439
07/04/2009-10
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:43907/2004 ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಜಿ ಷಣ್ಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರ
8[7] ಶಾ ಅ/ಇ /79
19/09/2010
05/03/2013
05/09/2013
6-4-1
ರಿ.ಅ.38175-182/201011
ರಿಟ್ ಅಜಿಱ ಸಂಖೆಯ್: 38175-182/2009ರ ಲ್ ಮಾನಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ದಿ: 12.03.2010ರ
8(7)
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-4-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
91/2012-13/2013
ರಾಯಲ್ ಇ-ಟೆಕೊನ್ೕ ಸೂಕ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೆರೆ ಕಾರ್ಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013-14ನೇ
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-4-1
8(7)
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
88/2012-13/2013
ರ್ೕ.ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, # 121, ಒಂದನೇ ವಾಡ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಟೌನ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201318/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-4-1
8(7)
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
89/2012-13/2013
ಅಕಷ್ರ ದಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಲಕಲನೇಪು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013-14ನೇ
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-4-1
8(7)
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
92/2012-13/2013
ರ್ೕ. ನಾಯಕ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಣಿಸಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ/ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013-14ನೇ
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300

106884

301

106891

302

106893

303

106895

304

106897

305

107671

306

107672

307

115998

308

122025

309

134570

310

134572

311

134580

ಗಿರ್ೕನ್ ಲಾಯ್ಂಡ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಡಘಟಟ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ
CPIBM27ಇ 2015
30/06/2015
02/07/2015
02/01/2016
6-4-1
ರ್ೕ.ಭಾಗಯ್ಬೈರವೇಶವ್ರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
CPIBM26ದಾಹಾಮ2015
30/06/2015
02/07/2015
02/01/2016
6-4-1

312

134581

.ಎನ್.ಎಸ್ ಮಾಢಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, ದೊಣಕೊಪಪ್, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM27ದಾಹಾಮ2015
30/06/2015
02/07/2015
02/01/2016
6-4-1

313

134592

314

134613

315

134614

316

134615

8(7)
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-4-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
95/2012-13/2013
ರ್ೕ.ವಾಸ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಭಾಷ್ ರಸೆತ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ
8(7)
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-4-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
87/2012-13/2013
ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಟೌನ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-4-1
8(7)
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
93/2012-13/2013
ರ್ೕ.ಕೆ. .ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಶಾಲೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಟೌನ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ 9ನೇ
8(7)
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-4-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
90/2012-13/2013
ಸರ್.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊತತ್ಪ ಲ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಟೌನ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ
8(7)
18/02/2013
16/01/2014
16/07/2014
6-4-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
94/2012-13/2013
ರ್ೕ.ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಜನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 20138[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-1
01/2013
ಹೆಚ್.ದಾಸಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ. ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಳ , ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-1
01/2013
ನೂರುಲಾಲ್ ಬಾಷಾ ಸಾಹೇಬ ಮೌಲಾನ, ಚಿತರ್ಕಲೆ ಕಷ್ಕರು, ಅಂಜುಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಗತ್ ಂಗ್ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ
21/12/2013
27/06/2014
27/12/2014
6-4-1
CPI 88/201112/ಖಾಹುಅನು/ 8(3)ಶಾ.
.ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ. ನು:/2013
ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಿಪ್ಸ್ಸ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಕೋಲಾರ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
17/06/2014
05/07/2014
05/01/2015
6-4-1
8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌ
ಮಾ/ದಿವ್ದಸ ಬಡಿತ್/17/2014
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ, ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೆಳಗೂಡು, ಹಾಸನ
CPIBM25ದಾಹಾಮ2015
30/06/2015
02/07/2015
02/01/2016
6-4-1

ರ್ೕ.ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುದೂರು, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
CPIBM43ವಗರ್2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಆಡ ತಕೊಕ್ಳಪಟಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ
CPIBM28ಇ 2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಹೊಳಯ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್. .ಎಸ್ ಪದ ಪೂಗರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ],
CPIBM44ವಗರ್2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ಅ ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕನಾರ್ಟಕ ಆನ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ
CPIBM3ಮಾನ2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
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317

134616

ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಸಲು, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಕುರಿತು.
CPIBM29ದಾಹಾಮ2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1

318

134618

ಲಾವಣಯ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
CPIBM30ದಾಹಾಮ2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1

319

134621

320

134622

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಲೆವೂರು, ಉಡುಪಿ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್
CPIBM45ವಗರ್2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ರ್ೕ.ಜಗದುಗ್ರು ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಪೀಠ [ರಿ], ಮೇಲಣಗ , ೕರ ಂಹಾಸನ, ಸಂಸಾಥ್ನಮಠ, ವಗಂಗಾ
CPIBM31ದಾಹಾಮ2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1

321

134624

ತಕಷ್ ಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಡಿಗೇನಹ ಳ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM32ದಾಹಾಮ2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1

322

134626

ಉಜಾಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
CPIBM33ದಾಹಾಮ2015

323

134627

324

134628

325

134629

326

134658

327

134662

328

134663

329

134667

330

134668

331

134673

332

134676

333

18848

334

20190

335

94800

336

94803

337

106779

ರೋಟರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರಿ ೕ ಾಣ ಂಭಾಗ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಕುರಿತು.
CPIBM4ಮಾನ2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ಮಹಾಬೋಧಿ ಸತವ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂದಾಣ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ
CPIBM9ಶಾ.ನೊಂ2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಗಕೆಕ್ ನೋಂದಣಿ
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
CPIBM46ವಗರ್2015
ದಿ ಅ ೕಸತ್ ಕ್ ಕಾಮರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ
CPIBM34ದಾಹಾಮ2015
01/07/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ಅಮೃತ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಲಯ, ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಿಥಿಲಾನಗರ, ಹೆಬಿರ್, ಕಾಕರ್ಳ ವಲಯ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ
01/07/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
CPIBM47ವಗರ್2015
ರ್ೕ.ಸುದೀರ್ ನಾಯಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಕನನ್ಡ], ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
CPIBM48ವಗರ್2015
01/07/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ರ್ೕ.ಡಿ.ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ನಿವಾರ್ಣ ಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕ.ದೇಗುಲ ಮಠ, ಕನಕಪುರ
CPIBM49ವಗರ್2015
01/07/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಬಿದಿರು ಮತುತ್ಬೊಂಬು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮೇಧಾ ಸಂಘ [ರಿ], ಹೊಸಪೇಟೆ, ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್ ಈ
CPIBM50ವಗರ್2015
01/07/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ಗಾರ್ಮ ಪರ್ಚಾರಕ ಸಂಘ, ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPIBM35ದಾಹಾಮ2015
01/07/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ವಾಸಂತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು
CPIBM4ವೇಬ2015
01/07/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-4-1
ರ್ೕ.ಪರ್ಕಾಶ್ ರಾವ್.ಐ.ಎನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ. .ಶಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇನನ್ ಕಾಕರ್ಳ ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ
84ಶಾ. ,ಶಾ.ಪರ್.131/20
25/09/2008
18/12/2008
18/06/2009
6-4-2
08-09
ರ್ೕ ರೆಣೂಕಾ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಕಾರಿಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್,
81ಅಮಾನತುರ್
13/01/2009
18/06/2014
18/12/2014
6-4-2
ಅನು/167/2008-09
ರ್ೕ ರೇಗೌಡ ,ಮು. ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ರುವವರುಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಬಾಬ್ ಳು,ಕನಕಪುರ ತಾ
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/03/2012
05/03/2013
05/09/2013
6-4-2
69/11-12/2012
ರ್ೕ ದಾಯ್ಭಾರತಿ ಅಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಚೆಳೆಳ್ಕೆರೆ ಟೌನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಮಭಿಸುಲು ಅನುಮತಿ
8(4)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
25/03/2012
05/03/2013
05/09/2013
6-4-2
60/11-12/2012
ನೂಯ್ ಇರಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಕೆಳಗೋಡೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-4-2
ಶಾ 109/2013
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ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
ಬಡಿತ್ 88/2013
ಎಸ್.ಬಿ.ಕೀತಿರ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾನಂಗಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
01/2013
ಹೆಚ್.ರಮೇಶ್, ಹುದಿಗೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಸ ಲ್ ರುವ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್ [ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್]
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹಾ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
ಮನಾನ್/2013
ರ್ೕ.ಭುವನೇಂದರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹಾ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
ಮನಾನ್ 87/2013
ಸಚಿಚ್ದಾನಂದ ಸರಸಪ್ತಿ [ಅಂಗಲ್] ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರಪುರ, ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
ಅನು 122/2013
ಕೆ.ಬಿ.ಈಶವ್ರಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಹಾತಾಮ್ಗಾಂಧಿ ವಸತಿಯುತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಾಜರೂರು, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
29/2013

338

107639

339

107640

340

107645

341

107648

342

107649

343

107651

344

107652

ಕರ್ಮುಖ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ, ಬೀರೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
2/2013

345

107653

ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.4, ಬೈಪಾಸ್ ರಸೆತ್, ಕೆಳಗೋಟೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೇ ನ ದೂರು.
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
133/2013

346

107654

ಕೆ.ಜೊಯ್ೕತಿ ಶೆಟಿಟ್, ದಿವ್ದಸ, ಕೆಂಚಪಪ್ಶೆಟುಟ್, ಬೊಗಸೆ, ಕೆಳಮನೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾದರ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
39/2013

347

107655

ಬಿ.ಪಿ. ೕಗೀಶ, ಬೀರನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 26204/2011
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
01/2013

348

107656

349

107657

350

107658

351

107661

352

107662

6-4-2

6-4-2

ದಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಕೇಶವಮೂತಿರ್, ದಿವ್ದಸ, ರ್ೕ.ಗ ೕರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲಘಟಟ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
06/2013
ಎಸ್.ಟಿ.ಬಸವರಾಜು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
01/2013
.ಜಯಣಣ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಅಜಿರ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
124/2013
ಪಿ.ಎಂ.ಬೋಗೇಶಗೌಡ ತಂದೆ ಕೆ.ಪಿ.ಬೊಮಮ್ ಂಗಪಪ್, ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಣಿಕೆರೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಆಪತ್
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
ಶಾಖೆ 01/2013
ಬಿ.ಎಂ.ಪರ್ಭಾಕರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಜಿ. . .ಡಿ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ
8[4]
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ನೋಂದಣಿ
132/2013
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಬಂಧ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಸಂಬಂಧ
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353

107663

354

107664

355

107665

356

107668

357

113995

358

114000

359

114688

360

114689

361

121877

362

121907

363

121920

364

121933

365

121934

366

121937

367

121976

368

123866

8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು
16/2013

11/03/2013

11/03/2013

11/09/2013

ಕೆ.ಎನ್.ಹನುಮಂತರಾಯ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
ಅನು 29/2013
ಆದಿ ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ [ರಿ], ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
21/2013

6-4-2

6-4-2

6-4-2

ರಾಜಶೇಖರ್.ಆರ್.ತೆವರಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
8[4] ಶಾ/ಇ /118/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-2
ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ರಿಗೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
12/10/2013
12/10/2013
12/04/2014
ಬಡಿತ್ ಅನು 05/13-14/2013

6-4-2

ಪಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನಳಂದ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊಂಡೇಕೆರೆ, ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
12/10/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-4-2
ಮನಾನ್ 132/201213/2013
ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗೆಗ್
8[4]
09/11/2013
09/11/2013
09/05/2014
6-4-2
ಶಾ ಅ/ಇ /35/2013
ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೇದೇಹ ಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
09/11/2013
09/11/2013
09/05/2014
6-4-2
23/2013
ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಾಯ್
ಲಾ 08/2014
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-4-2
02/2014
ಎ.ಕೆ.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು, ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶ ಲೆ, ಜಗಲೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-4-2
32/2014
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಲಗೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಕೋರಿ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-4-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
45/2014
ರ್ೕ.ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲಲ್ದೇವನಪುರ, ಜಗಳೂರುತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-4-2
ಅನು 40/2014
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ. .ಶುಭ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನಾರದಮುನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಗಟಗೇರಿ, ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಾ ಅಂ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-4-2
103/2014
ಕೆ.ಎನ್.ನಟರಾಜ, ದಿವ್ದಸ, ರ್ೕ. ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಂಗವವ್ನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
16/06/2014
16/06/2014
16/12/2014
6-4-2
ಅನು 20/2014
ರ್ೕ.ಫಕೀರಪಪ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
8(4)
31/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
6-4-2
ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/67/1415/2014
ಪಿ.ಯರಿರ್ಸಾವ್ಮಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ, ಎಂ.ಎಲ್.ಕೆ ತಾ,
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369

125088

370

31217

371

31658

372

40761

373

52423

374

82809

375

106788

376

106988

377

107030

378

107659

379

107660

380

107667

381

107669

382

107670

383

107673

384

107674

385

107675

CPIBM798ಅನುಒ2014

07/09/2014

07/09/2014

07/03/2015

6-4-2

ರ್ೕ.ಪವನಕುಮಾರ್,ದಿವ್ದಸ, ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಗಿರಿ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ
04/12/2008
17/12/2013
17/06/2014
6-4-3
8[3] ಶಾ ಅ ಇತರೆ
[ಹಸಾತ್ಂ] 186/2008-09
ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ 4 ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್
81ಶಾ ಅಮ.ಸವ್/194/20
31/03/2009
28/12/2013
28/06/2014
6-4-3
08-09
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 41 ಬಿ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪರ್ಕಟಿ ದ ಸವ್ಯಂ ಘೋ ತ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
8[5]ಶಾ. .ಅ. ಖಾ ಹು ಬ
25/01/2010
10/03/2014
10/09/2014
6-4-3
ಅ 95/2009-10.-.ಖಾಹುಅನು/2010
ರ್ನಿವಾಸ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ
25/10/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-4-3
8(4)/ಅನುಒ/39/2010
ಬನ ಂ ಲಯನ್ಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಾರಿಪುರ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
CPI/ನೇಅನು/69/2011-12
19/07/2011
11/06/2014
11/06/2015
6-4-3
ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಬಾಲಕರ ಮತುತ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಎರಡು
8[4]
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-4-3
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
112/2013
ರ್ೕ.ಗುರುದೇವ ದಾಯ್ ಸಮಿತಿ [ರಿ], ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
CPI
19/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
6-4-3
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
50/2013
ರ್ೕ ಬೀರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
19/02/2013
09/12/2013
09/06/2014
6-4-3
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ಪ್
ಡಿ ನೇ ಅನು 209/2013
ರ್ೕ.ಇಸುಬು.ಕೆ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ, ಸುಲಮ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಲಮ್ರ, ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-3
ಇತರೆ 39/2013
ರ್ೕ.ಬಿ.ಸೋಮ ಂಗಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-3
01/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಜಿರ್ 2012-13
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-3
02/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಅಜಿರ್ ಕೆ.ಓ ವಮೂತಿರ್
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-3
ಅನು 155/2013
ರ್ೕ. ವಕುಮಾರ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಮಾರಿಕಾಂಭ ಪೌರ್ಢಶ ಲೆ, ಉಜಜ್ನಿಪುರ, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-3
ಬಡಿತ್ ಅನು 63/2013
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅನುದಾನಿತ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ],
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-3
ಹಕುಕ್ 01/2013
ಜಿ.ಹೆಚ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಜಿರ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-3
03/2013
ಎಂ.ಹನುಮಂತಪಪ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಜಿರ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-4-3
1/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಅಜಿರ್ ಕೆ.ಬಿ. ದಧ್ಪಪ್, ಇಸಾಮುದರ್ ◌ಂಚೆ,
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386

110993

387

113865

388

114278

389

114284

390

114313

391

126693

ಆರ್.ಕೆ.ರಾಜಣಣ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪಾರಿಜಾತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ
24/10/2013
24/10/2013
24/04/2014
6-4-3
ದಜೆರ್ ನೌ 47/201213/2013
ರ್ೕ.ಎ.ಗಣೇಶ್, ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮಿನಕೊಪಪ್, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
CPIBM868ಅನುಒ2014
17/10/2014
05/02/2015
05/02/2016
6-4-3

392

126694

ರ್ೕ.ಪೆನೀನಾ ಸುನೀತಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಜಾಲು, ಮಂಗಳೂರು ದ.ವ, ದ.ಕ,
17/10/2014
05/02/2015
05/02/2016
6-4-3
CPIBM869ಅನುಒ2014

393

126979

394

126984

395

126994

396

126997

397

127001

398

127003

399

127486

400

128578

401

128882

402

136429

403

137038

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
22/06/2013
09/12/2013
09/06/2014
6-4-3
ಶಾ ಅ ವಗಱ ನು:
25/2013-14/2013
ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಶಾಂತಿಕಿರಣ್ ಬಚೊಚ್ೕಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ◌ಾಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನುದಾನಿತ
CPI/ನೇಅನು/ 8(6)ಶಾ. .
10/10/2013
05/12/2013
05/06/2014
6-4-3
ಅ.
ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ.ಅನು:45/201314/2013
ರ್ೕ. ಇಸುಬು.ಕೆ. ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್.ಡಿ ನೌಕರರು, ಸಾಲಮ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
24/10/2013
27/12/2013
27/06/2014
6-4-3
50/2013-14/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ.ಮ ಲ್ಕ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗಾಂದಿ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸವ್ ಇ ನಿ
8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
24/10/2013
27/12/2013
27/06/2014
6-4-3
ಬ 112/2012-13/2013

ರ್ೕ.ಅಂಡೊರ್ೕಸ್, ಸೇಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮದಾರ್ಱಳ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ, ದ.ಕ, ಇವರನುನ್
28/10/2014
02/02/2015
02/02/2016
6-4-3
CPIBM804ವಗರ್2014
ಕೆಥೋ ಕ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ (ರಿ) ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ನೌಕರರ
28/10/2014
05/02/2015
05/02/2016
6-4-3
CPIBM817ಹೊಶಾಪಾರ್20
14
ರ್ೕ ಧಮರ್ಸಥ್ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಸವ್ರ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ
28/10/2014
02/02/2015
02/02/2016
6-4-3
CPIBM823ದಾಹಾಮ201
4
ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಲಕಾಯಿ, ಪೆದಮೆಲೆ ಅಂಚೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ
CPIBM825ದಾಹಾಮ201
28/10/2014
02/02/2015
02/02/2016
6-4-3
4
ದೇವ ಮಾತಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅಮೂಟರು, ಕರಿಂಗಾನ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ
28/10/2014
02/02/2015
02/02/2016
6-4-3
CPIBM827ದಾಹಾಮ201
4
ಗುಡ್ ಫೂಯ್ಚರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿಲಯ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ
CPIBM828ದಾಹಾಮ201
28/10/2014
05/02/2015
02/02/2016
6-4-3
4
ಸರಸವ್ತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇರುವೈಲು, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ
14/11/2014
02/02/2015
02/02/2016
6-4-3
CPIBM805ವಗರ್2014
ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
CPIBM792ಅರಶಾನೌಮಾ
18/12/2014
02/02/2015
02/02/2016
6-4-3
2014
ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2014-15ನೇ
CPIBM863ಮುಂಬಡಿತ್201
30/12/2014
05/02/2015
05/02/2016
6-4-3
4
ರ್ೕ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣೆಯ್ೕಶವ್ರ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, (ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್, ಸುಳಯ್ ತಾ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್
16/07/2015
21/07/2015
21/07/2016
6-4-3
CPIBM27ನಿ&ಪಿಂ2015
ಟಿ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಕಕ್ಲೇರಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಛ್
18/07/2015
24/08/2015
24/08/2016
6-4-3
CPIBM34ದೂರು2015
ರ್ೕಮತಿ.ಮೀನಾ .ಡಿ.ಎನ್, ಸ. , ಕೆಇಎಸ್ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಮಾರ್ ಪಾಕರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ
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404

84179

405

125473

406

28433

407

4594

408

4596

409

5091

410

6992

411

7269

412

7801

413

9551

414

10466

415

11356

416

11506

417

12265

418

12269

419

12281

420

12282

421

12287

422

12289

8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ನಿ
12/09/2011
28/06/2014
28/12/2014
6-4-5
75/2011-12
ಹೆಚ್.ಬಸನಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸವ್ಯಂ
CPIBM800ದಾಹಾಮ201
13/09/2014
27/06/2015
27/12/2015
6-4-5
4
ದಧ್ವನಹ ಳ್ ಓಬನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಬುಳಾಳ್ಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
ಅನು4:ಮೇ:02:2001-02
16/03/2001
30/03/2009
30/09/2009
6-4-9
ರ್ೕ ಕೆಂಚರಂಗಮಮ್, [ಮೇಲಮ್ನ :02]
8(7) ಶಾ ಅ ನೇಮಕ
06/08/2006
14/02/2007
14/08/2007
6-5-1
9:05-06.
ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ತುಮಕೂರು-ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಶಾಗಳ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
8(7)ಶಾ ಅ ಬಾಯ್ ಹು ನೇ
06/08/2006
14/02/2007
14/08/2007
6-5-1
10:05-06.
ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಬಾನಸಂದರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಾಯ್ಕಾಲ್ಗ್ ಹುದದ್ ನೇ ಅ. ಬಗೆಗ್.
8(7)ಶಾ ಅ ಹು ಭ ಅ
18/08/2006
14/02/2007
14/08/2007
6-5-1
36:06-07.
ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ವಯ್ಪಿತ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಖಾ ಪೌರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್.
8(7) ಶಾ. .ಅ ಅನು ನೇ
04/09/2006
03/12/2008
03/06/2009
6-5-1
67/06-07
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ ಪೂಣರ್ ಚಂದರ್ ತೇಜ ವ್ ಎಸ್/ಆಫ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಬಸಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದ.ಸ.
8(7) ಂಬರಹ ವ
21/10/2006
04/01/2008
04/07/2008
6-5-1
2006/2007
ಂಬರಹದ ಬಗೆಗ್
30/10/2006
24/04/2008
24/10/2008
6-5-1
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
8(7)ಖಾ. .ಅ.ದೂರು
31/01/2007
07/01/2008
07/07/2008
6-5-1
200/06-07
ಜೀವನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನ.ರಾ.ಪುರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಫಾದರ್ ಜೇಮಸ್ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
8(7)ಶಾ> .ಅ.ಅಮಾನತುತ್
20/08/2007
17/05/2008
17/11/2008
6-5-1
230/06-07
.ಎಚ್. ಗೋವಂದರಾಜು ಮು. . ಾನಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್.
8(7) ಶಾ ಅ ಸಥ್ ವೇಬ
02/04/2007
03/01/2008
03/07/2008
6-5-1
3/07-08
ಕೆ.ಎಸ್ ಶವ್ನಾಥ್ ಮು. ರ್ೕ ಶಾರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ 4 ನೇ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
8(7) ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ
30/04/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
22/07-08
ಗಿರಿದಾಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ರ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ತಾ ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
8[7]ಶಾ ಅ. .ಹಾ.ಮ.33
18/06/2007
02/01/2008
02/07/2008
6-5-1
/2007-08
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಜರಾತಿಗೆ
8[7]ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.3
21/05/2007
02/01/2008
02/07/2008
6-5-1
7/2007-08
ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಗೋಡೆಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
8[7]ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.4
12/06/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
7/2007-08
ಾನಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮರವಂಜಿ ಕಡೂರು ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದನಿತ
8[7]ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ
12/06/2007
24/04/2008
24/10/2008
6-5-1
48/2007-08
ರ್ೕ ಶವ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
8[7]ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.5
14/06/2007
02/01/2008
02/07/2008
6-5-1
3/2007-08
ದಾಯ್ರಣಯ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ
8[7]ಶಾ ಅ. ವಗಾರ್ವಣೆ
22/06/2007
02/01/2008
02/07/2008
6-5-1
55/2007-08
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423

14485

424

14492

425

14493

426

14828

427

14829

428

14832

429

14833

430

14836

431

14846

432

14849

433

14850

434

14865

435

14960

436

20454

437

23348

438

33275

439

40563

ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ
87ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.62/
26/06/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
2007-08
ರ್ೕ ಮಣಣ್ಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೈಚೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು-ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
87ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.65/
02/07/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
2007-08
ರ್ೕ ಕಲೂಮ್ರುಡೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ದೊಡಡ್ಮಠ ಹು ಕೆರೆ, ಕಡೂರು ತಾ: ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
87ಶಾ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.66/
04/07/2007
02/01/2008
02/07/2008
6-5-1
2007-08
ರ್ೕ ಗೌತಮ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ
87ಶಾ ಅ.ದಾ.ಹಾ.ಮ.75/
20/07/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
2007-08
ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದರ್ ಆಶರ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಲಸೂರು ಕನಕಪುರ ತಾಳ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
87ಶಾ ಅ.ಮಾನಯ್ತೆ.76/2
27/07/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
007-08
ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗಡಿ ತಾ: ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
87ಶಾ ಅ.ಮು ಬ.79/20
04/08/2008
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
07-08
ರ್ೕ ಎಂ. ಚಂದರ್ಶೇಖಗೌರ್ಡ, ಸ , ಬಣಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಣಕಲ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
87ಶಾ ಅ ದಾ ಹಾ ಮ
09/08/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
80/2007-08
ನೆಹರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎ್.ಐ.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರು ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
13/08/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
87ಶಾ ಅ.ವಗರ್.83/200
7-08
ರ್ೕ ಕುರುಗೋಡಪಪ್ನವರ್, ಸ , ಕಲುಲ್ರುಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿಳೆಳ್ೕನಹ ಳ್, ಕಡೂರು ತಾ: ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
87ಶಾ ಅ.ಮು ಅ.93/20
25/08/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
07-08
ರ್ೕ ಟಿ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಸ ,ಕೊಂಗಾಡಿಯಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್-ಮು ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ
30/08/2007
31/12/2007
30/06/2008
6-5-1
87ಶಾ ಅ.ಮು ಅ.96/20
07-08
ರ್ೕ ಟಿ.ಎಂ.ಬಸವ ಂಗಯಯ್, ಸ , ನೆಹರು ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಾಯಸಂದರ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ:
87ಶಾ ಅ.ಮು ಬ.97/20
30/08/2007
02/01/2008
02/07/2008
6-5-1
07-08
ರ್ೕ . ನಿತಾಯ್ನಂದಮೂತಿರ್, ಸ , ರ್ೕ ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ಶಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೇಕೊಡಿಗೆ ಕೊಪಪ್ ತಾ: ಬಡಿತ್
87ಶಾ ಅ.ನಿ ೕಜನೆ
12/09/2007
02/01/2008
02/07/2008
6-5-1
110/2007-08
ರ್ೕ ವಪಪ್, ಸ , ಜೆ.ಪಿ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಫಿತೋಪು, ತುಮಕೂರು, ತಿಮಟೂರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಪತ್
87ಶಾ. ೕಲ.ಅ. ವೇ.ನಿ.
15/12/2007
02/01/2008
02/07/2008
6-5-1
160/07-08
ರ್ೕ ಕೆ.ಆರ್. ಮಹಾದೇವಪಪ್ ಗೂರ್ಫ್ ಡಿ. ನೌಕರರು ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂ.ಎನ್. ಕೋಟೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ. 1987
81ಸಹಾಯಾನುದಾನ.ಇತ
22/01/2009
18/06/2014
18/12/2014
6-5-1
ರೆ ದೂರು/176/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ರಫೀಜುನಿನ್ಸಾ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಲಾಲ್ದಾದ್ ಗಲರ್ ಸೂಕ್ಲ್,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರ
8
05/03/2009
10/06/2014
10/12/2014
6-5-1
8.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು.22
1/2008-09
ಗಾರ್ಮ ದೊಯ್ೕದಯ ಸಂಘ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
87ಶಾ ಅನೇಮಕ
13/01/2006
18/06/2014
18/12/2014
6-5-1
ಅನು/8/2005-06
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಮಕಾತಿಗಳನುನ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
85ಶಾ ಅ: ಖಾಹುಭಅನು
18/01/2010
20/06/2014
20/12/2014
6-5-1
90/2009-10..ಖಾಹುಅನು/2010
ಕಟೆಟ್ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ ಎಸ್ ನೇರಲಕೆರೆ, ಹೊಸದುಗರ್

49
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

440

43345
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45133
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97901
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106473
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106474
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106480
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449

106728

450

106729

451

106730

452

106731

8[7]ಶಾ ಅ/ಇ /01/201
03/04/2010
06/02/2013
06/08/2013
6-5-1
0-11
ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ಷಯವಾರು ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳು ಏಕ ಹುದೆದ್ಗಳಾಗುವುದರಿಂದ
8(1)/ವಗರ್/15/2010-11
15/05/2010
19/06/2010
19/12/2010
6-5-1
ಸಟ್ರ್ ಕೆಥರೀನ್ ಕೆ.ಓ, ದಿವ್.ದ.ಸ ಸೆಂಟ್ ಆನಸ್ ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಪುಪ್ಗೆರೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರ ರನುನ್
CPI/ವೇನಿ/ 8(7) ಶಾ ಅ
23/06/2012
06/02/2013
06/08/2013
6-5-1
ವೇ.ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿ
102/2010-11/2012
ರ್ೕ ಬಾಲ ಬಾಸಕ್ರ ನಿವೃತಿತ್ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-5-1
ಶಾ ಅ ವೇತನ ಮಾ ತಿ
65/2012-13/2013
ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ರಾಚ್ ದಾರ್ 8. ದಿವ್.ದ.ಸ. ◌ೆ.ಕೆ. ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-5-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ಗರ್.ಪಾ.ವೇ:109/201112/2013
ರ್ೕ ಬಿ. .ಕೋ ವಾಡ, ನಿವೃತತ್ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರಸ ತ ದಿವ್.ದ.ಸ. ಮುಳುಗುಂದ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-5-1
ಶಾ ಅ ಅ.ಆ.ನೇ.
08/2012-13/2013
ದಿ: ಎಂ. ಫಕೀರಪಪ್, ಜವಾನ ಮಲಾಯ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಸನಕೊಪಪ್ ರ ತಾ: ಇವರ ಮಗನಾದ ಜಯಕುಮಾರ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-5-1
ಶಾ ಅ ಇತರೆ 22/201213/2013
ರ್ೕ ಬಿ. .ಪೂಜಾರ, ಜವಾನ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಕುಕ್ಂದ, ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ತಾ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-5-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ಕು.ವೇ.ಮಂ:83/201213/2013
ದಿ:ಪಾವಱತಿದೇವರಿ, ಆರ್. ವೃ. . ಹೆಚ್.ಟಿ.ಇ.ಎ. ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಕಿಕ್ ಆಲೂರ ಹಾನಗಲ್ ತಾ:
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-5-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ .ಅ:01/200708/2013
ರ್ೕ ಎಸ್ ಜಗನಾನ್ಥ ಸ. . ಸರ್. ಎಂ. . ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ೀ ಶಾಲೆ ಇವರು ಕಷ್ಣ ದಾಲತ್ ನ ಲ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-5-1
ಶಾ ಅ ಇತರೆ;127/1112/2013
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಎಂ.ಗಾಯಿತರ್ಮಮ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ. ◌ಾಯಱನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-5-1
ಶಾ ಅ ವಗಱ:17/201112/2013
ಕಾಮೆಱಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಲ್ನ ಬೋಧಕ
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-5-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ದಾ.ಹಾ.86/1112/2013
ಕೂಗಱ್ವಾಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಱಯಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದಾ;ಹಾ:ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-5-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಹೆ. .43/0607/2013
01-01-1996ರ ಪೂವಱದ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದ ನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಮ ತಿ ಬಗೆಗ್
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1/10/2016

453

106743

454

106746

455

110039

456

110455

457

112269

458

120227

459

125437

460

134250

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-5-1
ಶಾ ಅಸ. ಕಷ್ಣ/107/1112/2013
ಜಾನ್ನೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಶಾಲೆಯ ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-5-1
ಶಾ ಅ
ದಾ;ಹಾ;ಕೊರತೆ1/1112/2013
ಭುವನೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದುದದ್ ◌ಾರ್. ಎಸ್. ಹಾಸನ ◌ೀ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/06/20
14/05/2013
16/06/2014
16/12/2014
6-5-1
13
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ದದ್ ಂಗರೆಡಿಡ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಜಿ. ನರ ಂಹ ರೆಡಿಡ್ ಡಿ ಗುಂಪು ನೌಕರರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
CPI/ಖಾಹುಅನು/104/201
30/05/2013
16/06/2014
16/12/2014
6-5-1
3
ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಲಕಲನೇಪುಱ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ
01/08/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-5-1
8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ
ನು./ಅರಶಾನೌಮಾ/05/201
2-13./2013
ಕೋಡಿಲ್ಪೇಟೆ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು{ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ}ಕೋಡಿಲ್ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ. .{ .ಬಿ.ಝಡ್}ಹುದೆದ್ ಭತಿಱ
05/05/2014
18/06/2014
18/12/2014
6-5-1
8[7]/ಶಾ ಅ/ಗೂರ್ಪ್
"ಡಿ".ಅನು//ಅನುಒ/04/201
4-15/2014
ರ್ೕ.ಚನನ್ರಾಯಪಪ್"ಡಿ" ದಜೆಱ ನೌಕರ, ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದುರಾಶವ್ತಥ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಃ
12/09/2014
02/07/2015
02/01/2016
6-5-1
CPIBM786ಹೊಶಾಪಾರ್20
14
ನಾಯಕ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಜಿಜ್ ರಸೆತ್, ಯರಗುಂಟೆ ಕಾರ್ಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
26/06/2015
26/06/2015
26/12/2015
6-5-1
CPIBM21ದಾಹಾಮ2015

461

134582

ಡಾ//ದಿ ಪದರಸಪಪ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ ಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
CPIBM28ದಾಹಾಮ2015
30/06/2015
02/07/2015
02/01/2016
6-5-1

462

135204

ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ], ಚಿಕಕ್ಮುದವಾಡಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-5-1
CPIBM90ಮುಂಬಡಿತ್2015

463

135206

ರ್ೕ.ವೈ.ಡಿ.ರ ೕಂದರ್ನಾಥ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಕೆ.ಮಲಲ್ಣಣ್, ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಟಾ ೕರನಹ ಳ್,
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-5-1
CPIBM39ದಾಹಾಮ2015

464

135208

465

135209

466

135210

467

135211

468

135219

469

135221

470

135223

471

135716

ನಂದಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಪಾಳಯ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-5-1
CPIBM1ಮೇನಿ2015
ರ್ೕ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಆಯರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್
CPIBM2ಮೇನಿ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-5-1
ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಗುಡಿಗೊಂಡನಹ ಳ್, ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-5-1
CPIBM3ಮೇನಿ2015
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಂ.ಪರ್ಸಾದ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಹದೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾರ್ವಂಡನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-5-1
CPIBM30ಇ 2015
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂಡಿಗಳನುನ್ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-5-1
CPIBM8ಮೇನಿ2015
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಂ.ಪರ್ಸಾದ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಮಹದೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾರ್ವಂಡನಹ ಳ್, ಮದುಗಿರಿ
CPIBM31ಇ 2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-5-1
ಡಿ.ಮೈಲಾರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಜಯಮಂಗ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟರ್ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ
CPIBM6ಮೇ.ಕಾ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-5-1
ಕಾಯರ್ದ ರ್, ರ್ೕ.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೈಲಪಪ್ನವರ ೕಷಕ ಕಷ್ಕ ಸಂಘ [ರಿ], ತುಮಕೂರು
CPIBM38ಇ 2015
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-5-1
ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಸ್.ಓಂಕಾರಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಿದರೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
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472

135718

473

135726

474

135732

475

39526

476

106780

477

106781

478

106783

479

106785

480

106787

481

106790

482

106791

483

106794

484

107666

485

110491

486

114683

CPIBM40ದಾಹಾಮ2015

13/07/2015

13/07/2015

13/01/2016

6-5-1

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಗುಂಬ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನನ್ ಬಗೆಗ್
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-5-1
CPIBM39ಇ 2015
ರ್ೕ. ದಧ್ಗಂಗಮಮ್.ಆರ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಎಸ್. ಮಠ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಧವೆಯಾಗಿದುದ್, 10
CPIBM43ಇ 2015
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-5-1
ರ್ೕ.ಬಾಬು
ೕಗೀಶ್ ತಂದೆ ರಂಗರಾಮಯಯ್. ಕೋಡಗದಾಲ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
85 ಶಾ ಅ : ಹಸಾತ್ಂತರ
30/11/2009
10/03/2014
10/09/2014
6-5-2
74/200910.384.ಹಸಾಂ/2009
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಮಿ ಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಲ್ಮಮ್
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-5-2
8[4]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ/20
13
ೕರಶೈವ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಫಂಡ್ ಸಂಘ [ರಿ], ಹದಡಿ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-5-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
110/2013
ಬಾಲಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ [ರಿ], ಹುಲೂಲ್ರು, ಲಂಬಾಣಿ ರಸೆತ್, ಲಂಬಾಣಿ ಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 20138[4]
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-5-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
119/2013
ನೂಯ್ ಯರಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಮುನಿಸ್ಫಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆಳಗೋಟೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-5-2
8[4]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
107/2013
ಾನ ಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನೆಹರೂ ನಗರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ
8[4]
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-5-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
118/2013
ಮಹದೇವ ಶವ್ಕಮರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಶಾಂತಿನಗರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-5-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
117/2013
ಗುಡ್ ಶೆಪಡ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬೆಲಗೂರು, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-5-2
8[4]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
114/2013
ರ್ೕ.ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ರಿಗೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ
8[4]
16/02/2013
12/10/2013
12/04/2014
6-5-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
113/2013
ರ್ೕ.ಗುರುದೇವ ದಾಯ್ಸಮಿತಿ [ರಿ],ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
11/03/2013
11/03/2013
11/09/2013
6-5-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
03/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಜಿರ್ ಹೆಚ್ ಗೋಪಾಲ್, ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)
30/05/2013
10/06/2014
10/12/2014
6-5-2
ಶಾ ಅ20/2013-14/2013
ಕಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಶಾಂತಿಕಿರಣ್ ಬಚೊಚ್ೕಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ನುದ ನಿತ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹುಭ
09/11/2013
09/11/2013
09/05/2014
ಂಬರಹ 01/2013
ರ್ೕ. ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೋಳಹುಣಸೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

6-5-2
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487

114685

488

114686

489

114687

490

114691

491

118521

492

121876

493

121889

494

121890

495

121891

496

121893

ಗ ೕರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-5-2
02/2014

497

121906

ರ್ೕ.ಯು.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊಕೆಕ್, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-5-2
15/2014

498

121908

ಎನ್.ಬಿ.ರಾಮಪಪ್, ಮಾಜಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್, ಹರಿಹರ, ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-5-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
73/2014

499

121921

500

121922

501

121964

502

128954

8[4]
09/11/2013
09/11/2013
09/05/2014
ಶಾ ಅ/ಇ / ಂಬರಹ
01/2013
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಇತರೆ ಪತರ್ಗ ಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8[4]
09/11/2013
09/11/2013
09/05/2014
ಶಾ ಅ/ಇ / ಂಬರಹ
02/2013
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಂಬರಹದ ಬಗೆಗ್
09/11/2013
09/11/2013
09/05/2014
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
01/2013
ಎಸ್.ಆರ್.ಕುಮಾರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ
09/11/2013
09/11/2013
09/05/2014
01/2013
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
08/03/2014
08/03/2014
08/09/2014
01/2014
ಅವಧಿ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡ ಠೇವಣಿ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಾಯ್ಂ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
ಹುಂ 01/2014
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂ ಡಿ ನ ೕಕರಣ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
ಮನಾನ್ 02/2014
ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಕತ್ಮಠ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
ಮನಾನ್ 03/2014
ನಂದಗೋಕುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ
08/2014

6-5-2

6-5-2

6-5-2

6-5-2

6-5-2

6-5-2

6-5-2

6-5-2

6-5-2

ಸವ್ತಂತರ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-5-2
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ
ನ ೕ 50/2014
ರ್ೕ. ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಮಳ , ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
14/06/2014
14/06/2014
14/12/2014
6-5-2
ಅನು 93/2014
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನಾಯಕ್, ದಿವ್ದಸ, ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
16/06/2014
16/06/2014
16/12/2014
6-5-2
ಅನು 17/2014
ಆರ್.ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ರ್ೕ.ಪರಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ
CPIBM4ಖಾಹುಅನು2015
03/01/2015
24/08/2015
24/02/2016
6-5-2
ರ್ೕ ದುಗಾಱಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂತರಘಟೆಟ್, ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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503

128956

504

137442

505

18134

506

99494

507

99495

508

9337

509

12092

510

16095

511

17317

512

19341

513

20632

514

23374

515

24368

516

29741

517

30083

CPIBM6ಖಾಹುಅನು2015

03/01/2015

24/08/2015

24/02/2016

6-5-2

ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕಶ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ
22/07/2015
24/08/2015
24/02/2016
6-5-2
CPIBM15ಅರಶಾನೌಮಾ2
015
ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಸಂಖೆಯ್
25/08/2008
21/06/2014
21/06/2015
6-5-3
81ಪೌರ್. .ವೇತಾನುದಾನ/
104/2008-09
ಹೆಚ್ ನರ ಂಹಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನರಿಗುಡೆಡ್ನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್
8(8)
08/08/2012
21/06/2014
21/06/2015
6-5-3
ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ.98/1
2-13/ಖಾಹುಅನು/98/2012
ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ಅ
8(8)
ಪೌರ್.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ
ಅನು106/1213/ಖಾಹುಅನು/106/2012

ೕಧಾಯ್ನಗರ ಪೆನೆರ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
08/08/2012
21/06/2014
21/06/2015
6-5-3

ರ್ೕ ೕತಾ ರಾಘವ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಢಶಲಾ ಭಾಗ)ಪೆನಾರ್ಜ್ ಪುತುತ್ರು ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಾ ನ ಲ್
25/01/2007
17/06/2014
17/12/2014
6-6-1
8(4)(10)ಶಾ ರಿಅ8252/
06-07.82.ರಿಅಸಂ/2007
ಡಬೂಲ್ಯ್ಪಿ/8252/06 ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ & ಇತರರು ಆಚಾಯರ್ ಪ.ಪೂ.ಕ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರುದದ್ .ಕಾ.
11/06/2007
12/06/2014
12/12/2014
6-6-1
8 (2) ಶಾ ಅ ಹೆಚುಚ್ .
ವಗರ್ 37/2007-08
ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೋಮನಹ ಳ್ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇರುವ
87ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ
31/03/2008
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
242/2007-08
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢ ಶಲೆಗಳ ಲ್ ಂದೆ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರನುನ್ ಕಡೆಗಣಿ
88ಶಾ. .ವೇತನಾನುದಾನ
11/06/2008
30/03/2010
30/09/2010
6-6-1
46/2008-09
ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆನೆಕನನ್ಂಬಾಡಿ ಹೋಳೇನರ ೕಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು
85ಶಾ. .ಅಇತರೆ 18/0810/12/2008
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
09.116.ಇತರೆ/2008
ಜಿ ಎಂ ಗಾಯಿತರ್ಮಮ್ ಸ. . ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಫುರ ಅಂಗ ಕಲ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಖಾಯಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
27/01/2009
21/06/2014
21/12/2014
6-6-1
ಸಂಖೆಯ್. 81ರಿ.ಅ.ನಿವರ್ತಿತ್.ಸೇ
ಪರ್ಡೆ/178/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ.ಜಿ.ಪಾವರ್ತಿ ದೇವದಾಸ್, ವೆಯ್ಪ್ ಆಪ್ ಡಿ.ಎಸ್.ದೇವದಾಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನಕೆಕ್
85 ಶಾ ಅ: ಹೊ ಪೌರ್
09/03/2009
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
ನೋ 54/200809.181.ಹೊಶಾಅನು/2009
ಸಾವ್ತಿ ದಾಯ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬುಕಕ್ನಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್.ಶಾಯನುನ್
20/03/2009
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
85 ಶಾ ಅ : ಇತರೆ
57/2008-09..ಇತರೆ/
ಚಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮೂಲ ಭೂತ
8(5) ಶಾ ಅ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
01/04/2009
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
.01/2009-10
ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿರಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರ ಚೀಡಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್,ಈ ಇವರು
8(5)
02/04/2009
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ..ಹೊಶಾಅನು02/20
09-10
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518

33079

519

33221

520

33346

521

36072

522

38961

523

40277

524

40946

525

41548

526

41937

527

45743

528

46106

529

46141

530

50679

531

73600

532

90820

533

97905

ಕನಾರ್ಟಕ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ,ಗುಡಿಬಂಡೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರ್ೕ ಸಾಯಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ
87ಶಾ ಅ.ಮಾ.ಹ/06/20
06/05/2009
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
09-10
ರ್ೕ ಅಶೋಕ್ ಪಿ.ಹಲಗ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
85 ಶಾ ಅ ವೇ ಅನು
09/05/2009
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
07/200910.252.ವೇಅ/2009
ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, ಕೋನಪಪ್ ಲ್ , ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
13/05/2009
12/06/2014
12/12/2014
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ.ವೇತನಾನು
ದಾನ 09/09-10
ಹೇಮಾತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗಿಲೆ, ಹಾಸನ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
85 ಶಾ ಅ : ಇತರೆ
01/09/2009
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
53/200910.353.ಇತರೆ/2009
ರ್ೕ ಎಂ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ ಈ ಅರ ಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
8[7]ಶಾ ಅ/ಇತರೆ/56/20
10/11/2009
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
09-10
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕೆ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರು ಪರ್ಸಾತ್ಪಿ ರುವ ಕೆಲ ಂದು
8[7]ಶಾ ಅ./ಅನುಒ/77/2
04/01/2010
13/06/2014
13/12/2014
6-6-1
009-10
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿ ಗಾರ್ಮ ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
8[7]ಶಾ ಅ/ಇ /92/200
30/01/2010
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
9-2010
ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಧಿ ರುವ ವೃತಿತ್ ತೆರಿಗೆಯನುನ್ ಮನಾನ್
8[7]ಶಾ ಅ/ಹು.ಮಂ/98/
06/02/2010
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
2009-2010
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ಷಯಗ ಗೆ
845ಶಾ ಅ: ರಿ ಅ
19/02/2010
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
808/2008..ಅರಶಾನೌಮಾ/2010
ರ್ೕ ಎನ್ ಜಗನಾನ್ಥ್ ,ಸ. .ಸರ್ ಎಂ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್
05/06/2010
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
85ಶಾ ಅ ಹೊ. ಶಾ ಅನು
21/2010-11..ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ಆದಿತಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, ಊಲವಾಡಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು 20-11 ನೇ
21/06/2010
16/06/2014
16/12/2014
6-6-1
CPI..ಅರಶಾನೌಮಾ/2010
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 3642/09 ಪಿ ವೈ ಚೌಡಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
8[7]/ವೈವೆಮ/32/2010
18/06/2010
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
ರಾಜಯ್ದ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ [ಬೋಧಕ ಹಾಗು ಬೋಧಕೇತರ] ವಗರ್ದವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಭತೆಯ್ಯ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
8[7]ಶಾ ಅ/ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ. .
23/09/2010
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
ೕ/66/2010-11
ಅನುದಾನಿತ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗವನುನ್ ಅ ಲ್ನ ರಿಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜವಾಬಾದ್ರಿ
8(7)ಶಾ ಅ/ವಗರ್/36/20
11/03/2011
25/08/2011
25/02/2012
6-6-1
11-12
ದಿ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಬ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೈಸೂರು ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
8(7)
28/12/2011
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/ಮು. .ಬ.
ಅನು 91/2011
ಸಟ್ರ್ ಜೆಸೆಂತ ರುಫೀನಾ ಕೆವ್ೕರಾ ಸ. . ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೇಶಾವ್ಪುರ, ಹುಬಬ್ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
CPI/ಇ / 8(7) ಶಾ ಅ
23/06/2012
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
ಮಾ.ಹ. 104/201112/2012
ನರೇಂದರ್ಬಾಬು, ವಕೀಲರು, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
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106394
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106396
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106398
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106399
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106400

543

106404

544

106405

545

106408

546

106424

547

106468

CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/ 8(7)
23/06/2012
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ಮು. . ಬಡಿತ್
149/2011-12/2012
ರ್ೕ ಎಸ್ ಪದಮ್ನಾಭ, ಸ. . ಬಿ. .ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವಣಗೇರಿ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್
CPI/ವಗರ್/ 8(5) ಶಾ ಅ
23/06/2012
06/02/2013
06/08/2013
6-6-1
ಪೌರ್ ವಗರ್ 06/1213/2012
2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು.
17/08/2012
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
CPI/ದಾಹಾಮ/10/2012
ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಅಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಚೀರಾಂಬಾಣೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(7)ಶಾ
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
ಅ ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್
42/2012-13/2013
ಇಕಾರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ದಾದ್ಪುರ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
07/02/2013
16/06/2014
16/12/2014
6-6-1
ಶಾ ಅ ಬಡಿತ್/46/201213/2013
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಿ.ರಾಜು ಡಿ.ದಜೆಱ ನೌಕರರು ಜೆ.ಪಿ.ಎನ್.ಎಂ ಬ ಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ.
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್
11/2012-13/2013
ರ್ೕ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ◌ಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿಱಗಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ
ಅ.ರ ತ.ಪೌರ್.ನೊಂ.ರದುದ್:
53/11-12/2013
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಕೆಲವು ಅನುದ ನರ ತ ಪೌರ್ಢೇಶಾಲೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್
09/2012-13/2013
ರ್ೕ ಡಿ. ಅನಿಲ್ ರ ಜ್ ಸ. . ಕಕಕ್ಬೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(7)ಶಾ
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
ಅ
ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್:04/201213/2013
ರ್ೕ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಱಯಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ದಾಕಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ವಗಾಱವಣೆ
20/2012-13/2013
ಫಾತೀಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಮು. .ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ದಾ/ಹಾ/ಮನಾನ್:
14/2012-13/2013
ರೋ ಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಗುಗ್ಲ ರಾಜಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ/ಹಾ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್
50/2012-13/2013
ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ. ನಡುಗೇರಿ, ಸ. . ರ್ೕ ಗುರುಶಾಂತಾನಂದಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,, ದಾಧ್ರೂಡ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
07/02/2013
07/02/2013
07/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅಮು. .ಬಡಿತ್44/2012
-13/2013
ರ್ೕ ಜಿ. . ರ್ೕನಿವಾಸ ಸ. . ರ್ೕ ವೆಮಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿಬೂಬ್ರಹ ಳ್, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
CPI/ದೂರು/66/2013
08/02/2013
16/06/2014
16/12/2014
6-6-1
ರ್ೕ ಡಿ.
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ. . (ಅಂಗಲ್) ಡಾ. ಬಿ.ಅರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಅನುದಾನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕ್ಐವಾರ

56
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಅ.ಆ.ನೇ:54/201213/2013

08/02/2013

08/02/2013

08/08/2013

ರ್ೕ ೕರೇಶ ಬಸವರಾಜ ಮ ಳ್ಕಟಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಉದೊಯ್ೕಗ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ದೂರು:136/201112/2013
ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಘಾಳಪೂಜಿ, ಬಾಯ್ಡಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ :ಕರ್:129/201112/2013

6-6-1

6-6-1

6-6-1

ರ್ೕ ಎಂ.ಎಂ>ಗೋಟಬಿಂಡಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ತೆಲಸಗಿ ಅಥಣಿ ತಾ: ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ವಗಾಱವಣೆ:21/201213/2013
ಸಟ್ರ್ ವೈಲೆಟ್ ತಾ ರ್ೕ . ಮು. . ಇವರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ದೂರು
ಇತರೆ/32/2012-13/2013
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುರಗೋಡ, ಸವದತಿತ್ ತಾ: ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಚಿತರ್ಕಲಾ
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ವಗಾಱವಣೆ:
18/2012-13/2013
ರ್ೕ ಡಿ.ಎಂ. ಬೋರನಾಯಕ ದೈ. . ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ಹೊ ಪೌರ್ ಅನು
19/2012-13/2013
ತೆರದ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಂದಗಿ ಇವರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ವಗಾಱವಣೆ:
12/2012-13/2013
ಜೆರಾಲಾಡ್ ಪುತಾಱಡೊ ಜೆ. ಎಸ್. ಇವರನುನ್ ವಗಾಱವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗಹೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ವೇ:ಅ:201213/2013
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಮರಾವತಿ ಹುನಗುಂದ ತಾ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ಮಾ.ಹ:77/201213/2013
ರ್ೕ ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂದೆ ರಂಗಣಣ್ ಸಾ: ಯರಗುಡಡ್, ಜಾಲಹ ಳ್ ಅಂಚೆ ದೇವದುಗಱ ರ ಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಮ ತಿ
08/02/2013
08/02/2013
08/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಅಂ.ಮ.ನಿ.80/1213/2013
ರ್ೕ ದತಾತ್ತೆರ್ೕಯ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಹೆಗಡೆ ನಿವೃತತ್ ಮು. ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್
08/02/2013
08/02/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ಶೈ.ಪರ್. ನು:81/201213/2013

08/08/2013

6-6-1
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ಶಾಲಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
08/02/2013
ಶಾ ಅ ಅ.ಆ.ನೇ:67/201213/2013

08/02/2013

08/08/2013

6-6-1

ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಕೋಂ: ದಿ: ಜಿ.ನರ ಂಹರೆಡಿಡ್ ಸೇವನಹ ಳ್, ಸಂಡೂರು ತಾ: ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪುತರ್ ಜೆ. ಎಸ್.
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ01/2011-12/2013
ಬಬ್ಂದಿ-2ಶಾಖೆಗೆ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಪಿರ್ಂಟರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ದಾ/ಹಾ/ಮನಾನ್52/1112/2013
ದಿ ನೂಯ್ ಬಿಷಪ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಮೇಲಗಾನಹ ಳ್ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್:135/201112/2013
ಮೌಂಟೆನ್ ನೂಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಱಯಮ ಶಾಲೆ ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ:150/08-09/2013
ರ್ೕಗಡಿಗೋಳಬಸಪಪ್ ದಾಯ್ಮಪಪ್ ಕಿರ್ೕಢಾಶಾಲೆ ಡೇನೂರ ತಾ: ಬಾಯ್ಡಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ಶಾ.ಹೆ. 01/0607/2013
ಚಿತರ್ಪಿನಾಕಿನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರೆಡಿಡ್ ಗೊಲಲ್ವಾರಹ ಳ್ ಚಿ.ಬ.ಪುರ ◌ೀ ಶಾಲೆಯಲದಿಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ
ಅನು: 167/11-12/2013
ನಿನಾದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹ ಳ್ಗಟುಟ್, ಹುದೂರು ರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ಹೊ.ಪೌರ್ಶಾ:151/1112/2013
ಬಿ.ಎಂ. . ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಱಯಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಕತ್ರಹ ಳ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ: ಚಿ.ಬ.ಪುರ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ:160/1112/2013
ರ್ೕ ಘೆನ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ: ಚಿ.ಬ.ಪುರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸ ನ ಲ್ ಹೊಸ ◌ಾ◌ಂಗಲ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅಹು.ಪ.44/201011/2013
ರ್ೕ ಗಜಾನನಶಾ ೕ, ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು, ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬ ಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿ.ಬ.ಪುರ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ಅ.ಆ.ನೇ:123/1112/2013
ದಿ: ನಾಗರಾಜು ಸ. . ರಾಘವೇಂದರ್ ಕನನ್ಡ ,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿ.ಬ.ಪುರ ರವರ ಮಗಳು ಕು: ಎಂ.ಎನ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

571

106718

572

106720
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106725

576

106726

577
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106733

579

106734

580

106735

581

106736

582

106737

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್:
130/2011-12/2013

13/02/2013

13/02/2013

13/08/2013

6-6-1

ಜಾನ್ನೋದಯ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೂಡಿಗೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿಱಗಳ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ಮಾ.ಹ:17/201213/2013
ರ್ೕ ಎ. ಎಸ್. ಮಹೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕೂಕ್ರ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ :53/11-12/2013

6-6-1

ಸ ೕಱದಯ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ:155/2011121/2013
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಕರಿಯಪ ಲ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಚಿ.ಬ.ಪುರ ◌ಿವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(7)ಶಾ
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಅ ಹೊ.ಪೌರ್ಶಾ:68/201112/2013
ವಸದನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಚಿಕಕ್ಕುರುಬರಹ ಳ್ ರ ಮನಗರ, 2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(7)ಶಾ
ಅ
ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ:164/201112/2013
ಕಾಮಿಣಿಮಣಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹುದಿಕೇರಿ 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(7)ಶಾ
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಅ ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ:
162/2011-12/2013
ಮೆರಿ ನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, (ರಿ) ಸಾಧುಮಠ ರಸೆತ್, ಚಿ.ಬ.ಪುರ.
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅಇತರೆ/81/1011/2013
ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇ ನ್ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ವಗಱ:10-11/2013
ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಬ್ಮದಿ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
ಶಾ ಅ ಎಲ್. ಎ. ಎಲ್ಸ್ಇ
126/11-12/2013

13/02/2013

ಎಲ್. ಎ. ಎಲ್ಸ್ಇ ಪರ್ಶೆನ್ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಸಥ್:12/1112/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎ. ಹುದಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಇತರೆ/78/0809/2013
ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಂದನದೂರು ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನು

13/08/2013

6-6-1

13/08/2013

6-6-1

13/08/2013

6-6-1

ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
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CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಪೌರ್ಶಾಅನು:27/1011/2013

13/02/2013

13/02/2013

13/08/2013

6-6-1

ಮಾದರಿ ನಾಯ್ ನಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಇವರು ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಇತರೆ 127/1011/2013
ಕಷ್ಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅಹುಭ :20/200809/2013
ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಸಮಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್ ಈ
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಇತರೆ:01/200809/2013
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ದೈ. .ಪಂಚಗಿರಿ ಬೋಧನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿ.ಬ.ಪುರ ◌ಿವರ ಸೇವಾ ವ ಬಗೆಗ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಇತರೆ 129/1011/2013
ಕಕ್ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
ಶಾ ಅ ವಗಱ
ನುಮತಿ:48/11-12/2013

6-6-1

6-6-1

ರ್ೕ ಎಂ.ಗೋಪಾಲ ಸ. . ಜಿ.ಎನ್. ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಾದವಾಡ ಗೋಕಾಕ ◌ಿವರನುನ್ ವಗಾಱವಣೆ ಮಾಡುವ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ಹೆ. :54/1011/2013
ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುತಿಱ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ಎಲ್. .
ಕೂಯ್:134/09-10/2013
ಎಲ್.ಎ./ಎಲ್ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ವಗಱ40/1011/2013
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಗಾರ್ಮ ದಾಯ್ ಸಂಘ (ರಿ) ಗೌರಿ ದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪಿರ ◌ೀ ಶಾಲ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವನೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
ಶಾ ಅ ಮು. .ಬಡಿತ್ 60/1112/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎ. ಸಾ ತಿರ್ ಸ. .ಬಿ.ಎನ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಡಗರಹ ಳ್ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ /34/0910/2013
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ,ಸ. . ಡಿ ಜೆನ್ಸ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲ;◌ೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿ.ಬ.ಪುರ: ◌ಿವರ ಮೇಲಮ್ನ
8(7)
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
96/2012-13/2013
ಮಕಜ್ ಸಾಯ್ ಎಜುಕೇಷನ ಸೆಂಟರ್, ಕೊಟಟ್ಮೂಡಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್,ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013-14ನೇ
8(7)
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-1
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
100/2012-13/2013

60
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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608
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ರ್ೕ.ಸದಾ ವ ಸಾವ್ಮೀಜಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿರಿಕೊಡಿಲ್ ಮಠ, ನಂದೀಪುರ, ಕೊಡಿಲ್ಪೇಟೆ,
8(7)ಶಾ ಅ/ವಗಾರ್/ಹೆ
30/07/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-1
ಮಾ/24/2013
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಅನನ್ದಾನೀಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಮಿತಿ ಮುಂಡರಗಿ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ
8(7)ಶಾ ಅ/ವಗಾಱವಣೆ//
06/08/2013
27/06/2014
27/12/2014
6-6-1
ಅರಶಾನೌಮಾ/36/201314./2013
ರ್ೕ. ಜಗದುಗ್ರು ತೋಂಟದಾಯಱ ದಾಯ್ಪೀಠ ಗದಗ ◌ೀ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳಲೆಲ್ನ ಬೋಧಕ
08/08/2013
23/10/2014
23/04/2015
6-6-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ
ದಜೆರ್ ನೌ ನು 68/2013
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಮಾದಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಎಸ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ವಾನ, ಮಂಡಯ್ ಉತತ್ರ
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
09/01/2014
09/01/2014
09/07/2014
6-6-1
ಅನು/ಹೊಶಾಪಾರ್/156/201
1-12/2014
ರ್ೕ. ಜಯಲ ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಜಯಲ ಮ್ೕ
8[7]/ಶಾ ಅ/
16/01/2014
16/06/2014
16/12/2014
6-6-1
ಹೊ.ಪೌರ್..ಶಾ/ನೋ/./ಹೊಶಾ
ಪಾರ್/75/2013-14/2014
ದಾಯ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಾಳಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ:ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗರ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ
8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ 16/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/77/2013
-14./2014
ಕಾಮಣಿಮಣಿ ಏಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಸಗೂರು ಗಾರ್ಮ ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
27/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/
ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/81/2013
-14./2014
ಯೂನಿವಸಱಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ,ವರದನಾಯಕನಹ ಳ್ ಗೇಟ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 201427/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/
ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/82/2013
-14./2014
ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕರಿಯಪಪ್ ಲ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
27/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/
ನೊ//ಹೊಶಾಪಾರ್/83/201314./2014
ರಾಯಲ್ ಟೆಕೊನ್ೕ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೊಂಡರೆಡಿಡ್ಪ ಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
27/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/
ನೊ//ಹೊಶಾಪಾರ್/84/201314./2014
ನೂಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಪಟನ್ ರಸೆತ್,ಗುಡಿಬಂಡೆ ಟೌನ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
27/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/
ನೊ//ಹೊಶಾಪಾರ್/85/201314./2014
ರ್ೕ. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಂಜನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ರವರಿಗೆ
27/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/
ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/86/2013
-14./2014
ರಾಯಲ್. ಇ. ಟೆಕೊನ್ೕ ಶಾಲೆ,ಮಾಡಿಕೆರೆ ಕಾರ್ಸ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ
29/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
8[7]/ಶಾ ಅಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/
ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/87/2013
-14/2014
ರ್ೕ. ಜಯ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಸಂದರ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್..ಶಾ 29/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/88/201
3-14./2014
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610

117565

611

117570

612

117574

613

120717

614

135080

615

135372

616

135375

617

135729

618

137238

619

137239

620

137241

621

137242

622

137244

623

137247

624

137248

625

137250

626

137258

627

137259

628

137260

629

137261

630

137262

631

137263

632

137264

ಾನೋದಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಗಂಜಿಗುಂಟೆ, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್
8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ 29/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-1
ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/90201314./2014
ಶಾಂತ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಪರೇಸಂದರ್ ಕಾರ್ಸ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ&ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
29/01/2014
18/06/2014
18/12/2014
6-6-1
8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್ಛ.
ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/92/2
013-14./2014
ರ್ೕ.ಚಿತರ್ಪಿನಾಕಿನಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ರೆಡಿಡ್ಗೊಲಲ್ವಾರಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ & ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
18/06/2014
18/12/2014
6-6-1
8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ 29/01/2014
ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/93/2013
-14./2014
ರ್ೕ.ವಾಸ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಸುಭಾಷ್ ರಸೆತ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
19/05/2014
27/06/2014
27/12/2014
6-6-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಂ ಆ
ಮಂ ವಗರ್ ಅನು 15/2014
ರ್ೕ.ನರ ಂಹಭಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಗಣೇಶ್, ಸಂಸಕ್ೃತ ಜೊಯ್ೕತಿಷಯ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು
CPIBM56ವಗರ್2015
06/07/2015
24/07/2015
24/01/2016
6-6-1
ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಕ ತ, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ,
ಾನ(ಪಿ. .ಎಂ)ಪಂಚಗಿರಿ ಬೋದನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಗರ,
CPIBM59ವಗರ್2015
09/07/2015
29/07/2015
29/01/2016
6-6-1
ಜಗದುಗ್ರು ತೋಂಟದಾಯಱ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಗದಗ, ◌ೀ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅಧೀನದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
CPIBM60ವಗರ್2015
09/07/2015
19/07/2015
19/01/2016
6-6-1
ಡಾಃ ಡಿ.ಎಲ್.ಟಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಡ, ಕಾರವಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಖಾ
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-6-1
CPIBM41ಇ 2015
ಹೆಚ್.ಆರ್. 2300/2010ರ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ಕರ್ಮ ವ ಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕುರಿತು
CPIBM67ಉನಾಯ್2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರ
CPIBM68ಉನಾಯ್2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ವಾನಂದ ಮಹಾಬಳಶೆಟಿಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಬಕ , ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
CPIBM69ಉನಾಯ್2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಜಗದುಗ್ರು ರ್ೕ. ವಾನಂದ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಕುಂದಗೋಳ, ಧಾರವಾಡ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 19/2013ರ ಬಗೆಗ್
CPIBM70ಉನಾಯ್2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 33085/2011 ರ್ೕಮತಿ.ಸುಮಾ.ಬಿ. , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಸಮಿತಿ, ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ,
CPIBM71ಉನಾಯ್2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ರಿ.ಪಿ.ಸಂಖೆಯ್ 43780-86/2012 ರ್ೕ.ನಂಜುಂಡರೆಡಿಡ್ ಮತುತ್ ಇತರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
CPIBM72ಉನಾಯ್2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಗೌರಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪರಣೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರಣೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್
CPIBM73ಉನಾಯ್2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ರ್ೕ.ರಾಜೇಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸದುಗ್ರು ಅಪಪ್ಯಯ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
CPIBM16ರಿಪಿ2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಈಶವ್ರಪಪ್ ಫಕೀರಪಪ್ ಬದಿನ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗಾಂಧಿ ಂದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮನಕಟೆಟ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಿಟ್
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
CPIBM87ಇ 2015
ಸಂಸಕ್ೃತವನುನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪರ್ಥಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
CPIBM88ಇ 2015
ಬಿ.ಎಂ.ಚೆನನ್ಪಪ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಮೂನಾರ್ಡು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮೂನಾರ್ಡು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
CPIBM89ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಕಡಾಡ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ 2009ರಂತೆ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
CPIBM90ಇ 2015
1987 ರಿಂದ 1994-95ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
CPIBM91ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಲಕನೇಪುರ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಬಳಕೆ ಬಗೆಗ್
CPIBM92ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಮುಂಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟುಟ್ಗಳ ಆ ೕಗದ ಪರ್ಕರಣ ಸಂಖೆಯ್
CPIBM93ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಬಿ. . ವಪರ್ಕಾಶ್, ಸ. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
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CPIBM94ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಥ್ರನಿಧಿ ಠೇವಣಿಯನುನ್ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM95ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಎ. .ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ದೈ. , ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಚಾಲರ್ಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
CPIBM96ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಕುರಿತು.
CPIBM97ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
6-6-1
ರ್ೕ. ವಾನಂದ ತಂದೆ ಶರಣಪಪ್ ಸಾಗರ, ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಜೀವನಾಧಾರ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM78ನೇಅನು2015
21/07/2015
21/07/2015
21/01/2016
6-6-1
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಲುವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮದಾಸಯಯ್, ಡಾ//ಹೆಚ್.ನರ ಂಹಯಯ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು,
CPIBM4ಹೆ ಮಾ2015
21/07/2015
21/07/2015
21/01/2016
6-6-1
2012-13ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಗೆಗ್
CPIBM74ಉನಾಯ್2015
21/07/2015
21/07/2015
21/01/2016
6-6-1
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 40702/2012 ರ್ೕ.ರಂಗಯಯ್, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
88ವೇತಿತ್ .ಮಾ ತಿ
18/03/2008
03/02/2014
03/08/2014
6-6-2
226/2007-08
ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳಲ್ ಖಾ ಇರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಭನು/4
26/08/2009
05/02/2014
05/08/2014
6-6-2
0/2009-10
ಕಾವೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು
8(7)/ಮುಂಬಡಿತ್/33/2011
16/05/2011
09/01/2014
09/07/2014
6-6-2
-12
ರ್ೕ ಎ.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಸ. ,
ೕಲೇರಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೂಲಪಾಳಯ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
8(7)
31/12/2011
09/01/2014
09/07/2014
6-6-2
ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ಮು. .ಬಡಿತ್
ಅನು 90/2011
ರ್ೕಮತಿ .ಎಂ.ಪರ್ಮೀಳ ಸ. . ನಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾ ಬೆಟಟ್, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
07/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ಶಾ ಅಮು. .ಬಡಿತ್:
24/2012-13/2013
ರ್ೕ ಕಿಶೋರ್ ಸ. . ಮರೆನಾಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿರುನಾಣಿ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-6-2
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ ಇತರೆ/1/0607/2013
ಇತರೆ ಕಡತ
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
8(7)
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
97/2012-13/2013
ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಕಟ್ರೀಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
30/05/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ಶಾ ಅ/ವಘಾಱವಣೆ/ಅನು
0/2012-13/2013
ರ್ೕ ರಂಗಧಾಮಯಯ್ ಸ. . ಆಚಾಯಱ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ಮಂಚೇನಹ ಳ್,
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
30/05/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ಶಾ ಅ ಉ.ಪಾರ್ಬಡಿತ್
52/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎನ್. ಎಸ್. ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಸ. . ಆಚಾಯಱ ಪದ ಪೂವಱ ಕ ಲೇಜು (ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ) ಗೌರಿಬಿದನೂರು,
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
30/05/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ಶಾ ಅ
ಮು. .ಅನು07/201314/2013
ರ್ .ಬಿ. ಅಶವ್ತತ್ಪಪ್, ಸ. . ಎಸ್. ಎಲ್. ಎನ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಲಕಲನೇಪುಱ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

650

110505

651

110880

652

112214

653

112263

654

112422

655

112805

656

114179

657

114523

658

115864

659

115910

660

115919

661

115928

662

116538

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
30/05/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ಶಾ ಅ
ಮು. .ಅನು22/201314/2013
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಡಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಬಿ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವಣಗೇರಿ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ:ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು. .ಬಡಿತ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
17/06/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ಶಾ ಅ ಬೋ ವ: 28/2013
ರ್ೕ ನಂಜಪಪ್ ಸ. . ೕಲೇರಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೂಲಪಾಳಯ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
8(&)ಶಾ ಆ/ಮು. .ಬ/ಅ
31/07/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ನು/ಹೆ ಮಾ/43/201314./2013
ರ್ೕ ಹಾಯ್ರಿ ರಿಸ್ ಸಂತ ಅನನ್ಮಮ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು
01/08/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
8(7)ಶಾ ಅ.ಮುಂ.ಬಡಿತ್/ಅ
ನುರಶಾ/51/201213./2013
ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ಎಂ.ಶೈಲಾ.ಸ. .ಮೂನಾಱಡು ಪೌರ್ಢ ◌ಾಲೆ,ಮುನಾಱಡು,ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ.ಇವರ ಮುಖಯ್ ಷಕರ ಬಡಿತ್
06/08/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
8(7)ಶಾ ಅ/ದೈ /ವಗಾ
ಱವಣೆ//ಅರಶಾನೌಮಾ/30/2
01314/2013
2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಪರಸವ್ರ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವಣೆ ಅನುನೋದಿಸುವ
27/08/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
8(7)ಶಾ ಅ/ಅಂ.ನ/ಅನು//
ವಗರ್/50/2013-14./2013
ರ್ೕಮತಿ. ೕಣಾ ಜಿ.ಸ. . ಂದಿ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ.ಗಜಾನನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೂಕ್ಲ್,ಹೆಗಡೆಕಟಾಟ್, ರ ತಾ: ಇವರ
22/10/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
8[7]ಶಾ ಅ/ಮು. .ನ/ ನು/
/ವೇನಿ/59/2013-14/2013
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಕಿರವಾಡಿ ೕರಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಸೂರು,ಬಾಯ್ಡಗಿ
8[7]ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ ನು/
30/10/2013
09/01/2014
09/07/2014
6-6-2
/ನೇಅನು/61/201314/2013
ರ್. ಆರ್. ಬಸವರಾಜು,ಸ. . ರ್ೕ. ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬೆಕೆಕ್ಸೊಡೊಲ್ರು, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್,
8[7]/ಶಾ ಅ/ವೃ. /ವಗಾಱ
17/12/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ವಣೆ//ವಗರ್/79/201213./2013
ರ್ೕ. ಎ. . ರೇಮಠ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,[ಚಿತರ್ಕಲಾ] ಇವರ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಗಾಱವಣೆಯನುನ್
8[7]/ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬಡಿತ್.
19/12/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ಅನು//ನೇಅನು/155/201011/2013
ರ್ೕ.ರಾಜಾರಾವ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಲಕಲನೆಪುಱ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
8[7]/ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್//
19/12/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
ಮುಂಬಡಿತ್/26/201213./2013
ರ್ೕ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿಱ ಸ. . ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಢಘಟಟ್ ತಾ:: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
8[7]?ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬಡಿತ್/
19/12/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-2
/ನೇಅನು/06/201112./2013
ರ್ೕ. .ನೆಂಕಟರಾಮರೆಡಿಡ್,ಸ. . ರ್ೕ.ನೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಿಬೂಬ್ರಹ ಳ್, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
09/01/2014
09/01/2014
09/07/2014
6-6-2
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಅನು/ಹೊಶಾಪಾರ್/155/201
1-12./2014
ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ರವರಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪೌರ್ಢ
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663

116683
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135213

665
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135215

667

135216

668
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669

135230

670

135232

671

135233

672

135234

673

135235

674

135236

675

135237

676

135241

677

135355

678

135356

679

135715

680

135722

681

135728

682

135730

683

135733

684

135734

685

10919

686

18775

8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ 16/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-2
ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/74/2013
-14/2014
ನೇತಾಜಿ ಏಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ರ್,ಅಮಮ್ತಿ ಗಾರ್ಮ, ರಾಜಪೇಟೆತಾ: ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ 9 ಮತುತ್
CPIBM5ಮೇ.ಕಾ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
ರ್ೕ.ಅಬುದ್ಲ್ ಉಬೇದುಲಾಲ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲೂಕ್ರು, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
CPIBM4ಮೇನಿ2015
ರ್ೕ.ಪಂಚಾಕಷ್ರಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ನೃಪತುಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
CPIBM5ಮೇನಿ2015
ರ್ೕಮತಿ.ಜಾನಕಿದೇ , ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಗಜಾನನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್
CPIBM6ಮೇನಿ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಗಣಪತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೆಬೂಬ್ರು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ 08/2011
CPIBM7ಮೇನಿ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
ಕೆ.ಎನ್.ಸೂಯರ್ಪರ್ಕಾಶ್, ಜವಾನ, ಸೇವಾ ಸದನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿದಂಬರಾಶರ್ಮ, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು
CPIBM32ಇ 2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
ಎಸ್ ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
CPIBM4ಮೇಆ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ರ್ೕ.ದಾಶರಥಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಅರೆಗುಜಜ್ನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್
CPIBM10ಮೇನಿ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
ನಾಗಣಣ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಲಕಕ್ಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಾರುತಿ ರೂರಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯ ಯೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPIBM5ಮೇಆ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
ರ್ೕ. .ಎಸ್.ಉಮೇಶ್ ಕೆರಾಫ್ ಬಸವರಾಜು, ಸಂಗನಬಸವೇಶವ್ರ ನಿಲಯ, 6ನೇ ಕಾರ್ಸ್, .ಬಿ ಲೇಔಟ್,
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
CPIBM159ಖಾಹುಅನು20
15
ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಹೊರಪೇಟೆ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM33ಇ 2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
ರ್ೕ. .ಈಶವ್ರಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ದಧ್ಗಂಗಾ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ದ
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
CPIBM34ಇ 2015
ದೇ ೕಯ ದಾಯ್ಪೀಠ ಸಂಸೆಥ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್
CPIBM11ಮೇನಿ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-2
ರ್ೕ.ವೈ.ರ ಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಉರಿಗದಿದ್ಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್ಮಠ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
09/07/2015
09/07/2015
09/01/2016
6-6-2
CPIBM12ಮೇನಿ2015
ರಚನ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎಂ.ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ 04/2012ರ ಕುರಿತಂತೆ
09/07/2015
09/07/2015
09/01/2016
6-6-2
CPIBM13ಮೇನಿ2015
ರ್ೕ.ಎ.ನಾಗಪಪ್ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಆಂಜಿನಪಪ್, ಟಿ.ಎನ್.ಪೇಟೆ, ರೊಪಪ್ ಅಂಚೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
CPIBM37ಇ 2015
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-6-2
ರ್ೕ.ಚಿಕಕ್ವೆಂಕಟರಮಣಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಆಯರ್ಪುತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಸರಮಡು, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-6-2
CPIBM168ಖಾಹುಅನು20
15
ರ್ೕ. ದಧ್ಗಂಗಾ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ದಾಯ್ಲಯ [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಈ
CPIBM40ಇ 2015
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-6-2
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-6-2
CPIBM42ಇ 2015
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಇತರೆ ಪತರ್ಗ ಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-6-2
CPIBM44ಇ 2015
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ, ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ, ಸಕಾರ್ರದಿಂದ, ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-6-2
CPIBM45ಇ 2015
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ - ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
23/03/2007
10/06/2014
10/12/2014
6-6-3
8(1) ಶಾ ಅ ಖಾಹು ಬ
ಅನು 50/200607.50.ಖಾಹುಭನು/2007
ಶಾರದಾ ಲಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆದ್(ರಿ) ಮೈಸೂರು ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆತ್.
88ಶಾ. .ವೇ,ಪು, ನಿಗಧಿ
29/08/2008
12/06/2014
12/12/2014
6-6-3
105/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ರೂಪ ಸಂಗೀತ ಕದ್ಕರು ಜೆ.ಎಸ್. ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಧ್ಥರ್ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ
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687

19309

688

20974

689

34401

690

36432

691

40785

692

42075

693

64966

694

81424

695

92280

696

94528

697

97212

698

100185

699

106885

700

110036

701

110037

702

110881

8[7]ಶಾ ಅ:
:1018
18/11/2008
03/02/2014
03/08/2014
6-6-3
:2008
1018/2008, ವಾನಂದ.ಟಿ.ತಳವಾರ್, ಡಿ.ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಸ ತ ಕಾವಲುಗಾರ, ರ್ೕ ತಾಯ್ಗ ೕರ
87ಶಾ ಅ.ರಿ.ಅ.134/200
17/11/2008
03/02/2014
03/08/2014
6-6-3
8-09
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖಖೆಯ್. 11882/2008 ರ್ೕ ಡಿ.ಪಿ. ಪೂವಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿರಾಜೆ, ರುದಧ್
85 ಶಾ ಅ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
30/06/2009
16/06/2014
16/12/2014
6-6-3
33/200910.301.ರಿಅಸಂ/2009
ರ್ೕ ಎ. ನಟರಾಜ ಶೆಟಿಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಆಚಾಯರ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ
8[7]ಶಾ ಅ./ನಿಂಪರ್/45/2
09/09/2009
05/02/2014
05/08/2014
6-6-3
009
ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ನಿಂದನಾ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್. 2071/2009 ರ್ೕ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ರಾಜಸಾಹೇಬ್
27/01/2010
16/06/2014
16/12/2014
6-6-3
7[7]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/91/2
009-2010
ರ್ೕ ಉದಯ ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಯ್ವಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
8[7]ಶಾ ಅ/ನಾಯ್ಪರ್/103/
16/02/2010
16/06/2014
16/12/2014
6-6-3
2009-2010
2175/2009 ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಜಪೂರೆ ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು
8(3)ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/1
16/03/2011
16/06/2014
16/12/2014
6-6-3
33/2010-11
ರಮಾ ಮಾಧವ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಹುಳದೇನಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು[ತಾ]ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
23/04/2011
09/01/2014
09/07/2014
6-6-3
8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
78/2010-11
ರ್ೕ
ೕಗಿ ನಾರಾಯಣ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೇವಾ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
si 8(7)
01/02/2012
16/06/2014
16/12/2014
6-6-3
Sha.Shi.a.mu.ba.a./
ನೇಅನು/136/200809/2012
M.p.Harishnayak, A.M. Prasad high school, Tolurushettihalli, H.m. promotion.
8(7)
16/03/2012
06/01/2014
06/07/2014
6-6-3
ಶಾ ಅ/ದೂರು/147/2012
ರ್ೕ ಕರ ೕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುತಗುಂಡಾರ, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರವಾದ ಆದೇಶ ಮತುತ್
CPI/ಉನಾಯ್/ 8(7)
05/06/2012
16/06/2014
16/12/2014
6-6-3
ಶಾ ಅ.ರಿ.ಅ. 39373946/02/2012
ರ್ೕ ಶಂಕರ ಂಗೇಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರರು.ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
8[2]
26/08/2012
12/06/2014
12/12/2014
6-6-3
ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಮಾನತುತ್
120/2012
ಬಿ. ರ್ೕಕಂಠಮುತಿರ್, ಸ. , ರ್ೕ. ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್
8(7)
18/02/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-3
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು
98/2012-13/2013
ಫಾತಿಮಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ 9ನೇ
14/05/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-3
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/15/20
13
ರ್ೕ ಅಮಲ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಸಂತ ಮೈಕೆಲರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/12/20
14/05/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-3
13
ರ್ೕ ವೇಕ ಕೃಷಣ್ ಪಟಗಾರ ಸ. .ಕಲಾ ರ್ೕ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ ಶಾಲಾ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
17/06/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-3
ಶಾ ಅ ಬೋ ವ: 29/2013
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703

111378

704

111695

705

112096

706

112212

707

113111

708

113122

709

113322

710

115391

711

116532

712

116534

713

116535

714

116542

715

116547

ರ್ೕ ಟಿ. .ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,ಸ. . .ಬಿ.ಝಡ್.ಪಂಚಗಿರಿ ಬೋಧನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ನಗರ, ◌ಿವರನುನ್
8(7)
08/07/2013
16/06/2014
16/12/2014
6-6-3
ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/37/2013
ರೂಟ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಶೆಟಿಟ್ಗೇರಿ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
19/07/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-3
ಶಾ ಅ
ಮು ಬಡಿತ್:ಅನು:ವಗಱ
/31/2013-14/2013
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಟೂಟ್ರು, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ◌ಾಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಸಹ
8(7)/ಉನಾಯ್/30811/20
27/07/2013
16/06/2014
16/12/2014
6-6-3
12/2013-14/2013
ರಿ ಅ ಸಂ 30811/2012 ಹೆಗಾಗ್ ಬಸವರಾಜ ಬಳಾಳ್ರಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾಱರ ಮತಿತ್ತರರು
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
31/07/2013
17/07/2015
17/01/2016
6-6-3
ಬಡಿತ್ 59/2013
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಗೋ ಂದೇಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ರಾಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ
8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾಪೌರ್ಶಾ/
06/09/2013
27/06/2014
27/12/2014
6-6-3
ಗೆರ್ೕಡ್1/ಮಾ ತಿ//ವೇನಿ/201314./2013
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಬಿ.ಪ.◌ಿಡಿ ದಾಯ್ಹಱತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗೆರ್ೕಡ್-2 ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್-1
07/09/2013
06/01/2014
06/07/2014
6-6-3
8(7)ಶಾ ಅಮು. .ಅ/ಅನು
//ವೇಬ/53/201314./2013
ರ್ೕ .ಚಂದರ್ಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ. ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರಾಂಪುರ, ಕೂಡಲ್ಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
17/09/2013
27/06/2014
27/12/2014
6-6-3
8[7]ಶಾ ಅ/ದಾ.ಹಾ.ಮ//
ದಾಹಾಮ/46/201213/2013
ಬೆರ್ಯ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ, ಕೂಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
8[2]
05/12/2013
23/08/2015
23/02/2016
6-6-3
ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/118/2013
ಆಪಾತ್ಬ್ ಜಬೀನ್, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು,ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಘವೇಂದರ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರನುನ್
09/01/2014
09/01/2014
09/07/2014
6-6-3
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಅನು/ಹೊಶಾಪಾರ್/165/201
1-12/2014
ಅರುಣ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಟೂಟ್ರು 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಎಯನುನ್ ತೆರೆಯುವ
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
09/01/2014
09/01/2014
09/07/2014
6-6-3
ಅನು./ಹೊಶಾಪಾರ್/163/201
1-12./2014
ಮಾನಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ] ಚೇಳೂರು ,ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ: ಚಿ.ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
09/01/2014
09/01/2014
09/07/2014
6-6-3
ಅನು/ಹೊಶಾಪಾರ್/159/201
1-12./2014
ಅಕಱ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ರ್[ರಿ] . .ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಜೈನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ ಢ
09/01/2014
09/07/2014
6-6-3
8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ. 09/01/2014
ಅನು/ಹೊಶಾಪಾರ್/152/201
1-12./2014
ಎ.ಎಂ.ಎಫ್.ಎ.ಹೆಚ್. ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ]ಅ ಲ್ಪುರ ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಚಿ.ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
09/01/2014
09/01/2014
09/07/2014
6-6-3
8[5]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
ಅನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/60/2011
-12/2014
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೋಸ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
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716

117127

717

117128

718

117372

719

117566

720

118523

721

119503

722

120062

723

121484

724

125108

8[7]/ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ಅ
23/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-3
ನು//ಮುಂಬಡಿತ್/78/201314/2014
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ಗಣೇಶ,ಸ. ,ಪಾರಾಣೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಪಾರಾಣೆ,ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು
8[7]/ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ಅ
23/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-3
ನು/ಮುಂಬಡಿತ್/79/201314./2014
ರ್ೕ.ಆರ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸ> , ಜಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಕಡಂಗ,ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ
27/01/2014
19/06/2014
19/12/2014
6-6-3
ಸ8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/
ಅನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/80/2013
-14./2014
ರ್ೕ. ಘೆನ್ೕಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಪಾತಪಾಳಯ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ
18/06/2014
18/12/2014
6-6-3
8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ 29/01/2014
ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/91/2013
-14./2014
ಸುಮುಖ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಕಾರ್ಸ್, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್
08/03/2014
20/06/2014
20/12/2014
6-6-3
8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
ಮನಾನ್ 49/2014
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
8[7]ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ಅ
04/04/2014
18/06/2014
18/12/2014
6-6-3
ನು//ಮುಂಬಡಿತ್/105/201314./2014
ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್.ರ ಮ್,ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಮುನಾಱಡು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮುನಾಱಡು, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್,
28/04/2014
27/06/2014
27/12/2014
6-6-3
8[7]ಶಾ ಅ/ದೈ. . .ನೇ.
ನಿಗದಿ//ವೇನಿ/02/201415/2014
ರ್ೕ.ಬಸವನಗೌಡ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಪರಣಣ್ವರ್, ದೈ. . . ನೂಯ್.ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಕಳಸ, ಕುಂದಗೋಳ,ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ / ನೇ
06/06/2014
23/08/2015
23/02/2016
6-6-3
ಅನು 33/2014
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಮಹದೇವನಾಯಕ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಕಲಾ] ರ್ೕ.ಬಿ.ಬಸವ ಂಗಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
CPIBM804ಅನುಒ2014
07/09/2014
03/07/2015
03/01/2016
6-6-3

725

125505

ಆರ್.ಬಸವರಾಜಯಯ್ , ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ರ್ೕ.ಕಂಚೀವರದಸಾವ್ಮಿ ವಸತಿಯುತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಚೀಪುರ,
CPIBM809ನೇಅನು2014
13/09/2014
27/07/2015
27/07/2016
6-6-3

726

126841

ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಂ.ದೇವರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ ಬಿಜಡ್], ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇ ನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನ ಳ್
CPIBM787ಮನ 2014
20/10/2014
23/08/2015
23/02/2016
6-6-3

727

130077

728

134539

729

134576

730

135212

731

135719

732

137636

733

19338

ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ. .ರೂಪಕುಮಾರಿ, ಸ. , ಂದಿ ರ್ೕರಾಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಮಲಾಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಇವರ
03/02/2015
20/08/2015
20/02/2016
6-6-3
CPIBM5ನೇಅನು2015
ರ್ೕ.ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಮಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ
CPIBM20ನಿ&ಪಿಂ2015
29/06/2015
19/08/2015
19/02/2016
6-6-3
ರ್ೕ.ಚಾಲ್ಸ್ ಹೆನಿರ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಪಿ ಎಂ], ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
CPIBM86ಅನುಒ2015
30/06/2015
01/07/2015
01/01/2016
6-6-3
ರ್ೕ.ಬಿ.ಟಿ.ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ರ್ೕ. ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ
CPIBM3ಮೇಆ2015
08/07/2015
08/07/2015
08/01/2016
6-6-3
ಕಾಯರ್ದ ರ್, ರ್ೕ.ಗೌತಮ ದಾಯ್ ಸಮಿತಿ, ಕೋಡಿತಿಮಮ್ನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಳ್ಕು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್
13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
6-6-3
CPIBM11ದೂರು2015
ಎ.ಟಿ.ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ನಳಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭೀಮಸಂದರ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
CPIBM15ಶಾ.ನೊಂ2015
24/07/2015
14/08/2015
14/02/2016
6-6-3
ಅಧಯ್ಯನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಕಿತ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
88ಮು. . ಅಮಾ.ಅನು
30/10/2008
10/06/2014
10/12/2014
6-6-4
152/2008-09
ರ್ೕ ಎಂ. ಕರಿಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಕನಕದಾಶ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

734

37266

735

40275

736

47468

737

53156

738

76663

739

101824

740

110689

741

116581

742

117867

743

117936

744

119902

745

121032

746

126524

747

128255

748

130140

749

131295

750

132873

751

133256

752

133706

753

135093

85 ಶಾ ಅ ವೇ ಅನು
10/10/2009
16/06/2014
16/12/2014
6-6-4
62/2009-10.440.ಶಾ ವೇ
ಆ/2009
ಡಾ: ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೈವಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಶಾಲೆಯ ಈ ಬೋಧಕ
8[7]ಶಾ ಅ./ಹೆ ಮಾ/75/
01/01/2010
05/02/2014
05/08/2014
6-6-4
2009-10
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುತಿರ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
8(1)/ಸಥ್ಹ/47/2010-11
26/07/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-6-4
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಗಗ್ನಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ನಿವಾರ್ಹಣಸಾವ್ಮಿ ದೇಗುಲಮಠ,
C8[4].137.ಖಾಹುಅನು/20
28/10/2010
18/12/2013
18/06/2014
6-6-4
10
ಶವ್ ರ್ೕ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ತುಮಕೂರು ಸಂ.ವ.ನ. ಬಿ ಎಂ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಳಗುಂಬ ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಯ ಲ್
8(1)/ಸಥ್ಹ/23/2011-12
07/06/2011
07/02/2014
07/08/2014
6-6-4
ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ ಸೊಸ್ಐಟಿರಿ, ಚನನ್ ರನಹ ಳ್, ಸಾಸಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
CPI/ಅನುರಶಾ/35/2012
25/10/2012
18/06/2014
18/12/2014
6-6-4
ರ್ೕ ಎಂ.ಎ.ಭೀಮಯಯ್ ಲ ೕದೇವಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು
07/06/2013
09/07/2015
09/01/2016
6-6-4
ಪರಿ ೕಲನೆ 39/2013
ಅಣಣ್ಯಯ್ಸಾವ್ಮಿ, ಗೌರವ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕಣಿಯೂರು ಸಮಾಜ [ಶಾಖೆ], ನಂ.10, ರಾಘವೇಂದರ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು8[5]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.
09/01/2014
18/06/2014
18/12/2014
6-6-4
ಅನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/53/2011
-12./2014
ರೋಟರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಪರಿ ಕಷ್ಣಾ ಮಂದಿರ ಂಭಾಗ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ 2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ
10/02/2014
23/08/2015
23/02/2016
6-6-4
ಅನು 185/2014
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಬಿ.ಬಸವ ಂಗಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ,
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೃ
13/02/2014
17/07/2015
17/01/2016
6-6-4
ನೇ ಅನು 86/2014
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಿ: 02.02.2000ದ ನಂತರ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ವೃತಿತ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಪಿಂ ಪರ್
23/04/2014
12/06/2014
12/12/2014
6-6-4
03/2014
ಎಸ್.ಎ.ಖಾನಂ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟಟ್ ಇವರ
28/05/2014
27/08/2015
27/02/2016
6-6-4
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾಮಾ
ರದುದ್ 23/2014
ಧ ದಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ, ಬನೂನ್ರು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2012-13ನೇ
CPIBM822ಮುಂಬಡಿತ್201
15/10/2014
20/08/2015
20/02/2016
6-6-4
4
.ಆರ್.ರಮೇಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂದಗೆರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM804ನಿ&ಪಿಂ2014
05/12/2014
14/08/2015
14/02/2016
6-6-4
ರ್ೕಮತಿ.ಪುಟಟ್ತಾಯಮಮ್, ಪತಿ ದಿ||ಮಾಯಿಗಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಜವಾಹರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮದೂದ್ರು,
CPIBM4ದೂರು2015
04/02/2015
18/08/2015
18/02/2016
6-6-4
ಮೈಸೂರು ಭಾಗೀಯ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ಅನುದಾನ ರ ತ/ಸ ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಒಕೂಕ್ಟ [ರಿ],
CPIBM2ಭಾನೀ2015
27/03/2015
25/08/2015
25/02/2016
6-6-4
ಮಾತೃ ಮಂಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, . . ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಘಟನೋತತ್ರವಾಗಿ
CPIBM43ಅನುಒ2015
21/05/2015
18/08/2015
18/02/2016
6-6-4
ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಮಪುರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸಂಗೀತ ಮತುತ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರನುನ್
CPIBM8ಇ 2015
01/06/2015
23/08/2015
23/02/2016
6-6-4
ರ್ೕ.ಬಿ. ರ್ೕಕಂಠಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ. ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಇದೇ
CPIBM47ಅನುಒ2015
15/06/2015
19/08/2015
19/02/2016
6-6-4
ರ್ೕ. ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂರು ಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್
CPIBM10ದೂರು2015
07/07/2015
18/08/2015
18/02/2016
6-6-4
ರ್ೕಮತಿ.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಹಾಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
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754

20260

755

20421

756

22553

757

35375

758

52221

759

52326

760

52328

761

52347

762

52388

763

52397

764

52408

765

52414

766

52416

767

53204

768

53669

769

53688

770

53694

771

53697

772

84688

8971.ಶಾ ಅ. ಂ.ಸೇ.ಸೇ
01/08/2006
10/06/2014
10/06/2015
6-6-5
/63/06-07
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ನರಸಪಪ್, ನಿವರ್ತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಳಲೂರು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್
845ಶಾ ಅ: ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
22/01/2009
03/02/2014
03/08/2014
6-6-5
ಸಂಖೆಯ್
41021/2004/200708.152.ರಿಅಸಂ/2009
ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಬುರುಗುಂಟೆ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬುರುಡಗುಂಟೆ,
09/04/2008
10/06/2014
10/06/2015
6-6-5
823.ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.
ತುಂ.ಅ.01/08-09
ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಹಲೆಲ್ೕಗೆರೆ.ಮಂಡಯ್.ತಾಲೂಲ್ಕು.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
88.ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ.
04/08/2009
10/06/2014
10/06/2015
6-6-5
55/2009-10..ಶಾ ವೇ
ಆ/2009
ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾರುತಿ ನಗರ, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
8(4)/ಖಾಹುಅನು/140/20
23/10/2010
27/12/2013
27/06/2014
6-6-5
10
ರ್ೕ ಕದರಪಪ್ ಡಿ. ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ರಾಗಿ ಬಡಿತ್
8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/01/201
25/10/2010
27/12/2013
27/06/2014
6-6-5
0
ರ್ೕ ಶಾಂತಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ದಿವ್ದಸ ರವರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
8(4)/ಮಾನ/01/2010
25/10/2010
27/12/2013
27/06/2014
6-6-5
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್. . ರತನ್ಮಮ್ ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್
25/10/2010
28/12/2013
28/06/2014
6-6-5
8(4)/ಶಾ.ನೊಂ/01/2010
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
ಧ ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8(4)/ಅನುಒ/01/2010
25/10/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-6-5
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುರು ಸೊರಬ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಇರಲು
8(4)/ದೂರು/147/2010
25/10/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-6-5
ರ್ೕಮತಿ ಶೆರಾ ರತಾನ್ ಮಾತ ದವಳೆ ಮು , ಮಿತಾರ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
8(4)/ಮಾನ/58/2010
25/10/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-6-5
ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಇ ಲ್ಗೆ ಹುದೆದ್ ಪರಿವತರ್ನೆ ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
8(4)/ದೂರು/60/2010
25/10/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-6-5
ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಞಲೆ, ನಂ. 1172, 5ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಡಾ: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸೆತ್, ಪರ್ಕಾಶನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು8(4)/ದೂರು/01/2010
25/10/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-6-5
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ರಾಜು ಡೆ ವರ್ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮಿಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ನೋಬನಗರ ವ ಗಗ್ ರವರ
88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.ಅ
28/10/2010
10/06/2014
10/06/2015
6-6-5
ನು.45/201011..ಖಾಹುಅನು/2010
ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
8(40/ಖಾಹುಅನು/13/20
30/10/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-6-5
10
ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-84 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
30/10/2010
27/12/2013
27/06/2014
6-6-5
8(40/ಹೆ ಮಾ/86/2010
ರ್ೕಮತಿ ಮಾಲತೀಬಾಯಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಪಪ್ಗುಡೆಡ್ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
30/10/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-6-5
8(40/ಖಾಹುಅನು/102/2
010
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಮುರು ೕಧರ ಸ ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
8(40/ದೂರು/01/2010
30/10/2010
18/06/2014
18/12/2014
6-6-5
ಶವ್ತೀಥರ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಮಮ್ರಡಿ ಇ ಲ್ನ ಮು ರಾದ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಕಮಮ್ರಡಿ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರು ನಿಡಿರುವ ದೂರಿನ
8(1)/ಮು ಬಡಿತ್/47/2011
14/10/2011
27/12/2013
27/06/2014
6-6-5
-12/ಮುಂಬಡಿತ್/47/2011
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ಾನಪರ್ಸಾದ್ ರಾವ್, ಸ. , ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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8(1)/ಶಾ ಅನೇಅ/25/20
12-13/ನೇಅನು/25/2012

773

99481

774

106841

775

107000

776

113857

777

125858

778

125882

779

125891

780

125946

781

125952

782

125956

783

125957

784

125960

785

125961

786

125964

ರ್ೕ ಬಿ.ಪಾಲಾಕಷ್ಪಪ್, ಸ. . ಬಸವೇಶವ್ರ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) ವ ಗಗ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
17/02/2013
27/12/2013
27/06/2014
6-6-5
42/2013
ಹೋ ಲ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಲೋಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂ.3/4,
CPI
19/02/2013
23/10/2013
23/04/2014
6-6-5
8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
54/2013
ರ್ೕ ಸತಯ್ ಸಾಯಿ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ
09/10/2013
10/07/2014
10/07/2015
6-6-5
ದಜೆರ್ ನೌ ವೇ ಅನು
95/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ. . ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಗೌ ಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ
CPIBM873ದೂರು2014
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಂಬರಹಗಳು
CPIBM885ದೂರು2014
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
ರ್ೕ.ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಮೂತಿರ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಮನ ಯ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
CPIBM804ಖಾಹುಅನು20
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
14
ಅಂಬುಜಮಾಮ್ಳಗಢಿ ಚೆಲುವರಾಯಚೆಟಿಟ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಬಗೆಗ್
CPIBM805ಖಾಹುಅನು20
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
14
.ಸಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೇಡಲಸರ,ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
CPIBM910ದೂರು2014
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ರಾಜು, ಡಾ//ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮಿಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
CPIBM792ಹೊಶಾಪಾರ್20
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
14
ದಾಯ್ ನೂತನ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ, ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM793ಹೊಶಾಪಾರ್20
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
14
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ, ದುಗಿರ್ಗುಡಿ, ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM796ಹೊಶಾಪಾರ್20
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
14
ಾನಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM797ಹೊಶಾಪಾರ್20
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
14
ಷಪರಿಹಾರೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಳಂಬಿಡ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM851ಅನುಒ2014
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5

787

125966

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM853ಅನುಒ2014
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5

788

125968

789

125985

790

125986

791

125995

07/08/2012

27/12/2013

27/06/2014

6-6-5

ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಲಕಕ್ವ ಳ್, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM790ಇ 2014
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ 150ನೇ ವಾ ರ್ಕೋತಸ್ವ ದ ಸಂದಬರ್ದ ಲ್
CPIBM808ಖಾಹುಅನು20
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
14
ಹಾರನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ[ರಿ], ಹಾರನಹ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
CPIBM809ಖಾಹುಅನು20
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
14
ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆರ್.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ,2ನೇಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM791ಇ 2014
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮನ ಗಳು - ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
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792

125996

793

125997

794

106387

795

106388

796

106393

797

110040

798

111379

799

18793

800

21060

801

33163

802

34633

803

40526

804

40527

805

52144

806

52166

807

53026

CPIBM792ಇ 2014
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
CPIBM793ಇ 2014
24/09/2014
24/09/2014
24/03/2015
6-6-5
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಖಾಹುಅನು/ 8(7)ಶಾ
07/02/2013
19/06/2014
19/06/2015
6-6-6
ಅಖಾಹುಭ ನು 41/201213/2013
ದೊರೆ ರ್ೕ ೕರರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು-ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
07/02/2013
19/06/2014
19/07/2015
6-6-6
CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(7)ಶಾ
ಅ ದಾಹಾಮನಾನ್
176/2012-13/2013
ಕಾವೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಕಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ
07/02/2013
19/06/2014
19/06/2015
6-6-6
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
ಶಾ ಅ
ಖಾ.ಹು.ಭ:181/201011/2013
ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸ. .ಹುದೆದ್ ಭತಿಱಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/09/20
14/05/2013
16/06/2014
16/06/2015
6-6-6
13
ರ್ೕ
ಹಮದ್
ದಿದ್ೕನ್ ವಾ ರೋಸ ಮಂಜಿಲ್ ಂಭಾಗ ◌ಿವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/1
08/07/2013
18/06/2014
18/06/2015
6-6-6
48/2011-12/2013
ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಟಟ್ಂಡಿ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು
88ಶಾ. .ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿ
11/09/2008
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
121/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಎಫ್.ಎ. ಖಾನಂ. ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಟು.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಾಂಮುಂಡಿ
88
17/01/2009
22/10/2013
22/04/2014
6-7-1
ಶಾ. .ವೇ.ಸಮಾಂ.196/20
08-09
ಲೇಟ್ ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕಧರಮೂತಿರ್ ಸ. . ರ್ೕ ಮಹದೇಶವ್ರ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕೌಡ ಳ್ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ:
30/01/2009
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
88 ಶಾ ಸಥ್ಳಾಂ ಅನು
202/2008-09
ಲಯನ್ಸ್ ಶಾಲೆ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಆವರಣ ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಚನನ್ಕೇಶವ ಲೇ ಔಟ್
09/07/2009
22/10/2013
22/04/2014
6-7-1
88.ಶಾ. .ದೂರು.46/200
9-10..ಸಾದೂರು/2009
ರ್ೕ ಕಾ ೕ ಆರಾದಯ್ ಪಿ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕ ರ್ೕ
ೕಗನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಸಾ ಗಾರ್ಮ
CPI/ಶಾಹೆಬ//2010
13/01/2010
02/02/2013
02/08/2013
6-7-1
ರ್ೕ ಜವಹರ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ಎಂಬುದನುನ್ ರ್ೕ ಜವಹರ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು
8(8).ಶಾ.ದಾ.ಹಾಕೊ.ಮ
13/01/2010
22/10/2013
22/04/2014
6-7-1
ನಾನ್.103/200910/ದಾಹಾಮ//2010
ರ್ೕ ಗುರುರೇಣುಕಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣಣ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ
22/10/2010
30/07/2013
30/01/2014
6-7-1
8(8).ಶಾ. .ಹು.ಮಂ.148/
200809/ಖಾಹುಅನು//2010
ರಾಮಸಮುದರ್ .ಆರ್.ಬಿ.ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹುದೆದ್
8(8).ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ
22/10/2010
01/08/2013
01/02/2014
6-7-1
ನು.ಏಕ.ಗವಾ ೕ.190/2008
-09/ಖಾಹುಅನು//
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/1
24/04/2010
19/12/2013
19/06/2014
6-7-1
6/2010-11
ಕಾವೇರಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ
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808

53079

809

53186

810

53471

811
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814
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817

99581

818
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819

100144

820

100186

821

100197

822

100200

8[3][1]ಶಾ ಅ/ಇ /16/2
16/11/2006
23/12/2013
23/06/2014
6-7-1
006-07
ಇಂದಿರಾ ಗಾರ್.ಪೌರ್ಶಾ, ಪಂಡಿತಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 1989-90ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಅನುಮತಿ
88.ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮನಾನ್.8
28/10/2010
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
9/201011..ಧಾಕೊಅನು/2010
ಚಂದರ್ಮೌ ಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ
88.ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮನಾನ್.9
29/10/2010
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
2/201011..ಧಾಕೊಅನು/2010
ಡೈ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ಂದನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್
88.ಶಾ.ಆ.ನೇ.85/201029/10/2010
22/10/2013
22/04/2014
6-7-1
11.. .ನೇ/2010
ಬಬುಜಗಜೀವನರಾಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ ಮಂಡಳಯ ವಾದದ
88.ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮನಾನ್.1
29/10/2010
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
69/200910..ದಾಹಾಮ/2010
ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ / ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ
02/08/2011
23/12/2013
23/06/2014
6-7-1
8[8]/ವಗರ್/46/2011-12
ರ್ೕ ಗಿರಿಶಂಕರ್ ಹೆಗಗ್ಡೆ, ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು, ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು
10/08/2011
23/12/2013
23/06/2014
6-7-1
c8(8)/ದಾಹಾಮ/40/2011/
12
paramahamsa high school hebbal mysore shorteg of attendence
8[8]/ಹೊಶಾಪಾರ್/52/201
14/09/2011
02/02/2013
02/08/2013
6-7-1
1-12
ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಇವರಿಗೆ 2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆ
14/09/2011
14/09/2011
14/03/2012
6-7-1
8[8]ಶಾ.ಮ.ದಾ/ಇ /141
/2008-09
ರಾಯಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಲಕರನುನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಲಳ್ಲು ಅನುಮತಿ
CPI
10/08/2012
01/08/2013
01/02/2014
6-7-1
8[2]ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಶೆರ್ೕ.ಪ/
ದೂರು/29/12-13/2012
ಪಿ.ಎಸ್.ಮಹದೇವಪರ್ಸಾದ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು ಜಿ. .ಗೌಢ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊತೂನ್ರು ಇವರ ವೇತನ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ
10/08/2012
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
CPI
8[2]ಶಾ. .ಅ/ಖಾಹುಅನು/
49/12-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ಪರ್ಮೀಳ ೕರಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಳಗೆರೆಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ
8[2]
26/08/2012
01/08/2013
01/02/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗಾರ್ವಣೆ
20/2012
ರ್ೕ.ಜ.ಉ.ಸ. ಂ ಾನ ಗುರು ದಾಯ್ಪೀಠ, ಉಜಜ್ಯಿನಿ, ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ರುವ
26/08/2012
01/08/2013
01/02/2014
6-7-1
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ / ಪರ್ ಪ
165/2012
ಜಿ.ಗಿರಿಗೌಡ, ಮು. ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ
26/08/2012
30/07/2013
30/01/2014
6-7-1
ಅನು 38/2012
ಜಿ.ಬಿ. ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು ಬ
26/08/2012
01/08/2013
01/02/2014
6-7-1
ಅ 199/2012
ರ್ೕ.ಮಹಾ ಂಗೇಗೌಡ.ಎನ್.ಹೆಚ್.ಸ. , ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್ ಅನು
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ೕದನೆ
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834

107048

835

107049

836

107050

837

107051

C8[2] SHA SHI
28/08/2012
01/08/2013
01/02/2014
6-7-1
A/ಇ /SINGLE
WINDO 47/2012
T.N.SUBBANNA PUBLIC EDUCATION SOCITY [RI] GRANTS
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ ದಾ
01/09/2012
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
61/2012
ರ್ೕ.ಸದುಗ್ರು ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಮಹಾಸಾವ್ಮಿಗಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಲಗೂರ, ಗಾಗ್ಂವ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಈ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ ಹೆ
11/10/2012
29/12/2013
29/06/2014
6-7-1
ಬದಲಾವಣೆ/2012
ಕೌಟಿಲಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ] ಕೆ.ಹೊನನ್ಲಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಆರ್.ಕೆ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಆಂಗಲ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /;ಹೊ
28/01/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಪೌರ್ ಶಾ ಅನು 26/2013
ಪೂಣರ್ ಪರ್ ಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ
28/01/2013
13/12/2013
13/06/2014
6-7-1
ಪೌರ್ ಶಾ ಅನು 28/2013
ಪೆರ್ೕರಣಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಕನಶೆಟಿಟ್ಪುರ, ಹರದನಹ ಳ್ ಹೋಬ , ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ 20138[2]
31/01/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಥ್ಳಾಂತರ
104/2013
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತುತ್ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್
8[2]
02/02/2013
02/02/2013
02/08/2013
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
154/2013
ದಿವಯ್ ಾನ ಎಜುಕೇಷನ್ & ಹುಮನ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸಂಸೆಥ್, ಂಗಣಾಪುರ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ 2010-11ನೇ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾ ಪೌರ್
04/02/2013
01/08/2013
01/02/2014
6-7-1
ಶಾ ಅನು 143/2013
ರ್ೕ. ರ್ೕ. ರ್ೕ.ಶಂಕರಾನಂದ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಕುಂತಿಬೆಟುಟ್, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
156/2013
ದಿ ಅಣಣ್ಯಯ್ಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಹೆಬಾಬ್ಳು, 1ನೇ ಹಂತ ಮೇಟಗ ಳ್, 5/8 ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ 157/2013
ಆಲ್ ನೂರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಗೌ ಯಾ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್
19/02/2013
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
ಶಾ 158/2013
ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
159/2013
ಜೊಯ್ೕತಿ ಕಾಸ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಹೊನನ್ಮಮ್ನಕಟೆಟ್, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ
8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
160/2013
ರ್ೕ.ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 1022, 32ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 4ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರಂ,
8[2]
19/02/2013
03/01/2014
03/07/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
161/2013
ರ್ೕಮತಿ.ನರಸಮಮ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ.ಗೋ ಂದಪಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.373, 16ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 2ನೇ ಹಂತ,
8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
162/2013
ಮೇರಿ ಮಾತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ
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8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
163/2013
ರ್ೕ.ಶಾರದಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮತುತ್ ಧಮರ್ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], #5,
ದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್, ರಾಮಾನುಜ ರಸೆತ್,
8[2]
19/02/2013
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
165/2013
ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
166/2013
ವೇಕಾನಂದ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ [ರಿ], ಕುಂಬಾರ ಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು - 16 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ
8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
167/2013
ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ
ಟೆರೇ ಯನ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,
8[2]
19/02/2013
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
169/2013
ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
8[2]
19/02/2013
22/12/2013
22/06/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
170/2013
ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
172/2013
ರಾಯಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 1574, ಮು ಲ್ಂ ಬಾಲ್ಕ್, ಹುಣಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
173/2013
ಜೆಮ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.1, ಬೆಂಗಳೂರ ರಸೆತ್, ಜೀಲಾನಿ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬಂಕ್ ಂಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
174/2013
ಾನ ಸೇವಾ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.17/ಡಿ 2, ಶೆವ್ೕಶವ್ರಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ
8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
175/2013
ರ್ೕ.ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ, ಕನಕಗಿರಿ, ಮುನೇಶವ್ರ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 20138[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
176/2013
ಟಲ್ ಬೂಲ್ಮ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ನಂ.48, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಉದಯಗಿರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
177/2013
ಕಮಲ ರಂಜಿತ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], #1189, ನೂಯ್ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್ ರಸೆತ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ,
8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
178/2013
ದಧ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಬೆಟಟ್ದಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 20138[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
179/2013
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852

107083

853

109731

854

110674

855

112331

856

113503

857

114157

858

114158

859

114494

860

115240

861

11187

862

53205

863

53361

864

53485

865

82301

ಚೈತರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್, ಬನೂನ್ರು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
8[2]
19/02/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
180/2013
ಸ ೕರ್ದಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಭೇಯರ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
8[2]
30/04/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
09/2013
ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,
ಪುರ, ತಾವರಗೆರೆ, 3ನೇ ರಸೆತ್, ಗುತತ್ಲು ಕಾಲೋನಿ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
8[2]
06/06/2013
19/10/2013
19/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
ಅನು 38/2013
ಮಾನಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾ ಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿ
03/08/2013
03/08/2013
03/02/2014
6-7-1
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಸ
145/2011-12/2013
ಬಿ.ಎಸ್.ನರ ಂಹಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಆರ್ ಶಂಕರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಕಾ ಮಿ
24/09/2013
12/09/2014
12/03/2015
6-7-1
ಬ ಮಂ 86/201314/2013
ಕೆ. .ರೇಖಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ. .ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೀಲಾರ ಇವರ ಂದಿನ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಸೇವೆಯನುನ್
8[2][8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಪೌರ್
22/10/2013
22/10/2013
22/04/2014
6-7-1
ಶಾ ಖಾ ಭ 130/201011/2013
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಅಗರ್ಹಾರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ
22/10/2013
22/10/2013
22/04/2014
6-7-1
8[2] ಪೌರ್ ಶಾ /ಇ /ಮು
ಅನು 98/2010-11/2013
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ಮಾದಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ] ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಲು ಅನುಮತಿ
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಂ ಜಿ
30/10/2013
29/12/2013
29/06/2014
6-7-1
ಭಾ ಸಫ್ದೆರ್ 103/201314/2013
ಆರ್.ಕೆ. ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೆ.ಹೊನನ್ಲಗೆರೆ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನಡೆಸುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ಯಂ
03/12/2013
24/03/2014
24/09/2014
6-7-1
ನಿವೃತಿತ್ ಅನು 1/2013
ಕೆ. .ನಾರಾಯಣ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಜಿಜ್ೕಪುರ, ಹನೂರು ವಲಯ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ
8 (2) ಶಾ ಅ ಇತರೆ
06/04/2007
23/12/2013
23/06/2014
6-7-2
ಪತರ್ 5/2007-08
ಗುಲಬಗಾರ್ ಭಾಗದ
ಧ ಕಛೇರಿಗ ಂದ/ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಬಂಧ ಪತರ್ಗ ಗೆ ಕರ್ಮ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.ಅ
28/10/2010
25/03/2014
25/09/2014
6-7-2
ನು.40/201011..ಖಾಹುಅನು/2010
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಬಾ ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
04/08/2010
19/12/2013
19/06/2014
6-7-2
8[3]ಶಾ ಅ/ಹು.ಮಂ/72/
2010-11
ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ಸಾವ್ಮಿ, ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹಲೆಲ್ೕಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ [ಹೊಸ] ಂದಿ ಕಷ್ಕರ
29/10/2010
23/12/2013
23/06/2014
6-7-2
88.ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮನಾನ್.1
68/200910..ದಾಹಾಮ/2010
ಶಾರದಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆಸರೆ ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದಾಖಲಾತಿ /
8(2)/ಅನು/34/2011-12
06/06/2011
23/12/2013
23/06/2014
6-7-2
ರಾಯಲ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಳೆವಸುತ್ ಪರ್ದಶರ್ನ ಕಟಟ್ಡ, ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ
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866

82303

867

82305

868

82306

869

82307

870

100154

871

100156

872

100189

873

100203

874

100282

875

100353

876

101368

877

103049

878

103067

879

105769

880

110316

881

110450

882

110457

8(2)/ದಾಹಾಮ/76/2011
06/08/2011
23/12/2013
23/06/2014
6-7-2
-12
ಪರ್ ಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಟರಾಯನ ಪುರ, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ
06/11/2010
23/12/2013
23/06/2014
6-7-2
8(2)/ದಾಹಾಮ/99/2010
-11
ಾನೋದಯ ಯುಮಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೋಸಲೆ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ
8(2)/ಖಾಹುಅನು/04/201
28/04/2011
23/12/2013
23/06/2014
6-7-2
1-12
ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಂದಿ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರು ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
8(2)/ದಾಹಾಮ/104/201
09/09/2011
23/12/2013
23/06/2014
6-7-2
0-11
ರ್ೕ. ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಣನೂರು ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ನ ದಾ
26/08/2012
19/12/2013
19/06/2014
6-7-2
ಹು ಪ 9/2012
ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಂ.ಮಹದೇವಯಯ್, ವೃ. , ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ನಕಲು
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಥ್ ಶಾ
26/08/2012
23/12/2013
23/06/2014
6-7-2
ಮಾ ನ 5/2012
ಪುನೀತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂಪಾಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ
26/08/2012
19/12/2013
19/06/2014
6-7-2
ಅ 137/2012
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮ ಂಗ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕ ಸ ತ ದಿವ್ದಸ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸ
26/08/2012
19/12/2013
19/06/2014
6-7-2
155/2012
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಹ ಕಷ್ಣ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
C8[2] SHA SHI
28/08/2012
22/12/2013
22/06/2014
6-7-2
A/ಇ /SHIKSHK
SAMUHA 34/2012
GOVT HINDI TRINING COLLEGE, MYSORE IS EQUAL TO HINDI BED
01/09/2012
19/12/2013
19/06/2014
6-7-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ ಸಂ
60/2012
ತರಳಬಾಳು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರ ಮನ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ
11/10/2012
19/12/2013
19/06/2014
6-7-2
ಸಥ್ಳಾಂತರ 81[ಎ]/2012
ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆವತಿರ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ
25/11/2012
22/12/2013
22/06/2014
6-7-2
ಅನು 100/2012
ರ್ೕ.ಶರಭಶವ್ರ ದಾಯ್ಪೀಠ [ರಿ] ಬಂಡಿ ೕಟು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಷ್ಕರ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು
26/11/2012
19/12/2013
19/06/2014
6-7-2
ವರದಿ 101/2012
ಮಾನಯ್ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದ ರ್ೕಮತಿ. ಮಲಾಗೌಡ ರವರ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ
22/01/2013
17/06/2014
17/12/2014
ಮನಾನ್ 109/2013
ಮೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಲಕನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾ/ಹಾ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್
24/05/2013
17/06/2014
17/12/2014
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
ಅನು 11/2013
ಡಿ.ಎಸ್.ನಂದೀಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು [ಆಂಗಲ್], ರ್ೕ.ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹ ಳ್
8[2]
30/05/2013
12/09/2014
12/03/2015
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
ಅನು 31/2013
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಒಕಕ್ ಗರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ
30/05/2013
22/12/2013
22/06/2014
28/2013

6-7-2

6-7-2

6-7-2

ಗೆ ಆಂಗಲ್
6-7-2

ದಿ//ಪಿ.ನಾಥಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರ, ಕಾಳೇಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಪತಿನ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
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883

110667

884

111168

885

112657

886

112752

887

112858

888

113502

889

116553

890

116554

891

116555

892

116556

893

116559

894

116562

895

116564

896

116565

8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ
ಅನು 37/2013-14/2013

06/06/2013

22/12/2013

22/06/2014

6-7-2

ದಿ//ಜವರಯಯ್ ಇವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ.ಬೋರಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ
8[2]
29/06/2013
02/07/2014
02/01/2015
6-7-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
46/2013
ಮಂಡಯ್, ಮೈಸೂರು , ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇ ಬಗೆಗ್
21/08/2013
25/03/2014
25/09/2014
6-7-2
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಕಾಲ
ಅಜಿರ್ ಲೇ 73/2013
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾಲ ಅಜಿರ್ ಇಡಿಎಫ್ 1100003ರ ಲ್ ಅಜಿರ್ದಾರರಾದ ರ್ೕ.ಎಂ.ರಾಜು ಇವರ ಶಾಲಾ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾ ಶಾ
26/08/2013
22/12/2013
22/06/2014
6-7-2
ಪೂ ಅನು 76/2013
ರ್ೕ.ಗುರುದೇವ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಭವಾನಿ ನಗರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಪಿಂ ಸೌ
28/08/2013
19/12/2013
19/06/2014
6-7-2
ಇತಯ್ಥರ್ 77/2013
ರ್ೕ.ರಾಮ ಂಗಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಲೆಲ್ೕಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ
24/09/2013
25/03/2014
25/09/2014
6-7-2
ಮಾ ಪರಿವತರ್ನೆ 91/2013
ಬಡ್ರ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನಾನ್ಗಿ
8[2]
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
131/2014
ದೇವಲ ಮಹ ರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
132/2014
ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ
ಬರ್ಹಮ್ತಂತರ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರಕಾಲ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜ
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ
132[1]/2014
ಬರ್ಹಮ್ತಂತರ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರಕಾಲ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜ
ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ
8[2]
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/133/20
14
ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ ಕಾಡ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೋಗಾದಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/136/20
14
ರ್ೕ. ವೇಕಾನಂದ ಕಾನೆವ್ಂಟ್, ಹೆಬಾಬ್ಳ್, ರೆ ನೂಯ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/139/20
14
ರ್ೕ.ದೊಡಡ್ತಮಮ್ಯಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಎಸ್.ಡಿ.ಇ.ಟಿ ವಾಟರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಹತಿತ್ರ, ದಧ್ ಂಗಪುರ,ಮೈಸೂರು
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/141/20
14
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಮೌಳೇಶವ್ರ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಾದಾಪುರ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/142/20
14
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಮೌಳೇಶವ್ರ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೆಚ್.ಟಿ.ಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

897

116568

898

116570

899

116573

900

116617

901

116618

902

117607

903

117811

904

117835

905

118500

906

119550

907

125448

908

36063

909

52824

910

82913

911

100243

912

19336

8[2]
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/145/20
14
ರಾಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಮು ಲ್ಂ ಬಾಲ್ಕ್, ಹುಣಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/147/20
14
ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
09/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/150/20
14
ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
11/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/152/20
14
.ಎಸ್.ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ದ ರಾ ಬೇಂದೆರ್ ನಗರ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 2014-15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
11/01/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
8[2]
ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/153/20
14
ಎಂ.ಎಲ್.ಜೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬನಿನ್ಸಾರಿಗೆ, ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 201431/01/2014
12/06/2014
12/12/2014
6-7-2
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು
ಬಡಿತ್ ಸಪ್ ಟ್ೕ 175/2014
ಡಿ.ಬನುಮಯಯ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ
07/02/2014
25/03/2014
25/09/2014
6-7-2
ಅನು 183/2014
ರ್ೕ.ಫಲಹಾರ ಪರ್ಭುದೇವಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್
10/02/2014
12/06/2014
12/12/2014
6-7-2
ಇಚಾಛ್ ನಿ ಅನು 83/2014
ರ್ೕ.ಮದಲೈ ಮುತುತ್.ಪಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಹನೂರು ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್
C8[2] SHA SHI
07/03/2014
12/06/2014
12/12/2014
6-7-2
A/ಇ /BOND
RENEVAL 190/2014
SHREE PANCHALINGESHARA GIRLS HIGH SCHOOL, KEREGODU, MANDYA
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅ ಕು ನಿ
05/04/2014
17/06/2014
17/12/2014
6-7-2
ವೇ ಮಂ 01/2014
.ಪದಾಮ್ವತಿ ಪತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ೕರಂಕೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ
CPIBM788ಇ 2014
12/09/2014
23/09/2014
23/03/2015
6-7-2
ಕು// ರಮಯ್ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ.M. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಯ್ಯದ ಲ್ ವ್◌್◌್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ
8[2] ಶಾ ಅ ಮಾ
31/08/2009
02/02/2013
02/08/2013
6-7-3
ಹಕುಕ್/ಇತರೆ/118/2009-10
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/7
20/08/2010
10/06/2014
10/12/2014
6-7-4
6/2010
ರ್ೕ ದಾಯ್ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊತತ್ತಿತ್, ಮಂಡಯ್ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್
8[8][2]/ಅಆನೇ/58/201
24/09/2011
10/06/2014
10/06/2015
6-7-4
1-12
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ಎಡಪದವು, ಬಿರ್ಕೆರೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್,
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ
27/08/2012
03/01/2014
03/07/2014
6-7-5
ಪೌರ್ ಶಾ 184/2012
ರ್ೕ.ಮಹಾಂತ ವ ೕಗಿಗಳವರ ದಾಯ್ಪೀಠ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿಗಾರ್ಮ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
88ರಿ.ಪಿ.150/2008-09
30/10/2008
12/06/2014
12/12/2014
6-7-6
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 13159/2008ಎಸ್.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್. ರ ಅನವ್ಯ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ
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913

31878

914

106752

915

125491

ರ್ೕ ಲ ಮ್ನಾರಾಯಣ ◌ೆ. ಎಸ್. ಇವರು ಮೆಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
13/09/2014
26/08/2015
CPIBM802ನೇಅನು2014

916

133400

ರ್ೕ.ಶಂಕರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಫಿರಂಗಿಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗ ಮಠ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
CPIBM40ಮುಂಬಡಿತ್2015
05/06/2015
26/08/2015
26/08/2016
7-6-3

917

133408

ರ್ೕ.ಸದಾ ವ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಬೈರವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ನಾರವಂಗಲ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
05/06/2015
26/08/2015
26/08/2016
7-6-3
CPIBM42ಮುಂಬಡಿತ್2015

918

133426

919

137515

920

137520

921

137522

922

137524

923

137528

924

139041

26/08/2016

7-6-3

ರ್ೕ.ಬಸವರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಕೃಷಣ್ ಸನಿಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಬಿಬ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
CPIBM1 .ನೇ2015
05/06/2015
25/07/2015
25/07/2016
7-6-3
ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ,ಕೊಂಡಿಲ್ಕಾರ್ಸ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2016
7-6-3
CPIBM209ಖಾಹುಅನು20
15
ರ್ೕ.ಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಹಾಲ ಮ್ೕನಗರ, ಬಟವಾಡೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2016
7-6-3
CPIBM78ವಗರ್2015
ದಾಯ್ರಣಯ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ತೋ ನಕೆರೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2016
7-6-3
CPIBM79ವಗರ್2015
ರ್ೕ. ವಕುಮಾರ್ ಸಾವ್ಮಿ.ಕೆ.ಎಂ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಭೂದೇ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬರಗೀಹ ಳ್,
23/07/2015
29/07/2015
29/07/2016
7-6-3
CPIBM80ವಗರ್2015
ಕ ತ.ಎಂ.ಎಸ್,ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಭೂದೇ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬರಗೀಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2016
7-6-3
CPIBM81ವಗರ್2015
ರ್ೕ.ಡಿ.ಬಿ.ಜಯಣಣ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ, ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹುಲೆಲ್ೕಕೆರೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ
28/08/2015
14/09/2015
14/09/2016
7-6-3
CPIBM53ದಾಹಾಮ2015

1

ದಿವಯ್ ಪರ್ಭ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
7-6-3
CPIBM166ಮುಂಬಡಿತ್201
5
ರ್ೕ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ, ಸುವಣರ್ಮುಖಿ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊಂದಿಹ ಳ್,ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಖು ಇವರಿಗೆ
116471
06/01/2014
06/01/2014
06/07/2014
8-3-26
8[2]ಶಾ ಅ/ಇ / ಅ
2/2014
ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ನ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ - ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
8(2)ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ
116036
22/12/2013
22/12/2013
22/06/2014
8-4-1
ಗೂರ್ಪ್ ನೌ ವೇ ಅ ಒ
132//2013
. ಎನ್.ಮಹೇಶ್ "ಡಿ" ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಪಾರ್ಏ ಶಾಲೆ ವಡಡ್ಗೆರೆ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಶಾಖೆ: EST5
ಒಟುಟ್: 183
5(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/2011
83075
26/09/2011
18/12/2013
18/06/2014
1-1-1

2

86639

3

81859

4

252

925

926

927

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

8
15/04/2009
13/06/2014
13/12/2014
6-7-10
8.ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ.232
/2008-09..ವೇಅ/
ಸಂತ ಅಗ ಟ್ೕನರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾಸಕ್ನಗರ ಜಾಗೇರಿ ಕೊಳೆಲ್ೕಗಾಲ ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)
13/02/2013
13/02/2013
13/08/2013
6-7-18
ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ :83/0809/2013

144736

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತ ಬಿ.ಎಂ. ವ ಗಗ್ ಇವರು . .ಟಿ.ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
5(1)/ಅನು/33/2011
02/11/2011
18/12/2013
18/06/2014
1-1-1
ರ್ೕ.ಟಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂ ಇವರನುನ್ ಕಛೇರಿ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
5 [2].14.ರಮಂ/2011
15/09/2011
19/07/2012
19/01/2013
1-2-1
ರ್ೕ ಬಾಬುಜಾನ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್
5[2][6]ಕೆಎಟಿ:4297:20
25/08/2004
28/12/2015
28/06/2016
1-3-1
04
ಎಸ್.ಜಿ.ಪರ್ ೕಣ್ಗೌಡ, ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4297/2004
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5 2 ಕ.ಹಾ.ಇತರೆ 21/0818/02/2009
23/07/2015
23/01/2016
1-3-1
09
ರ್ೕ ಡಿ ಜಿ ವಣಣ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ತಪಾಸಣೆ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರು ಇತರ್ವೆಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್
31/01/2011
05/02/2015
05/08/2015
1-3-1
5(3)/ಕಲೇಸಾ/ಅಂಚೆ ವೆಚಚ್
31/2010-11
ಕಛೇರಿಯ ಫಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಕರೆನಿಸ್ ತುಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(3)/ಇ / ದುಯ್ತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್
14/06/2011
10/01/2013
10/07/2013
1-3-1
11//2011-12
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ದುಯ್ತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಬಗೆಗ್.
5(8)/ಇ /18/2011-12
11/08/2011
10/01/2013
10/07/2013
1-3-1
ಇ ಆಡ ತ ಶಾಳೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧೀಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರ್ೕಗಾರ್ಮರುಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನುನ್
23/07/2012
23/07/2015
23/01/2016
1-3-1
5 (2)/ನಿ ೕ/10/2012

5

22657

6

59953

7

73469

8

76507

9

98950

10

100666

11

105306

12

107209

13

112659

14

112904

15

114662

16

115523

17

116612

18

118110

19

120857

20

120872

21

120902

1314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉನಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಗಣಕ ಯಂತರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ
24/05/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
C5(3)/ಇ /57/2014
ಕಡತದ ಹೂದಿಕೆಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
C5(3)/ಗಯಂತ/65/2014
24/05/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1

22

120911

ರವಾನೆ ಶಾಖೆಗೆ 4 ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ
26/05/2014
09/07/2015
C5(3)/ಪಿರ್ಂಟರ್/59/2014

23

121580

24

127859

ರವಾನೆ ಶಾಖೆಗೆ ಒದಗಿ ರುವ ಫಾಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅಗತಯ್ವಾಗಿ ಪಿಟನಿಬೋಸ್ ಕಂಪನಿಂದ ಡಂಕ್ ಕಾಟೆರ್ೕಜ್
c5(3)/ಇ /67/2014
29/01/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
bahumadi katadada kacherigala karidrinaliruva peetoopkaranagalnau shikkshna
CPI-BM50ಪೀ.ಖ.ನಿ2014
29/10/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1

25

127882

bengaluru mahanagra pradeshabiruddi pradikara ayukthar kcheri bengaluru
CPIBM362ನಿ ೕ2014
24/11/2014
24/11/2014
24/05/2015
1-3-1

ರ್ೕ ಡಿ ರಾಘವೇಂದರ್ರಾವ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ, ಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂ. ಈ ಕಛೇರಿಗೆ
5(2)/ನಿ ೕ/17/2012
14/09/2012
23/07/2015
23/01/2016
1-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ. . ಮುದುದ್ರತನ್ಮಮ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರನುನ್ ಮಾ ತಿ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ನಿ ೕ/36/2013
16/01/2013
23/07/2015
23/01/2016
1-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಷಾದೇ , ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ,ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
5(2)/ಮಾ.ಹ.ಅ/19/2013
23/02/2013
05/06/2014
05/12/2014
1-3-1
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಬರುವ ಅಜಿ ಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ / ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ನಿ ೕ/13/2013
21/08/2013
23/07/2015
23/01/2016
1-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ನೋದ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ: ಇವರ
30/08/2013
23/07/2015
23/01/2016
1-3-1
5(2)/ನಿ ೕ/15/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತಾರ್ ಆರ್ ಕುಲಕಣಿ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು(ವಾಣಿಜಯ್) ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇ,
5(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/21/2013
07/11/2013
16/09/2015
16/03/2016
1-3-1
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು(ವಾಣಿಜಯ್) ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
07/12/2013
09/07/2015
09/01/2016
5(3)/ಪೀ.ಖ.ನಿ/17/2013

1-3-1

ಕೂಟೇಷನಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟೆಕ್- ಖುಚಿರ್ ಖರೀದಿ.
5(2)/ಅಆನೇ/30/2014
10/01/2014
05/06/2014
05/12/2014
1-3-1
ರ್ೕ ಎನ್.ಡಿ. ಅನಂತರಾಜು, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸದುಗ ತಾಲೂಲ್ಕು,
5(2)/ನಿ ೕ/31/2014
18/02/2014
16/09/2015
16/03/2016
1-3-1
ರ್ೕ ಎಂ. ಮು ೕರ್ ಅಹಮದ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಕಛೇರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
C
24/05/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
5(3)/ಆಬೇ ೕ/85/2014

09/01/2016

1-3-1

ರ್ೕ ಸಫೀರ್ ಅಹಮದ್.ಎಂ. ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಫಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ-4, ಯಲಹಂಕ ◌ಿವರ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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26

128375

27

130067

28

130068

29

130069

30

130071

31

130074

32

130075

33

130076

34

130082

35

130086

36

130087

37

130088

38

130089

39

130091

40

130092

41

130103

42

130104

43

130105

44

130108

CPIBM363ನಿ

ೕ2014

09/12/2014

16/09/2015

16/03/2016

1-3-1

ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾತ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು,
CPI17/02/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM77ಕಲೇಸಾ201314
lekhana samagri khareedi.
CPI02/07/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM25ಪಿರ್ಂಟರ್201314
printer repair
CPI16/04/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM01ChooseOne201
314
purchase of stationery regarding
CPI27/04/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM8ChooseOne2013
14
kacheri upyogakagi turtu sadilvaru vastugal Kharidi
CPI-BM8ಇ 201314
14/05/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
turtu samayke vecha madiruva sadilvaru hanakke rasidy needi marupavati
CPI01/03/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM79ಪಿರ್ಂಟರ್201314
repair of printer in pri grant in aid section
CPI29/04/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM9ಕಲೇಸಾ201314
purchase of stationery
CPI-BM29ಇ 201415
05/07/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
supply of tea, coffee and snakes to meeting
CPI24/09/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM50ಕಲೇಸಾ201314
repair of wrisograph mission
CPI22/11/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM56ಗಯಂತ201314
repair of computers in EST 1, EST2 sectins.
CPI29/11/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM61ಗಯಂತ201314
Zerox mission repair head rolar and needle
CPI21/06/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM20ಪಿರ್ಂಟರ್201314
preasure rolar anad tephlan sheet purchase
CPI29/11/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM60ಗಯಂತ201314
Zerox drum repair in EST_1 sec
CPI15/02/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM76ಕಲೇಸಾ201314
letter head printing for CPI
CPI24/08/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM43ಕಲೇಸಾ201314
purchase of printer to CPE section
CPI08/07/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM24ಗಯಂತ201314
repair of zeroxESt4
CPI22/04/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM7ಗಯಂತ201415
printer repairest2
CPI-BM56ಇ 201415
21/11/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

45

130111

46

130112

47

130113

48

130114

49

130118

50

130119

51

130120

52

130121

53

130122

54

130123

55

130124

56

130125

57

130127

58

130131

59

130132

60

130650

61

130675

supply oif coffee tea and snakes to the meeting conducted for counselling est1
CPI09/06/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM20ಕಲೇಸಾ201415
fixing deparment emblom with board in the meeting hall
CPI27/06/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM25ChooseOne201
415
Shifting of AC equipment outside the meeting hall
CPI09/01/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM64ಕಲೇಸಾ201314
purchase of contingency
CPI16/07/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM27ಗಯಂತ201314
missing moniter BEO gudiobanderequest for puchase of new moniter
CPI22/07/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM35ಕಲೇಸಾ201314
wisiting card bill payment
CPI22/07/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM33ಕಲೇಸಾ201314
brass board bill payment
CPI09/05/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM12ಕಲೇಸಾ201314
printing of note sheets
CPI24/04/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM8ಪಿರ್ಂಟರ್201415
printer repair est4 lex mark 650
CPI23/09/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM44ಪಿರ್ಂಟರ್201415
printer repair in planning sec
CPI08/09/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM42ಗಯಂತ201415
zerox repairest3 zerox top
CPI06/03/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM81ಪಿರ್ಂಟರ್201314
zerox toner purchase
CPI-BM39ಇ 201213
25/02/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
palnting flower plants in the gardwen
CPI28/09/2013
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM52ಗಯಂತ201314
purchase of zerox toner est2 and 4
CPI10/02/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM48ಅನುಬಿ ೕ20131
4
eadalita annual programme 48/5
CPI10/02/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM48ಅನುಬಿ ೕ20131
4
annual planning e adalita 48/3
CPI06/01/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM63ಅನುಬಿ ೕ20131
4
indepenance day celebration jan26 expenbditure
CPI08/12/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM61ಕಲೇಸಾ201415
purchase of caller id
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62

130744

63

130751

64

131559

65

55792

66

57702

67

59767

68

59901

69

64296

70

77620

71

81171

72

84392

73

85132

74

87331

75

94099

76

94360

77

95305

78

98446

79

98448

80

102823

CPI02/12/2014
09/07/2015
09/01/2016
1-3-1
BM59ಗಯಂತ201415
xerox machine heat rollar purchase
CPIBM1ನಿ ೕ2015
03/03/2015
16/09/2015
16/03/2016
1-3-1
ರ್ೕ ಜಿ. . ನಾಗರಾಜ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
CPIBM2ನಿ ೕ2015
09/04/2015
16/09/2015
16/03/2016
1-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಉಷಾದೇ , ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
5(9) ಂ/ಸೇಸೇ/69/2010
19/11/2010
06/11/2012
06/05/2013
1-4-1
-11
ರ್ೕ.ಅ ವೆಟಟ್ ತುರಬೆಟ್ ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬಟಲ್ಹ ಳ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
5(9)/ವೇಬ/81/2010-11
28/12/2010
10/01/2013
10/07/2013
1-4-1
ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ.ರಾಧಾ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
5(9)/ಸೇಸೇ/90/201027/01/2011
06/11/2012
06/05/2013
1-4-1
/2011
ರ್ೕ ಎ.ಡಿ.ಸುರೇಶ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಣತಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಈ
5(9)/ಸೇಸೇ/95/201029/01/2011
06/11/2012
06/05/2013
1-4-1
/2011
ರ್ೕ.ಪೀಟ ರ್ ೕನಾಡ್.ಹೆಚ್. ಪರ್.ದ.ಸ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ದಿಬೂಬ್ರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/102/20
28/02/2011
10/01/2013
10/07/2013
1-4-1
10-/2011
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಗಂಗರಾಜು, ದಿವ್.ದ.ಸ, ರ್ೕ ಚಾಮರಾಜಜೇಂದರ್ ಸಂಸಕ್ರ್ತ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜೇಂದರ್ ಕಾಲೇಜು,
5(4)/ಸೇಸೇ/ ಂ.ಸೇ.ಸೇ:/
30/08/2011
07/11/2012
07/05/2013
1-4-1
2011
ರ್ೕ ಹರೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ., ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್
5(4)/ವೇನಿ/F.PAY.CER
07/09/2011
07/11/2012
07/05/2013
1-4-1
TIFICATE:48/2011-12/
REGARDING FIRST PAY CERTIFICATE
5(4)/ಸೇಸೇ/65/201112/10/2011
07/11/2012
07/05/2013
1-4-1
12/
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ಂಗರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ, ಕೇತುಪುರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಂದೆ ಸಥ್ ಯ
5(4)/ಸೇಸೇ/ ಂ.ಸೇ.ಸೇ:
19/10/2011
07/11/2012
07/05/2013
1-4-1
67//2011-12
ರ್ೕ ಪಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ ಸಂಕನಹ ಳ್, ಹೂಳೇನರ ೕಪುರ ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
5(4)/ಅನು/ಇಪಿಬಿಎಕಫ್ಸ್ಫ್:7
09/11/2011
07/11/2012
07/05/2013
1-4-1
3/2011-12/
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸಾ. .ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಇಪಿಬಿಎಕ್ಸ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗೆಗ್
07/03/2012
11/01/2013
11/07/2013
1-4-1
5(9)/ವೇನಿಪ/70/2011/2012
ರ್ೕಬಿ.ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಪರ್.ದ.ಸ, ೇ. .ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಕಾರಿಪುರ ಮತುತ್
5(5)ಅನು14/03/2012
30/08/2012
28/02/2013
1-4-1
48/ಅನು/48/2012
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(4)ಅ.ಆ.ನೇ07/04/2012
07/11/2012
07/05/2013
1-4-1
05/ಅಆನೇ/05/2012
.ಎಂ.ಇಂದೆರ್ೕಶ, ಪರ್ದಸ, ೇ. .ಕಛೇರಿ,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಅಹರ್ದಾಯಕ
5(9)ಸಮಾ/ವೇನಿ/24/201
05/07/2012
10/01/2013
10/07/2013
1-4-1
2-13/2012
ರ್ೕ.ಸುಂದರ.ಯು.ಕೆ.,ಅಧೀಕಷ್ಕರು,ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
5(9)/ಕಭಾ /ಹೆ.ವೇ:/25/2 05/07/2012
10/01/2013
10/07/2013
1-4-1
012-13/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ< ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ವನಹ ಳ್, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್,
5(9)/ವೇನಿಪ/61/201219/11/2012
10/01/2013
10/07/2013
1-4-1
13/2012
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ರ್ೕ.ಕೆ.ಶೇಷಾಛಲ ಪಂಡಿತ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
5(9)ಹೆ/ವೇನಿ/63/201228/12/2012
21/01/2013
21/07/2013
1-4-1
13/2012
ರ್ೕಮತಿ, ಜಯಮಮ್, ತೋಟದ ಮಾ , ರ್ೕ ಚಾಮರಾಜೇಂದರ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
5(9)/ವೇಬ/ಹೆ.ವೇಬ:63/2
11/01/2013
11/01/2013
11/07/2013
1-4-1
012-13
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್, ತೋಟದ ಮಾ
ರ್ೕ ಚಾಮರಾಜೇಂದರ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ
5(9)/ವೇನಿ/ವೇ.ಪು.ನಿ:56/
11/01/2013
11/01/2013
11/07/2013
1-4-1
2012-13
ರ್ೕ ಜಿ ನಾಗರಾಜ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ 2007ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ
5(9)/ಅಗೈಹಾ/21/201011/01/2013
11/01/2013
11/07/2013
1-4-1
11/2013
.ಆ.ಸು.ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡವು ಇಲಾಖೆಯ ಇತರ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಅನಿರೀ ತ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಜರಾತಿ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/56/201
16/11/2013
18/02/2016
18/08/2016
1-4-1
3-14/2013
ರ್ೕಮತಿ .ಆರ್. ಜಯಲ ಮ್, ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,
5(9)/ಇ /201313/12/2013
18/02/2016
18/08/2016
1-4-1
14/2013
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಕಡತ
5(9)ಹಾ.ತಿ(ಆಧೀನ
09/05/2014
05/02/2016
05/08/2016
1-4-1
ಕಛೇರಿ/ಇ /86/2013/2014
.ಆ.ಸು.ಇ ಕಛೇರಿಯ ತಂಡವು ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಅನಿರೀಕಷ್ತ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕೆಕ್
09/05/2014
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
5(9)
ವಾ/ವೇಬ/02/2014/2014

81

104173

82

105127

83

105138

84

105166

85

114820

86

115786

87

120377

88

120412

89

120559

90

126119

91

126906

92

130375

93

130571

94

130588

95

132457

96

132462

97

132483

98

132497

2014-15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇಋಇ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಱದವರಿಗೆ ವಾ ಱಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
12/05/2014
18/02/2016
18/08/2016
1-4-1
5(9)ಕಡತ
ಪತರ್/ಇ /9/201415/2014
ಕಡತಗೊ ರುವ ಪತರ್ಗಳು
26/09/2014
18/02/2016
18/08/2016
1-4-1
CPIBM362ಜೇಪ2014
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಂ. ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ಆರಾಧಯ್ ದಿವ್.ದ.ಸ. ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಣಣ್ ◌ುಪಸಭಾಪತಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕನಾಱಟಕ ಧಾನ
23/10/2014
05/02/2016
05/08/2016
1-4-1
CPIBM363ಕಾಸವ್ವೇಬ20
14
sanction of 15 years increment of smt/ K.A. Nirmala typist
CPIBM1ವೇನಿಪ2015
16/02/2015
05/02/2016
05/08/2016
1-4-1
step-up of Sri. H.M. Shadakshara swamy, supt. office of the D.D.P.I. Hassan
CPIBM2ವೇನಿಪ2015
24/02/2015
18/02/2016
18/08/2016
1-4-1
Sri/shyam Prasad. superintendent office of the B.E.O. Sulya taluk, mangalore
CPIBM3ವೇನಿಪ2015
25/02/2015
05/02/2016
05/08/2016
1-4-1
Sanctioned of pay step-up of Sri/ k.s. Mohan kumar
11/05/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
CPIBM4ವೇನಿಪ2015
ರ್ೕ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಕ್ಋಷಣ್,ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಇವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಾದ ರ್ೕ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮ ರವರ ವೇತನಕೆಕ್ೕ
11/05/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
CPIBM5ವೇನಿಪ2015
ರ್ೕ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪರ್.ದ.ಸ ◌ಿವರಿಗೆ ಕಿರಿಯ ನೌಕರರಾದ ರ್ೕ ಸಕ ರ್ೕದರಮೂ ರವರ ವೇತನಕೆಕ್
11/05/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
CPIBM3ರಮಂ2015
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಭಾಗಯ್ ರ್ೕ ಪರ್ ದ ಸ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂಉ ಇವರಿಗ ಗಭಱ ಪಾತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
CPIBM1ಮಾ.ಹ.ಅ2015
12/05/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1

99

132600

2005ರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಲಮ6(1) ಮತುತ್ 7(1) ರನವ್ಯ ಮಾ ಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್
15/05/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
CPIBM15sakala2015
ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿಱ ಪರ್.ದ.ಸ ನೂತನ ವಾಣಿ ವಲಾಸ ,ಸ.ಪದ ಪೂ.ಕಾ. . .ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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100

132689

CPIBM17sakala2015

101

132704

102

132902

ರ್ೕ ಅನಂತ ಪದಬ್ನಾಭ ಪರ್ ದ ಸ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವಷಱ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
19/05/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
CPIBM8ವೇಬ2015
ರ್ೕಮತಿ ಸರಸವ್ತಮಮ್ .ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ 3ನೇ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM18sakala2015
22/05/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1

103

133060

ಸೇವೆಯ ಲ್ ಒಂದೂ ಪದೋನನ್ತಿ ಇಲಲ್ದೆ 20 ವಷರ್ಗಳು ಅದೇ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ರುವ
CPIBM19sakala2015
26/05/2015
05/02/2016

05/08/2016

1-4-1

104

134799

ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಸೌಲಭಯ್
CPIBM24sakala2015
02/07/2015
05/02/2016

05/08/2016

1-4-1

105

134809

106

137314

ಜೆ ಎನ್ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಪರ್ದಸ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾ ಪಂ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಇವರ 20 ವಷರ್ಗಳ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
CPIBM9ವೇನಿ2015
03/07/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಜಯಕುಮಾರ್, ದಿವ್ ದ ಸ 1993ರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ - ಮೂಲ ಸೇವಾ
CPIBM25sakala2015
21/07/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1

107

137317

15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM26sakala2015
21/07/2015
04/02/2016

04/08/2016

1-4-1

108

137345

ದಿವ್ ದ ಸ ರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ 25 ವಷರ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ಒಂದು
CPIBM27sakala2015
21/07/2015
04/02/2016

04/08/2016

1-4-1

109

138006

20 ವಷರ್ ಸೇವೆಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM28sakala2015
03/08/2015
04/02/2016

04/08/2016

1-4-1

110

138236

ರ್ೕ ಜಿ.ಎಲ್ ದೊಡಡ್ಯಯ್, ಪರ್.ದ.ಸ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರಿಗೆ 3ನೇ ಸಥ್.ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
10/08/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
CPIBM29sakala2015

111

138238

ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್, ಪರ್ದಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಉ.ವ.2
CPIBM30sakala2015
10/08/2015
04/02/2016

04/08/2016

1-4-1

112

138239

sri subbarao ,cct ivarige 15 years svayam chalita badti niduv bagge.
CPIBM31sakala2015
10/08/2015
04/02/2016
04/08/2016

1-4-1

113

138881

ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಬಿ ಆರ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಇವರಿಗೆ 15 ವರುಷದ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM32sakala2015
25/08/2015
04/02/2016
04/08/2016

1-4-1

114

138882

ರ್ೕ ಕೇಶವ್ ರಾವ್ ಪರ್.ದ.ಸ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 3ನೇ ಸಥ್ಗಿತ ವೇಥನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM33sakala2015
25/08/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1

115

139292

116

139634

117

139655

118

139902

119

140410

19/05/2015

18/02/2016

18/08/2016

1-4-1

ರ್ೕ ಆರ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಪರ್.ದ.ಸ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ 2ನೇ ಸಥ್ನಿತ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM13ವೇನಿ2015
03/09/2015
05/02/2016
05/08/2016
1-4-1
ರ್ೕ ಆರೋಗಯ್ ಸಾವ್ಮಿಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರರಿಗೆ ಸಮ ವಸ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM5ಕೆ.ಎ.ಟಿ2015
07/09/2015
05/02/2016
05/08/2016
1-4-1
Application No5627 of 2012 -on the file of the
CPIBM34sakala2015
07/09/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
ರ್ೕ ಆರ್ ವಕುಮಾರ್, ದಿವ್ ದ ಸ ರ ಕಂ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ 15 ವಷರ್
CPIBM12ವೇಬ2015
10/09/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
ರ್ೕ ಅಡಿವೆಪಪ್ ಕುರಬೆಟಟ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೆರಿ ಸಾ. .ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 4ನೇ ಸಥ್ ವೇ ಬಡಿತ್ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM35sakala2015
19/09/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
ರ್ೕ ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿ, ಅಧಿಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು(ದ)

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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120

140864

CPIBM36sakala2015

121

141088

ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಟಿ.ಸುವಣ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ, .ಇ ಬೆಂಗಳೂರುಇವರಿಗೆ 25 ವಷಱದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
07/10/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
CPIBM37sakala2015

122

142252

ರ್ೕ ಕೆ. .ನಾಗರಾಜ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು.ಇವರಿಗೆ 1ನೇ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM40sakala2015
18/11/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1

123

142880

ರ್ೕ ಸೋಂಶೇಖರ್, ಪರ್ದಸ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
CPIBM41sakala2015
25/11/2015
04/02/2016

124

150211

ರ್ೕಮತ ಸಧಾರಾಣಿ ಪರ್.ದ.ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ.ತಳಗವಾರ,ಚಿಂಥಾಮಣಿ ಥಾ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷಱದ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ
CPIBM43sakala2015
17/12/2015
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1

125

150344

126

155437

127

158462

128

161045

129

98216

130

77557

131

94639

132

102270

133

103149

134

111389

135

111714

136

127985

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇವಾರಿ
5(6)/ದೂಪರ್/11/2013
09/07/2013
21/12/2013
21/06/2014
1-6-2
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ, ದಿವ್.ದ.ಸ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಭಾಗ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
5(6)/ . ಪರ್/18/2013
19/07/2013
21/12/2013
21/06/2014
1-6-2
ರ್ೕ ಡಿ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್, ದಿವ್ದಸ, ರ್ೕ ಚಾಮರಾಜೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, ಪಂಪಮಹಾಕ ರಸೆತ್,
CPI-BM28ಸೆಮಿಸ್2014
20/10/2014
10/04/2015
10/10/2015
1-6-2

137

135222

service pertiqularmof Sri. M C Srinivasayya
28/01/2014
08/07/2015
CPI-BM45ದೂಪರ್201314

138

135228

139

135229

140

98574

03/10/2015

04/02/2016

04/08/2016

04/08/2016

1-4-1

1-4-1

ರ್ೕ ಖಂಡೋಜಿ ರಾವ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ, ,ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 20 ವವರ್ಗಳ
18/12/2015
18/02/2016
18/08/2016
1-4-1
CPIBM16ವೇನಿ2015
ರ್ೕ ಎಂ ಸಾಯ್ಂ ಪರ್ಸಾದ್ ಆದೀಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಸುಳೆಯ್ ತಾ.ದ.ಕನನ್ಡ ಜಿ.ಇವರ ವೇತನ
CPIBM1ವೇಬ2016
01/01/2016
04/02/2016
04/08/2016
1-4-1
ರ್ೕ ಜಾಲನಂಜುಂಡೇಸವ್ರಸಾವ್ಮಿ.ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 3ನೇ ಸಥ್
CPIBM1sakala2016
05/01/2016
18/02/2016
18/08/2016
1-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಸಹನ.ಪರ್.ದ.ಸ ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ 20ವ.ಹೆ.ವೇತನ ಬಡಿತ್
CPIBM1ಮುಂಬಡಿತ್2016
12/01/2016
18/02/2016
18/08/2016
1-4-1
ರ್ೕ ಎನ್ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಯಯ್ ಪರಿಚಾರಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ, ,ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2ನೇ
5(9)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/20/201
30/06/2012
10/01/2013
10/07/2013
1-4-6
2-13/2012
ರ್ೕ.ಎಂ.ಪಿ.ದೇವಜಿ, ಪರ್.ದ.ಸ,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರೇಅರ ಹ ಳ್, ಯಲಬುಗಾಕ ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 15
5(6)/ . ಪರ್/26/201129/08/2011
19/01/2013
19/07/2013
1-6-1
12
ಎಲಾಲ್ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ನ್ಔಕರರ ಮೇ ನ ಸುತ್
5(6)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/62/2012
20/03/2012
18/01/2013
18/07/2013
1-6-1
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್
5(8)/ದೂಪರ್/33/2012
07/11/2012
05/06/2014
05/12/2014
1-6-2
ದೂರು ಪರ್ಕರಣ
5(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/28/2012
28/11/2012
21/12/2013
21/06/2014
1-6-2

08/01/2016

ಗಿರೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
16/09/2014
08/07/2015
08/01/2016
CPI-BM4ಇ 201415
ತುಳು ಅಕಷ್ರ ಮಾಲೆ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು
CPI14/01/2014
08/07/2015
08/01/2016
BM39ಮನ 201314
ರ್ೕ. ಬಿ. . ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ದಿವ್ದಸ, ೇ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ಮನ ಕುರಿತು,.
5(7)ಅಧಿನಿಯಮ1/ಇ /
09/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
5(7)ಅಧಿನಿಯಮ1/2012

1-6-2

1-6-2
1-6-2

1-8-1

ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಬಂದ ಅಜಿಱಗಳು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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1/10/2016

141

98616

142

101028

143

101034

144

101036

145

101037

146

101038

147

101494

148

101842

149

105355

150

105376

151

105377

152

105878

153

105879

ಸ(7)ಹಂಚಿಕೆ/ಇ / 5(7)
11/07/2012
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
ಹಂಚಿಕೆ/2012
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಾಗಡಿ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾಗಡಿ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ
5(7) ವಾಹನ ದುರ ತ್04/10/2012
01/01/2016
01/07/2016
1-8-1
06/12-13/ಕವಾ/21-82012/2012
ಕೆ.ಎ.42 ಜಿ ಟಾಟಾ ಗಾರ್ಂಡಿ ವಾಹನದ ಸ ರ್ ಂಗ್ ಹಾಗೂ ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್.
5(7) ವಾ.ಬ.ವಯ್ 10/1204/10/2012
16/01/2013
16/07/2013
1-8-1
13/ಕವಾ/01-092012/2012
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂ.ಉ.ವಲಯ-1ರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆಎ01 ಜಿ 2340ನುನ್
04/10/2012
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
5(7) ವಾ. .ವಯ್.12/1213/ಕವಾ/13-092012/2012
ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ, ಬಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಸಮೇತ ಹಾಗೂ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್
5(7) ವಾ. ಂ. 13/1204/10/2012
01/01/2016
01/07/2016
1-8-1
13/ಕವಾ/17-092012/2012
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ ಕೆಎ01 ಜಿ 4275 (ಮಾರುತಿ ಎ ಟ್ೕಮ್) ಕಾರನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(7) ವಾ.ಬ.ವಯ್. 14/1204/10/2012
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
13/ಕವಾ/17-092012/2012
ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
16/10/2012
04/06/2014
04/12/2014
1-8-1
5(7) ಪತರ್. ರವಾನೆ
01/09-10/ಇ /07-082009/2012
ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5(7) ವಾ.ಹ.ಅ.16/1225/10/2012
16/01/2013
16/07/2013
1-8-1
13/ಕವಾ/25-102012/2012
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉ.ವಲಯ-1ರ ಕಛೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್: ಕೆಎ01ಜಿ 252ನುನ್
16/01/2013
17/01/2013
17/07/2013
1-8-1
5(7) ವಾಆಬ ಇತರೆ
01/08-09/ಇ /02-082008/2013
ಕಷ್ಕರ ಪರ್ಶ ತ್ ಆಯೆಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಿಗೆ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
17/01/2013
17/01/2013
17/07/2013
1-8-1
5(7) ಇತರೆ
ಕಛೇರಿ/ವಾ.ವಯ್.01/1011/ಕವಾ/20-092010/2013
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ವಾಹನದ ಪಯಾರ್ಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
5(7) ವಾಹನ ವಗಾರ್ವಣೆ
17/01/2013
17/01/2013
17/07/2013
1-8-1
01/10-11/ಕವಾ/23-102010/2013
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಾಹನವನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
24/01/2013
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
5(7) ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ
ಅನುಮತಿ-02/1011/ಕವಾ/02-072010/2013
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ವಾಹನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5(7) ಹೊಸ ವಾಹನ
24/01/2013
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
ಖರೀದಿ 01/1011/ಕವಾ/15-032011/2013
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

88
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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154

105881

155

105884

156

105885

5(7) ವಾ.ಚಾ.ನಿ. 17/1224/01/2013
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
13/ಕವಾ/05-112011/2013
ಬಾಹಯ್ ಮೂಲದಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5(7) ವಾ.ಗು.ಅ. 01/1124/01/2013
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
12/ಕವಾ/12-102011/2013
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದ.ವ.-2 ಇವರಿಗೆ ಹೊರಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
24/01/2013
30/01/2013
30/07/2013
1-8-1
5(8)/ವೈವೆಮ/35/2013

157

105886

ರ್ೕ ಅಣಣ್ಯಯ್ಚಾರ್, ದಿವ್ದಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಕೋಡು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ
24/01/2013
30/01/2013
30/07/2013
1-8-1
5(8)/ವೈವೆಮ/36/2013

158

105887

ರ್ೕ. ಟಿ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ೇ ಉತತ್ರವಲಯ-1 ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧಧ ಲ್.
5(8)/ವೈವೆಮ/28/2013
24/01/2013
30/01/2013
30/07/2013
1-8-1

159

105888

160

105893

161

105894

162

105896

163

115010

164

115080

165

115081

166

115082

167

115375

168

117922

169

120500

ರ್ೕ. ಡಿ. ಪರ್ದಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ೕ ಇಲಾಖೆ, ಕಾರವಾ ಉ.ಕ. ಇವರ ತಾಯಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
24/01/2013
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
5(7) ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ
ಅನುಮತಿ 01/0910/ಕವಾ/16-122009/2013
ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ
24/01/2013
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
5(7) ಎಲ್ ಕೂಯ್ಯ್
01/2010-11/ಕವಾ/3003-2011/2013
ಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾಗಿರುವ ರ್ೕ. ತೋಂಟದಾಯರ್ ಇವರು ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ 485.
24/01/2013
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
5(7) ಎಲ್.ಎ. ಎಲ್. .
01/12-13/ಕವಾ/20-042012/2013
ಧನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ.ತೋಂಟದಾಯರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್: 202ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ
24/01/2013
28/01/2013
28/07/2013
1-8-1
5(7)
ಬಾ.ಮೂಲಹು.ಭ./ಇತರೆ/01/
10-11/ಕವಾ/20-092010/2013
ಬಾಹಯ್ ಮೂಲಗ ಂದ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
/ಕವಾ/2604/2013
23/11/2013
18/10/2014
18/04/2015
1-8-1
ಕೆಎ-01-ಜಿ-2604 ಮ ೕಂದರ್ ಜೀಪಿನ ಆರ. .ಪುಸತ್ಕ, ನಿವರ್ಹಣೆ & ದುರ ತ್ ಬಗೆಗ್
5(7)/ಕವಾ/ಹೂರಗುತಿತ್ಗೆ23/11/2013
03/06/2014
03/12/2014
1-8-1
ಬಾಡಿಗೆ/2013
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಆಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಹೂರಗುತಿತ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಪಡೆಯಲು
5(7)/ಕವಾ/ಹೊಸ ವಾಹನ
23/11/2013
03/06/2014
03/12/2014
1-8-1
ಖರೀದಿ/2013
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಆಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5(7)/ಕವಾ/ಚುನಾವಣೆ
23/11/2013
03/06/2014
03/12/2014
1-8-1
ಕಾಯರ್/2013
ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿಸುಸವ ಬಗೆಗ್
5(7)/ಇ /ಹೂರಗುತಿತ್ಗೆ
05/12/2013
02/05/2015
02/11/2015
1-8-1
ನೌಕರರು/2013
ಸೌಬಾಗಯ್ಮಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ನಾಗವ ಲ್ ಸಂಬಳ ಕೂಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5(7)/ಇ /01/2014
12/02/2014
07/07/2015
07/01/2016
1-8-1
Miscellanous letters
C5(7)/ಇ /Ma.Ha.Ad/2
10/05/2014
22/07/2015
22/01/2016
1-8-1
014
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
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120503

C5(7)/ಇ /CPI Office
internal/2014

10/05/2014

07/07/2015

07/01/2016

1-8-1

ವಾಹನ ಚಾಲಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
C5(7)/ಇ /Ma.Ha.Ad/0
19/06/2014
19/06/2014
19/12/2014
1-8-1
2/09-10/2014
RTI Application of Sri B S Alagu
C5(7)/ಇ /Hor.Gut.No
122211
19/06/2014
19/06/2014
19/12/2014
1-8-1
u.Vi/2013-14/2014
Details of Outsource staff in Department of Public Instructions
C5(7)/ಇ /Va/Nondani
122212
19/06/2014
19/06/2014
19/12/2014
1-8-1
/2013-14/2014
Display of Name plates of Vehicles in accordance with rules
C5(7)/ಇ /Ma.Ha.Ad/2
122213
19/06/2014
19/06/2014
19/12/2014
1-8-1
013-14/2014
RTI Applications related to C5(7) Section during 2013-14
CPIBM1ಮನ 2015
132240
02/05/2015
18/07/2015
18/01/2016
1-8-1
Request of Smt.D.Jayamma W/o late N.H.Kumar, Gubbi Taluk, Tumkur District,
CPIBM9ಜೇಪ2015
138949
27/08/2015
20/02/2016
20/08/2016
1-8-1
Drivers seniority list as on 01-01-2015 in respect of CPI Office BANGALORE
CPIBM2ಮನ 2015
141531
29/10/2015
10/12/2015
10/06/2016
1-8-1
Representation of Sri Bhoj Kumar S/o late Revanasiddeshwar, Craft Teacher,
5(8)/ಇ /52/2013
114952
23/11/2013
06/12/2013
06/06/2014
1-8-4
ಜನವರಿ 2013 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013ರ ಅವಧಿಯ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಎಲಾಲ್
5[4]/ಇ /ನೀಶುಪಾ45741
05/06/2010
20/08/2011
20/02/2012
4-4-1
27/2010-11
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ನೀರಿನ ಶುಲಕ್ದ ಬಾಬುತ್ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
117796
06/02/2014
05/02/2016
05/08/2016
4-4-1
5(9)ಗ/ರಮಂ/80/201314/2014
2014ನೇ ಸಾ ನ ೇತಾರ್ವಧಿಯ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂಧಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆಯನುನ್
5(4)/ವೇನಿಪ/140/201195032
30/03/2012
07/11/2012
07/05/2013
4-4-20
12/2012
ಬಸವರಾಜು ಇವರನುನ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಹುದೆದ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
137212
27/10/2014
20/07/2015
20/01/2016
6-6-4
CPI-BM09ಇ 201415
ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್.
ಸ/ಕವಾ/46/2013
115019
23/11/2013
18/10/2014
18/04/2015
7-5-10
ವಾಹನ ಸೌಕಯರ್ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ - ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಶಾಖೆ: INWARD
ಒಟುಟ್: 1
14381
29/11/2007
07/06/2014
07/12/2014
1-1-1
chalthi..ಯಾವುದಾದರೊಂ
ದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
122210

ಎ.ಎಸ್.ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ಮನ -ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಬಗೆಗ್.
ಶಾಖೆ: PPU
ಒಟುಟ್: 10
10884
16/08/2005
21/07/2011
21/01/2012
1-1-1
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ/ಪಿ.ಪಿ.ಯು
/ಗಲಪು/2005-06
ಪರ್ಮತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ನೆರ ಗಾಗಿ -10 ಮೂಲಕ ಕನಸ್ಲೆಟ್ಂಟ್ ನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು
ಆ.ಕ/ಪಾಪಾಲ್.ಘ/ನಿ.ತ./ಎಂ.ಆ
10885
29/12/2006
21/07/2011
21/01/2012
1-1-1
ರ್.ಪಿ/ .ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ/
2006-07
ಎಮ್.ಆರ್.ಪಿ ( .ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ) ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
10886
28/12/2006
21/07/2011
21/01/2012
1-1-1
ಆ.ಕ/ಪಾ.ಪಾಲ್.ಘ/ನಿ.ತ/ಐ.ಐ.
ಎಸ್. /2006-07
ಐ.ಐ.ಎಸ್. ತರಬೇತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ.ಕ./ಪಾ.ಪಾಲ್.ಘ/ನಿ.ತ./200
10887
04/04/2006
21/07/2011
21/01/2012
1-1-1
6-07
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ನಿವರ್ಹಣಾ ತರಬೇತಿ - ಭಾಗ1 ಬಗೆಗ್
ಆ.ಕ/ಪಾ.ಪಾಲ್.ಘ/ಐಡಿಎಫ್/2
10888
18/07/2005
21/07/2011
21/01/2012
1-1-1
005-06
ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್
ಆ.ಕ./ಪಾ.ಪಾಲ್.ಘ/ಐ.ಡಿ.ಎಫ್/
10889
25/01/2007
21/07/2011
21/01/2012
1-1-1
2006-07
ದಿನಾಂಕ 10-01-2007ರಂದು ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಗಾರ್ಂಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಶವ್ಬಾಯ್ಂಕ್ ನ ಡಾ. ಸಂಗೀತಾ ಗೋಯಲ್
ಆ.ಕ/ಪಾ.ಪಾಲ್.ಘ/ಯು.ಎನ್.ಪಿ
10915
03/01/2007
19/05/2007
19/11/2007
1-1-1
.ಎಸ್.ಎ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ/2006-07
ಯು.ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಎ
ಅಕ/ಪಾಪಾಲ್ಘ/ನಿತ.1.ಇತರೆ/
11732
22/05/2007
21/07/2011
21/01/2012
1-1-1
2007
ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು
ಅ.ಕ/ಪಾಪಾಲ್ಘ/ಐಡಿಎರ್ಪ್/
11999
17/04/2007
21/07/2011
21/01/2012
1-1-1
ಮುಂಗಡ/2007-08
ಐಡಿಎಪ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ಮುಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ ಬಗೆಗ್
SSA/PPU - Budget17283
07/03/2008
21/07/2011
21/01/2012
1-1-1
Exp-3.20/200708/07.03.2008
Procurement of LCD Projectors
ಶಾಖೆ: SANSKRIT
ಒಟುಟ್: 3
7630
12/10/2006
12/10/2012
12/04/2013
1-6-4
ಸಂಸಕ್ೃತ / 1 ಅನುದಾನ
01/2006-07
ರಾಜ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಸೋಂದಾ ಇದನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
01/ದೂರು01/06-07
6887
09/08/2006
12/10/2012
12/04/2013
8-5-3
ಕೆ.ಎಂ. ಮಹದೇವಯಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹರಾಜ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
6889
1/ದೂರು01/2005-06
21/04/2005
12/10/2012
12/04/2013
8-5-3
ರ್ೕ ಎನ್.ಎಂ ಪನಾ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಮ ಮತುತ್ ಸೋಮಣಣ್ ರವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಶಾಖೆ: GIAPRY
ಒಟುಟ್: 702
10058
21/07/2006
28/03/2009
28/09/2009
10-1-1
7(1) ಪಾರ್. . .ಅ ದೂರು03/2006-07
ಶೆರ್ೕಯಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಷ್ಕರ ದೂರು ಬಗೆಗ್
73387
05/07/2011
25/02/2015
25/08/2015
10-10-7
.ಎನ್.ಓ. .ಇ /2011
No Objection Certificate is issued to the affiliation of Disha
92527
07/02/2012
07/01/2013
07/07/2013
10-10-7
7(1)ಪಾರ್ ಅ//ಇ /ಇತರೆ/
12/2012
ರಾಮನಗರ ಮಿಲಲ್ತ್ ಪೂಲ್ ಬನ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕಿ ಅಂಗ ಕಲೆ ಇವರಿಗೆ 90% ವೇತನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
95706
19/04/2012
09/01/2014
09/07/2014
10-10-7
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ / ಂಬರ
ಹ/2012
ಬೊಮಮ್ಚನನ್ಹ ಳ್ ದಾಖಲೆ ಮನಮಾನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸುಮಾರು 60 ವಷರ್ಗ ಂದ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಪಾರ್ ಪಾಶಾ
ೕ7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ / ಂಬರ
96282
10/05/2012
09/01/2014
09/07/2014
10-10-7
ಹ/02/2012
ಮಾನಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ 62353/2009 ದಿ 17/9/09 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನುನ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/35
96860
26/05/2012
13/11/2013
13/05/2014
10-10-7
/2012
ಕಣವ್ ಅಕಾರ್ವತಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚಮುಖಿ ನಿಲಯ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಐಜೂರು ರಾಂನಗರ ಇವರು ದಿ 7/5/12 ರಂದು
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/6
112108
27/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-10-7
3/2013
ಪಟೇಲ್ ಏಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾಇಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/5
112599
17/08/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-10-7
4/2013
ಗುರುದಶರ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ವೈಟ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 13/14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
CPIBM7ಹೊಶಾಪಾರ್2015
130800
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-10-7
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10

130813

11

130822

12

130841

13

130842

14

133507

ಾನಪರ್ಕಾಶ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಶಾ ಛತರ್ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ
CPIBM20ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-10-7
5
ಬಾಲ್ಡ್ ನ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಕೋಲಾರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ರಿಂದ
CPIBM29ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-10-7
5
ರ್ೕ ಉಷೋದಯ ಪಾರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
CPIBM48ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-10-7
5
ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪಾರ್ಶಾ ದಿಬೂಬ್ರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
CPIBM49ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-10-7
5
ನೇತಾಜಿ ಪಾರ್ಶಾ ನಗರಗೆರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
CPIBM25sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-10-7

15

138274

ವಸದನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಚಿಕಕ್ಕುಂಟನಹ ಳ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
CPIBM92ಶಾ.ನೊಂ2015
11/08/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-10-7

16

138276

ಜಡ್ ಎಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಯಾರಬ್ ನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
CPIBM94ಶಾ.ನೊಂ2015
11/08/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-10-7

17

12949

18

22159

19

75684

20

76027

21

16722

22

105544

23

105798

24

105800

25

105836

26

105837

27

105866

ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
19/06/2007
03/09/2012
03/03/2013
10-2-1
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆನೇ.ಅ.2/2001-02
ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಬೆನಾರ್ಡೆಟ್ ಸವ್ಣರ್ಮೇರಿ ಸ ಆಯರ್ ದಾಯ್ಶಾಲೆ ಗಾಂದಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
C7[1]
31/01/2009
03/09/2012
03/03/2013
10-2-1
W.P.NO31736-39/2008
7[6]/ಅರಶಾನೌಮಾ/ವಗ
02/08/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-2-1
ಱ-31/2011-12
ರ್ೕ ಟಿ ಎ ಮುತತ್ಮಮ್, ಸ , ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಡಗನೂರು, ಪುತೂತ್ರು ತಾ: ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
71ಪಾರ್ ಅ.18.ಶಾ.ನೊಂ/
06/08/2011
07/09/2012
07/03/2013
10-2-1
2011
11-12 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 10000ರೂಗಳ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿ ದೆ
71ಪಾರ್ .ಆ ಬಾಕಿ ಪತರ್
18/05/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-2-2
01/2007-08
ಬಾಕಿ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
21/01/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
6/2013
ಚೈತನಯ್ ಭಾರತಿ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
22/01/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
8/2013
ಸಮತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ದಾಸರಹ ಳ್ ೕರಂಡಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
22/01/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
7/2013
ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಪಬಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/9
23/01/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
/2013
ರ್ೕ ಚಿತರ್ಪಿನಾಕಿನಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರೆಡಿಡ್ಗೊಲಲ್ವಾರಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
23/01/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
0/2013
ರೇಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
ಮನೀಷ್ ನೋಬೆಲ್ ಶಾಲೆ ಸುಮಂಗ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
24/01/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
2/2013
ರ್ೕ ಶಾರದ ಸೊಕ್ೕಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
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28

105867

29

106004

30

106183

31

106184

32

106418

33

106598

34

106600

35

106602

36

106965

37

107128

38

107129

39

107190

40

111752

41

111754

42

111757

43

111760

44

111761

45

111774

7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
24/01/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
1/2013
ರ್ೕ ಮುದೆದ್ಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಾಕುವೇಲು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
29/01/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
5/2013
ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
02/02/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
9/2013
ರ್ೕ ಅನಂತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಸೊಣಣ್ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
02/02/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
0/2013
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
07/02/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
3/2013
ರ್ೕ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ದಾಸರಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
11/02/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
4/2013
ಕಾ ದಾಶ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮುಷೂಠ್ರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
11/02/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
5/2013
ದಿ ಟಾಡಲ್ಸ್ರ್ ಮಾಂಟೆಸಾಸ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
11/02/2013
25/07/2013
25/01/2014
10-2-2
6/2013
ರ್ೕ ಮುನಿನಂಜಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
19/02/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
1/2013
ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ದಗಾರ್
ಹಲಾಲ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
20/02/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
6/2013
ರ್ೕ ರಾಜಾಜಿ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ! ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
20/02/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
7/2013
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಲ ಮ್ೕಪುರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ! ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
22/02/2013
25/07/2013
25/01/2014
10-2-2
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
9/2013
ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕುಂಬಾರಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
20/07/2013
25/07/2013
25/01/2014
10-2-2
4/2013
ವಂಡರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಕ ಕಿ ಪಾರ್ ಬೆಮೆಲ್ ನಗರ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
20/07/2013
25/07/2013
25/01/2014
10-2-2
3/2013
ಶುಭಲ ದಾಯ್ಲಯ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಾರೋಹ ಳ್ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
20/07/2013
25/07/2013
25/01/2014
10-2-2
1/2013
ಎಸ್ ಆರ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಸಾಪ್ಂಡಡ್ರ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಜಿ! ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
20/07/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-2
5/2013
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಣಸಮಾಕನಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ! ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
20/07/2013
25/07/2013
25/01/2014
10-2-2
6/2013
ರ್ೕ ವಾಸ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಮುಳಬಾಗಲು ಕೋಲಾರ ಜಿ! ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/5
20/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
7/2013
ಜಯ ರ್ೕ ಏಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕನಕಪುರ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
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46

112106

47

112107

48

112109

49

112111

50

112207

51

112484

52

120970

53

10544

54

23330

55

44458

56

93054

57

93056

58

93058

59

93587

60

93778

61

93869

62

93991

63

93992

64

95259

7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/6
27/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
3/2013
ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕೇರಿ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
27/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/5
9/2013
ರ್ೕ ಕರಿಗೌಡ ಏಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೀರೇಶವ್ರ ನಿಲಯ ಕೋಡಂಬ ಳ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/5
27/07/2013
18/11/2013
18/05/2014
10-2-2
6/2013
ಕಣವ್ ಅಕಾರ್ವತಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/6
27/07/2013
18/11/2013
18/05/2014
10-2-2
6/2013
1314ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ರ ಅನುದಾನರ ತ ಖಾಸಗಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ 67 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
7(!)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
31/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
0/2013
ಆಕಸ್ ನೂಯ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರಹಮತ್ ನಗರ ಬಿ ಪುರ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/6
08/08/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-2
4/2013
ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ೕಗೇನಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 13/14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /01/201
27/05/2014
20/02/2015
20/08/2015
10-2-2
4
ಸುಗುಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಟಮಕ ಕೋಲಾರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸುಗುಣ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ನೋಂದಣೆ05/03/2007
20/08/2013
20/02/2014
10-2-3
45/2006-07
ಅಮಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕ್ರ್ಐಸತ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ
C7[1].13. ೕನ/2009
07/03/2009
07/01/2013
07/07/2013
10-2-3
ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಜೆಯ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲುನ್ನ್ ಸಧ್ಳಾಂತರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
C7[1].02.ಉನಾಯ್/2010
03/05/2010
24/07/2013
24/01/2014
10-2-3
12866/2010 ಟಿ.ರೋಸ್ ಮೇರಿ ರುದದ್ ರಾ ಸ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/03
18/02/2012
29/08/2012
28/02/2013
10-2-3
/2012
ಆನಂದ ಮಾಗರ್ ಶಾಲೆ ಕಿತತ್ಂಡೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಆ/ಶಾ.ನೊಂ/04
18/02/2012
29/08/2012
28/02/2013
10-2-3
/2012
ಗುಪತ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/5/
18/02/2012
29/08/2012
28/02/2013
10-2-3
2012
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕಾರಂಜಿಕಟೆಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/13
28/02/2012
26/07/2013
26/01/2014
10-2-3
/2012
ಜೋಸೆಫ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ ಇವರು 12/13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/17
01/03/2012
26/07/2013
26/01/2014
10-2-3
/2012
ಡಿಜಿಎಂಪಿ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪೇಟೆಚಾಮನಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/19
02/03/2012
29/08/2012
28/02/2013
10-2-3
/2012
ಶಂಕರ ದಾಯ್ಲಯ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/22
05/03/2012
29/08/2012
28/02/2013
10-2-3
/2012
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ ಶಾ ನಂಬಿಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/23
05/03/2012
29/08/2012
28/02/2013
10-2-3
/2012
ನೂಯ್ ಬಾಲ್ಡ್ ನ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/29
05/04/2012
29/08/2012
28/02/2013
10-2-3
/2012
ಬೆ ಟ್ ಏಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವರು 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ
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7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/30
05/04/2012
29/08/2012
28/02/2013
10-2-3
/2012
ರ್ೕ ವ ೕಗಿ ಮುನೇಶವ್ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಮರಳೇಗ ಮಠ ಕನಕಪುರ ಇವರು 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಸ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/31
05/04/2012
29/08/2012
28/02/2013
10-2-3
/2012
ಪುರಂ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಕಾವಲಗಾನಹ ಳ್ ಇ ಲ್
ಅಕರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/33
18/04/2012
26/07/2013
26/01/2014
10-2-3
/2012
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರು 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ//ಹೊಶಾಪಾರ್/
09/01/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-3
01/2013-14/2013
ರ್ೕ ಚೇತನ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ಮುತಾಯ್ಲಪೇಟೆ ಮುಳಬಾಗಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 13/14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
20/02/2013
25/07/2013
25/01/2014
10-2-3
5/2013
ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಯಯ್ಪಪ್ ಲ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ! ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314 ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/5
20/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-3
2/2013
ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 13/14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/6
20/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-3
1/2013
ವಕೃಪ ಏಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕನಕಪುರ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/5
27/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-3
3/2013
ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸಾಥ್ನ ಮಠ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಮಂಡಯ್ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/5
27/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-3
4/2013
ರ್ೕ ಗುರು ದಾಯ್ರಣಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹೊಂಗನೂರು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
C7[1].1.ಹಸಾತ್ಂತರ/2009
30/01/2009
24/07/2013
24/01/2014
10-2-4

65

95260

66

95261

67

95644

68

104832

69

107127

70

111773

71

111775

72

112068

73

112110

74

21164

75

58580

76

66459

ದಿ.ನವಭಾರತ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಚಿಲಟ್ರ್ನ್ ಎಜು.ಸೋಸೆಯ್ಟಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ.ಕಾ.ವೇ.ಬ/31 07/01/2011
07/01/2013
07/07/2013
10-2-4
.ಏ.ಗ.ಪ/2011
ಸಟ್ರ್ ಅಂತೋಣಿಯಮಮ್, ಕಷ್ಕರು,ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ 10 ವಷರ್
71ಪಾರ್ ಅ.01.ಸಥ್ಹ/2011
29/04/2011
12/11/2013
12/05/2014
10-2-4

77

66995

ಮಾರುತಿ ಎಜುಕಾಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಕುರುಟಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸುಮ ರ್ೕ ಪಾರ್
71ಪಾರ್ ಅ.03.ಸಥ್ಹ/2011
12/05/2011
19/01/2013
19/07/2013
10-2-4

78

75437

79

86407

80

90652

81

91134

82

91152

ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್ ಶಾ ಗುಡೇಮಾರನಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಬಂಡೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್
71ಪಾರ್ .ಇತರೆ/05.ಶಾ.
29/07/2011
07/01/2013
07/07/2013
10-2-4
ನೊಂ/2011
ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸಾಥ್ನ ರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ರ ಉ ಕ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ ಪೂವರ್
71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ.ಹ/08.ಇ
29/10/2011
19/01/2013
19/07/2013
10-2-4
/2011
ಪರಿ ಾನಾಶರ್ಮ ಕಷ್ಣ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವನ ರ್ೕನಗರ ದಾಂಡೇ ಸಂ.ಗೆ ಅ.ನೀಡುವಾಗ ಆ ಕಷ್ಣ ಸಂ.ಯಿಂದ ಪಡೆದ
7(1)ಪಾರ್ ಅ//ಇ /08/
26/12/2011
07/01/2013
07/07/2013
10-2-4
ಮಾ.ಹ/2011
ಎಸ್ ರಾಮಚಂದರ್ರೆಡಿಡ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕದಿರಿನಾಯಕನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ.
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಅದಾಲತ್/ಇ
06/01/2012
07/01/2013
07/07/2013
10-2-4
/9/ಇತರೆ/2012
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತ್ ಬಗೆಗ್.
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ನೋ.ಮ/ಇ
06/01/2012
07/01/2013
07/07/2013
10-2-4
/10/2012
1213ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಸ ಲ್ ರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಂದಿರುಗಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
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84

91959

85

92724

86

93779

87

94349

88

95391

89

105278

90

106097

91

106962

92

106968

93

107191

94

111755

95

112157

96

112511

97

10063

98

10788

99

23139

100

35160

101

37165

7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/07/201

07/01/2012

12/11/2013

12/05/2014

10-2-4

ಟ್ಲ್ ಪಲ್ವರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ರವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರಾಯಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಾಗೇಪ ಲ್
23/01/2012
19/01/2013
19/07/2013
10-2-4
CPI/ಉನಾಯ್/06/2012
Misc 3/12 of Jagadguru Vishwaradhya Educational Charitable Trust
7(1)ಪಾರ್ ಅ//ಶಾ.ನೊಂ/0
09/02/2012
26/07/2013
26/01/2014
10-2-4
1/2012
ರ್ೕ ಅನಂತ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು 12/13ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ನೊಂದಣಿಗಾಗಿ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/18
01/03/2012
26/07/2013
26/01/2014
10-2-4
/2012
ಸುಗುಣ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಟಮಕ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/26
13/03/2012
22/11/2013
22/05/2014
10-2-4
/2012
ಜಿಲಾಲ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನೂನಯ್ತೆಗಳ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ 12/13ನೇ ಸಾ ಗೆ 1
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/32
10/04/2012
22/11/2013
22/05/2014
10-2-4
/2012
2012-13ನೇ ಸಾ ಗೆ 1-5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ನೀಡಲು
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
15/01/2013
22/11/2013
22/05/2014
10-2-4
2/2013
ಬೆ ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇಸಾಲ್ಂಪುರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
31/01/2013
22/11/2013
22/05/2014
10-2-4
6/2013
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂ ಟಿ ಕಾಲೋನೊ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
19/02/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-4
9/2013
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
19/02/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-4
2/2013
ಮಾಡರ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮಾಲೂರು ! ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
22/02/2013
25/07/2013
25/01/2014
10-2-4
0/2013
ಉಜವ್ಲ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ತಂಬಿಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮಾಲೂರು ತಾ! ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
20/07/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-4
8/2013
ಪರ್ಜವ್ಲ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ತಂಬಿಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್/03/20
29/07/2013
22/11/2013
22/05/2014
10-2-4
13
ರವರನುನ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ಸ್
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ತಮಿಳು ಪಾರ್ಶಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕಿಯಾದ ಮೇರಿ
08/08/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-4
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ವಗಾರ್/ಖಾಹು
ಅನು/03/2013
ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್ ಎಸ್ ಮುರಾಳ ಸ ಸ ೕರ್ದಯ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸುರಪುರ ಯಾದಗಿರಿ ಇ ಲ್ಂದ ಜಗದಂಬಾ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್
7(1) ಪಾರ್. ಅ.ನೊಂದಣಿ22/05/2006
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
16/2006-07
ರ್ೕ ರಮಣ ಮಹ
ದಾಯ್ಯಲ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7(1) ಪಾರ್ ಅ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
28/11/2005
05/06/2014
05/12/2014
10-2-5
44/05-06
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ರುಗಳನುನ್ ಮರುಹೊಂಧಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
C7[1].13.ಹಸಾತ್ಂತರ/200
02/03/2009
24/07/2013
24/01/2014
10-2-5
9
ಕೃಷಣ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಡ್ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಧ್ಳಾಂತರ ಬಗೆಗ್ ರೂ.20,000/- ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
C7[1].2.ವಗರ್/2009
28/07/2009
05/06/2014
05/12/2014
10-2-5
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಸ. .ಜನತಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಪಿ. .ಪಿ.ನಿವಾ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್
C7[1].3.ಇತರೆ/2009
03/10/2009
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ಬಿ.ಜಿ.ಎನ್.ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್.ಓ. .ಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
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102

40699

103

41515

104

44666

105

53780

106

56824

107

57143

108

57512

109

57611

110

57672

111

57881

112

58831

113

59382

114

66573

115

74319

116

75099

117

76336

118

91094

119

96221

120

97557

C7[1].12.ಇ /2010
22/01/2010
24/07/2013
24/01/2014
10-2-5
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಪೀಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ರವರ ಕೃಷಣ್ ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪ ತರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಗೆ
C7[1].10.ನೇಮಕ/2010
11/02/2010
25/11/2013
25/05/2014
10-2-5
ಲೋಕಮಾತಾ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಇವರ ನ ದಯ ದಾಯ್ಲಯ ಶಾಲೆಯ
C7[1].7.ಅನುರಶಾ/2010
06/05/2010
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ಸಾಯಿ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಜಿ ರಸೆತ್ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಂ.ವ.ನಡೆಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಸಾಯಿ ದೀಪ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಎನ್.ಓ. .1
02/11/2010
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
4.ಇ /2010
ಬಾಲಾಜಿ ಎಜು.ಅಂಡ್ ಸೊಫ್ೕಟ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಸುಕ್ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ
7[1].ಪಾರ್ ಅ.18.ಅನುರ
04/12/2010
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
ಶಾ/2010
ಜೆಮ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಯರಗುಂಟೆ, ಬೇ ನಹ ಳ್ ಗಾರ್ ಪಂ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ, ಈ
7[1].ಪಾರ್ ಅ. ಬಿಎಸ್ ಇ
13/12/2010
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
19.ಇ /2010
ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಆರಂಬಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
7[1].ಪಾರ್ ಅ.20/ ಐಎಸ್
22/12/2010
20/08/2013
20/02/2014
10-2-5
ಇ.ಇ /2010
ಗುಪಾತ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಜಯನಗರ, ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಗುಪಾತ್ಸ್
C71I.02/201027/12/2010
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
11.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010
ಅನುದಾನಿತ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಅನು ೕದಿತ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷುಟ್ ವೇತನ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
28/12/2010
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
7[1]ಪಾರ್ ಅ./30/.ಇ /20
10
ಈಶವ್ರ ದಾಯ್ಲಯ ಕ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ವಳಗೇರನಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಯ
7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಇ / .ಬಿ.ಎ
03/01/2011
09/06/2014
09/12/2014
10-2-5
ಸ್.ಇ/21/2011
ದಿ ಪಿರ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಚಿ.ಎಸ್.ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ
ಪಾರ್ ಅ.ಎನ್.ಓ. /23.ಇ /
10/01/2011
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
2011
ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ,ಕೋಲಾರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ
71ಪಾರ್ ಅ.ಎನ್.ಓ. /16.
19/01/2011
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
ಇ /2011
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತರ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸೆಂಟೆರ್ಲ್
71ಪಾರ್ ಅ.02.ಸಥ್ಹ/2011
04/05/2011
21/12/2013
21/06/2014
10-2-5
ಸ

ೕರ್ದಯ ಕಲಜ್ರಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ ಜಿ ಎಫ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
71ಪಾರ್ ಅ.01.ಇ /2011
18/07/2011
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5

ಕಣವ್ ಅಕಾರ್ವತಿ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಪಂಚಮುಖಿ ನಿಲಯ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ರಾಮನಗರ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
71ಪಾರ್ ಅ.04.ಇ /2011
27/07/2011
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
ಶಮ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಜಯನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ , ಪಾರ್
71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ/5.ನೇಅ
10/08/2011
03/12/2013
03/06/2014
10-2-5
ನು/2011
ಜನತಾ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆಂಬೋಡಿ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಷ್ಕರ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ//ಇ /
05/01/2012
09/06/2014
09/12/2014
10-2-5
10/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯ್ಎಯನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /03/201
08/05/2012
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
2
ಬೇತಲ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ ದೈ ದಂಡನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /01/201
12/06/2012
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
2
ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್

97
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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97750

122

98717

123

99239

124

106098

125

112154

126

112156

127

112367

128

112507

129

112509

130

114497

131

115568

132

115877

133

118072

134

118080

135

118084

136

118085

137

118086

138

118087

7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಇತರೆ/2
19/06/2012
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
012
Granting of Minority rights to the minority school implementation
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹಸಾತ್ಂತರ/ಸಥ್
16/07/2012
21/12/2013
21/06/2014
10-2-5
ಹ/02/2012
ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ನಗರದ ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಲ್ರುವ ಸ ೕರ್ದಯ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆಯನುನ್ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಡಿ
7(1)ಪಾರ್
31/07/2012
12/11/2013
12/05/2014
10-2-5
ಅ/ವಗರ್/03/2012
ಸಟ್ರ್ ಸಗಾಯ ಮೇರಿ ಮತುತ್ ಸಟ್ರ್ ಇರುದಯ ರಾಣಿ ಇವರುಗಳ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾ ಮು ವಗಾರ್ವಣೆ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
31/01/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-5
7/2013
ಾನದೀಪಿತ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೂಳೂರು ವೃತತ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ದಾಸರಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/6
29/07/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-5
2/2013
ಅಲಲ್ಮ ಏಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಚೀಲೂರು ಕಾರ್ಸ್ ಚೀಲೂರು ಕನಕಪುರ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/6
29/07/2013
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
8/2013
ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ಯ ಇವರು 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /20/201
03/08/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-5
3
ಮರಾಠಿ ಮಾಧಯ್ಮದ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಭೋಧಿಸುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /05/201
08/08/2013
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
3
ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿ ಲೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ ಬಿಎಸ್ಇ/ಇ
08/08/2013
29/10/2014
29/04/2015
10-2-5
/03/2013
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾ ೕರ್ ಜೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ಬೆಂ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಜೈನ್
7(!)ಪಾರ್ ಅ/ಅನುಒ/03/2
30/10/2013
03/12/2013
03/06/2014
10-2-5
013
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ವೇಮಗಲ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ದೂರು/01/2
09/12/2013
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
013
ಅರುಣೋದಯ ಪಾರ್ಶಾ ಶವ್ನಗರ ಕೋಲಾರ ವೇತನ ತಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
18/12/2013
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /08/201
3
ಡಾ ಚಿದಾನಂದ ದೂ ಸರಿಕಾರ ವಕೀಲರು ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
18/02/2014
25/09/2014
25/03/2015
10-2-5
3/2014
ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಪಾರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ಮುದವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
18/02/2014
11/09/2014
11/03/2015
10-2-5
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
1/2014
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಡರ್ ಶಾಲೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
5/2014
ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪಾರ್ಶಾ ಅಮಮ್ನಲೂಲ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
6/2014
ಬೋಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾ ಕುಡಿಯನೂರು ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
7/2014
ರ್ೕ ಾನಭಾರತಿ ಕನನ್ಡ ಕಿಪಾರ್ಶಾ ಚನಾನ್ಪುರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
8/2014
ಅಕಷ್ರ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ತೊಪಪ್ನಹ ಳ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
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143
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118105
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118108
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120966
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120967

150

120975
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120977

152
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130020
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159

130026

7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/02/2014
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
0/2014
ಚೈತನಯ್ ಭಾರತಿ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/02/2014
20/02/2015
20/08/2015
10-2-5
1/2014
ಪೆರ್ೕಮ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ಶಾ ಜಮಮ್ನಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
2/2014
ದಾಯ್ ದೀಪಿತ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಯಲೂದ್ರು ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
6/2014
ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೈಚಾಪುರ ಮಾಗಡಿ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
8/2014
ಬೂಲ್ಬೆಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಅಮಮ್ವಾರುಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
3/2014
ಯೂನಿವಸರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಶಾ ಟಿಪುಪ್ನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
4/2014
ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ತಿರ್ಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷತ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
6/2014
ಅಲ್ ಫಹಾಹ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
27/05/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
9/2014
ಕಾ ದಾಸ ಪಾರ್ಶಾ ದಿನೆನ್ಹೊಸಹ ಳ್ ರಸೆತ್ ಮುಷೂಠ್ರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
27/05/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
1/2014
ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹನುಮಂತಪುರ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
27/05/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
2/2014
ರ್ೕ ಟಿ ಗಿರಿಯಪಪ್ ಾಪಕಾಥರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಜಾಲಮಂಗಲ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
27/05/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
3/2014
ಸುಮುಖ ಅನುದಾನಿತ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
27/05/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-5
5/2014
ಸಾಯಿರಾಂ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಚೊಕಕ್ಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
27/05/2014
18/08/2014
18/02/2015
10-2-5
6/2014
ಲ ಮ್ೕ ದಾಯ್ಲಯ ಬಿಳೂಳ್ರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
CPIBM283ಇ 2014
30/09/2014
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಠ ಕಂದಗಲಲ್ ಹುನಗುಂದ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
CPIBM284ಇ 2014
30/09/2014
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ರಾಚಯಯ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM309ಇ 2014
18/11/2014
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ರ್ೕ . ವರಾಜಯಯ್ ಮನಮಾನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮ, ತಿಮಮ್ಸಂದರ್ ಅಂಚೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
CPIBM310ಇ 2014
18/11/2014
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
.ಎಂ,ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ಮಂಜಿನಾಥನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
CPIBM4ಇ 2015
02/02/2015
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ನಂದಿನಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಂಗೇಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM5ಇ 2015
02/02/2015
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ಚನನ್ಮಮ್ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM6ಇ 2015
02/02/2015
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
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118081
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118082
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118083

177
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ಮಲಲ್ಪಪ್ ಬಸಪಪ್ ಹೊಸಮನಿ ಜಮಖಂಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
CPIBM7ಇ 2015
02/02/2015
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ಎಂ ರ್ೕನಿವಾಸ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ
CPIBM8ಇ 2015
02/02/2015
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವೆಲಗಲಬುಕೆರ್ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM9ಇ 2015
02/02/2015
25/02/2015
25/08/2015
10-2-5
ಎಂ ಆರ್ ಚೇತನ್ ಬಾಬು ಗಾಂಧಿನಗರ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /11/201
31/01/2012
29/02/2016
29/08/2016
10-2-6
2
ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ನೆಹರು ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅನುದಾನ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
29/01/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-6
4/2013
ಸುಮುಖ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ ಬಿಎ ಸ್/ಇ
08/08/2013
29/02/2016
29/08/2016
10-2-6
/02(2012-13)/2013
ಅಕರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಜೈನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
2/2014
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
3/2014
ನಿತಾಯ್ನಂದ ಗುರುಕುಲ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
4/2014
ಸೃ ಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹೊಂಬಾಳಮಮ್ನಪೇಟೆ ಮಾಗಡಿ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
5/2014
ಆದಶರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಶಾಲೆ ಭೈರಮಂಗಲ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
7(!)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
6/2014
ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಪೂರ್ಡೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಕನಕಪುರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
7(1)ಪಾರ್ ಸ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
7/2014
ಶವ್ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಶಾ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/0
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
8/2014
ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಮೆಹದಿನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-6
0/2014
ನೂಯ್ ಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಅಪಪ್ಗೆರೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
2/2014
ಲುಂಬಿನಿ ಗುರುಕುಲ ಚೀಲೂರು ಕಾರ್ಸ್ ಕನಕಪುರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
3/2014
ವೈಷಣ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/1
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
4/2014
ರ್ೕ ಗುರುದಶರ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ವೈಟ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
3/2014
ಜಿ ಜಿ ವೇಣು ಗುರುಕುಲ ಪಾರ್ಶಾ ಹೆಬಬ್ಟ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-6
5/2014
ಸೂಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾ ನರಸಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
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7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-6
7/2014
ನೂಯ್ ಬಾ ಡ್ ನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಘಟಟ್ಕಾಮದೇನಹ ಳ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
9/2014
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾ ಬೂದಿಕೋಟ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
18/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-2-6
0/2014
ರ್ೕ ಅನಂತ ಪಾರ್ಶಾ ಸೊಣಣ್ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
1/2014
ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ಶಾ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-2-6
2/2014
ಭಗವಾನ್ ಬುದದ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾ ತಾಡಿಗೋಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
27/05/2014
11/09/2014
11/03/2015
10-2-6
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/4
0/2014
ರ್ೕ ಮಕಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ
CPIBM308ಇ 2014
18/11/2014
18/09/2015
18/03/2016
10-2-6
ರ್ೕ.
ವರಾಜಯಯ್ ಮನಮಾನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮ, ತಿಮಮ್ಸಂದರ್ ◌ಂಚೆ, ವಯಾ ದೊಡಡ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
CPIBM11ಇ 2015
02/02/2015
18/09/2015
18/03/2016
10-2-6
The copy of the Notification repealing - the Karnataka Private Educational
CPIBM28ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
29/02/2016
29/08/2016
10-2-6
5
ರ್ೕ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪಾರ್ಶಾ ವಾಟದಹೊಸಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ
CPIBM39ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
29/02/2016
29/08/2016
10-2-6
5
ಚಿತರ್ಪಿನಾಕಿನಿ ಪಾರ್ಶಾ ರೆಡಿಡ್ಗೊಲಲ್ವಾರಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
CPIBM45ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
29/02/2016
29/08/2016
10-2-6
5
ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ರ್ ಪಾರ್ಶಾ ಅಂಕತಟಿಟ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
CPIBM46ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
29/02/2016
29/08/2016
10-2-6
5
ದಿ ನೂಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಇಲಾ ನಗರ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6
CPIBM38sakala2015
08/06/2015
29/02/2016
29/08/2016
10-2-6
ಯೂನಿವಸರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಟಿಪುಪ್ನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
C7[1].172.ನೊಂದಣಿ/200
24/04/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
8
ಯುನೆಯ್ಟೆಡ್ ಶಾ.ಬೆಯ್ರವೇಶವ್ರ ಕಲಾಯ್ಣನಗರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
C7[1].176.ನೊಂದಣಿ/200
25/04/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
8
ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಬಗೆಗ್ 10,000
C7[1].182.ನೊಂದಣಿ/200
26/04/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
8
ಎಂ. .ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆದ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ,6 ಮತುತ್ 7 ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ಮಾ.ಪಾರ್ರಂಬಿ.ಬಗೆಗ್
c71
20/02/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
Regarding permission to Starte 6th standrad in English medium.
c7[1]
22/05/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
R.V.GARDANS SCHOOL REGISTER CANCELATION KOLAR
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಮಾ.ಹಕುಕ್30/05/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
05/2008-09
ರ್ೕ
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಸನ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
C7[1].1.ವಗರ್/2008
06/09/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
ಾನಭಾರತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000
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199

18187

200

30250

201

31121

202

33924

203

34464

204

90651

205

96122

206

106971

207

112537

208

112651

209

114493

210

114498

211

115876

212

133505

ಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ಶಾ ಭಟರ್ಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 09-10ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾ 6 7 ನೇ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ/ಇ /0
26/12/2011
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
9/ಮಾ.ಹ/2011
ದಾನೇಶವ್ರಿ ರ ಸಂಪಗಾಂವ ಕಾಡ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಕಾಲನಿ ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೊಟೆ. 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /03/201
05/05/2012
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
2
ಸ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಕಟವಾಗಿರುವ ಟೀಕೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗ ಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
19/02/2013
26/07/2013
26/01/2014
10-2-8
4/2013
ರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ! ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ/ಇ /
13/08/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-8
01/2013
ಮಹಾ ಂಗಯಯ್ ಸ ಮಠ ಬಸವನಗರ ಮಹಾ ಂಗಪೂರ ಮುಧೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್/01/20
20/08/2013
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
13
ನಮಮ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತಾತಾಕ್ ಕ ವಕಿರ್ಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿ ೕಜನೆಗೊಂಡಿದುದ್ ರ್ೕಮತಿ ದೇವಕಿ
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /02/201
30/10/2013
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
3
ಸ ೕರ್ದಯ ತಮಿಳು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಡಸರ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಲು
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ/ಇ /
30/10/2013
12/11/2013
12/05/2014
10-2-8
04/2013
ಎಸ್ ರಾಧ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /03/201
18/12/2013
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
3
ಲ ಬಾಬು ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರು ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
CPIBM23sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-2-8

213

133511

ಓಂ ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಕೃತನ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
CPIBM29sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-2-8

214

133529

ಹಾರಿಜಾನ್ ಲೇಕ್ ವೂಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ವಂದಾರಗುಪೆಪ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
CPIBM40sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-2-8

215

133530

ಟಿಪುಪ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಟಿಪುಪ್ನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
CPIBM41sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-2-8

216

133532

ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-2-8
CPIBM43sakala2015

217

133535

ಎ1 ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
CPIBM46sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
10-2-8

218

10497

C7[1].1.ವಗರ್/2008
06/09/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-2-8
ಹೆಲೆನ್ ಎ ಜಿಬೆತ್ ಸ. .ಇವರನುನ್ ಜವಹರ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
C7[1].14. .ನೇ/2009
02/04/2009
24/07/2013
27/07/2014
10-2-8
ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಸೇತಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿ ಈ ಶಾ 2009-10 ನೇ ಶಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್
C7[1].14. ೕನ/2009
06/04/2009
24/07/2013
24/07/2014
10-2-8
ಎ ಇ ಎಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಕಾರಂಜಿಕಟೆಟ್, ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾ 2009-10 ನೇ ಸಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂ
C7[1].14. .ನೇ/2009
10/06/2009
24/07/2013
24/07/2014
10-2-8
ಸುಮುಖ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಮಂಜುಳ.ಕಮಲ,ಜಯಶಂಕರ,ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ,ದೇವರಾಜ,ಮಂಜುನಾಥ,ರಾಜಣಣ್ 7
C7[1].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
01/07/2009
24/07/2013
24/07/2014
10-2-8

ಎಸ್ ಜಿ ಎಂ ಪಾರ್ಶಾ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
7(9) ಪಾರ್ .ಅ. 06ನೇ ತ
02/03/2007
20/07/2013
20/01/2014
10-3-26
ನೊಂ25/06-07
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219

12929

220

16809

221

17392

222

17887

223

18009

224

18594

225

19358

226

35115

227

35243

228

35581

229

36901

230

39147

231

41628

232

43198

233

44129

234

59881

235

64857

236

81969

237

91855

ದೀ ಾ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಕಡೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ 06ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
79 ಪಾರ್ ಅ
27/05/2006
02/07/2015
02/01/2016
10-4-1
ದೂರು/03/2006-07
ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಳ್ ಶಾಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ಈ ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ವೇ ಅ
01/02/2007
24/07/2013
24/01/2014
10-4-1
106/2006-07
ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಇಕಾರ್ ಉದುರ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಅನುದಾನ24/06/2008
05/06/2014
05/12/2014
10-4-1
01/2008-09
ಹಲಾಲ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಎನ್.ಆರ್.ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹವೇ
c79
30/07/2008
09/06/2014
09/12/2014
10-4-1
sri b.r prasad
c79
03/07/2008
23/07/2013
23/01/2014
10-4-1
language palicy
C76.405. ೕನ/2008
06/10/2008
20/07/2013
20/01/2014
10-4-1
ಕೆ.ಆರ್.ಇ. . .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಎನ್ ಐ.ಟಿ,ಕೆ. .ಪಾರ್ ಶಾ. ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಎಂದು ಹೆಸರು
C764:Gia.Pri.
09/07/2008
20/07/2013
20/01/2014
10-4-1
Regarding Representatin given by Sri.Ravi Masadi to Hon.Governer of Karnataka.
C74.46.ಮೇಲಮ್ನ /2009
28/07/2009
24/08/2015
24/02/2016
10-4-1
ಎನ್.ಎಸ್.ಪುಷಪ್ ನಿ.ಸ. .ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
C76.7.ಸಾದೂ /2009
30/07/2009
20/07/2013
20/01/2014
10-4-1
ಮಾನಯ್ ಸ ೕರ್ಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಕಾರ್ರದ ಮುಖಯ್ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗ ಗೆ ಒಂದು ಪತರ್
CPI.2.ಇತರೆ/2009
10/08/2009
09/06/2014
09/12/2014
10-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ಸುಲಾತ್ನ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
C76.2.ಸಥ್ಳಾಂತರ/2009
25/09/2009
20/07/2013
20/01/2014
10-4-1
ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ ಪಡೆದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸಥ್ಗಿತವಾದ ಶಾಲೆಯನುನ್
C74.4.ಇತರೆ/2009
17/11/2009
24/08/2015
24/02/2016
10-4-1
ಮಾಲತೇಶ ಎಜು.ಸೋ.ಯ ದಿ.ಅಕ್ಸ್ ಫಡರ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನೀಡಿದದ್ ಎನ್ ಓ. .ಯ ಲ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ
7[2]ಪಾರ್ ಅ/ವೇ.ಅನು15/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
10-4-1
22/200910.22.ಅನುಒ/2010
ವೃಷಭಾವತಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೈರಮಂಗಲ,ರಾಮನಗರ ತಾ ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
01/04/2010
20/07/2013
20/01/2014
10-4-1
C76.Misc/01/201011.ದೂರು/2010
Traffiking of children from Meghalaya to Karnataka
7(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ
27/04/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-4-1
03/201011/ಅರಶಾನೌಮಾ/032010-11/2010
ರ್ೕ. ಯತೀಶ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ನ ಹಾಸನ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರಿತ ನೌಕರಿ
29/01/2011
02/07/2015
02/01/2016
10-4-1
CPI.03/201011.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಮೌಂಟೆನ್ ವೂಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ದಾಯ್ನಗರ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯಲೆಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ ಕರ್ಮವನುನ್
C76.Misc/30/201010/03/2011
20/07/2013
20/01/2014
10-4-1
11.ನಿ&ಪಿಂ/2011
ಹೊಂಹಯ್ನಾಯ್ಕ್, ಸ , ಕಲಾಯ್ಣ ಪಾರ್ ಶಾ,ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಡಿ ಆರ್ ಜಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
16/09/2011
07/06/2014
07/12/2014
10-4-1
7(9( ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ
07/2011-12I/ಇ /17-92011/2011
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡಿತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
7(9)
21/01/2012
07/06/2014
07/12/2014
10-4-1
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /16/2012
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ರ್ೕಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ ಸಮಸೆತ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
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238

99428

239

100419

240

103173

241

110195

242

115978

243

118833

244

37195

245

40663

246

57303

247

60549

248

65674

249

65675

250

66029

251

67286

252

75898

253

75900

C7(9) pra
06/08/2012
shi/ಅನುಒ/06//201213/2012
samy vive3kananda h s hassan
C7(9 ¥ÀgÀ ¸À»
04/09/2012
C/ಇ /18/201213/2012
gÉ£ÉqÀ® M gÉZÉÆUÀ¤wM£À
29/11/2012
7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ
23/2012
ಲ್ೕರೆನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
7(9)
21/05/2013
ಪಾರ್ ಅ/ಅನುರಶಾ/ ಬಿಎಸ್
ಇ .ಎನ ◌ೋ /01/2013

09/06/2014

09/12/2014

10-4-1

07/06/2014

07/12/2014

10-4-1

09/06/2014

09/12/2014

10-4-1

24/08/2015

24/02/2016

10-4-1

ಟಿನಿ ನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಅತೂತ್ರು ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು
7[6]
20/12/2013
20/12/2013
20/06/2014
10-4-1
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/53/201
3
ೕದಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ವ ್ಗಗ್ 1 ರಿಂದ 5ನ್ಏ ತರಗತಿ ಏಕ ಕಾಲದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
24/08/2015
24/02/2016
10-4-1
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಅನುರಶಾ/05/201
3-14/2014
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಾಲೆಗೆ ಎನ್ ಓ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
C76.4.ಇತರೆ/2009
07/10/2009
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
ರ್ೕ ರ ಶಂಕರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ನಾಗೋ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎನ್.ಓ. .ಯ.ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕೋರಿ ಮನ ಬಗೆಗ್
C7[4].05/0921/01/2010
26/08/2015
26/02/2016
10-4-2
10.ಇ /2010
ಗುರುಕುಲ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹೊನಾನ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾದರಿ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ
C7(6)/ಅನುರಶಾ/Misc.17
18/12/2010
05/04/2013
05/10/2013
10-4-2
/2-2010-11/2010
Regarding disabilities Students
7[4]ಪಾರ್ ಅ:/ಮಾ.ಹ.ಅ/0
09/02/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
1/2010-11
ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
7[4]ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/0
01/04/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
2/2011-12
ರ್ೕ ಬಿ. .ನಾಗರಾಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ ದ
01/04/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
7[4]ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/0
3/2011-12
ರ್ೕ ಎ.ಆರ್.ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್ ಅಡಿಗ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
C76.C.B.S.E.01/201118/04/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಪೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕಲಾಲ್ಪು ಗಾರ್ಮ,ಮಂಗಳೂರು ತಾ ದ ಕ ಜಿ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
7[4]ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/
24/05/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
ಅನು:ಐ. .ಎಸ್.ಇ:03:/20
10-11
ಆಕಾಶ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, 22ನೇ ವಾಡ್ರ್, ಪರ್ಶಾಂತ್ನಗರ, ದೇವನಹ ಳ್, ಸಂಸೆಥ್ಯ
7(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಪಾರ್. .ಅ
04/08/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
ನು: .ಬಿ.ಎಸ್. :ಎನ್.ಓ. 04/2011-12
ನೂತನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಾದ್ಪುರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ರವರ ರ್ೕ ನೂತನ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ
7(4)/ಖಾಹುಅನು/ಪಾರ್. .ಅ
04/08/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
ನು-06/2011-12
ಬಿರ್ ಯಂಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಧಮರ್ಪುರ, ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ
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254

76727

255

80696

256

82848

257

82849

258

83597

259

84394

260

87686

261

87688

262

87690

263

90129

264

91071

265

114850

266

126051

7[4]ಪಾರ್ ಅ/ಅನುಒ/ಇತರೆ
18/08/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
:7.ಎ/2011-12
ಶೇಷ ಸಂದಭರ್ದಡಿ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 1992-93ನೇ
ಸ74ಪಾರ್ ಅನು.ಮಾ.ಹ.04/
05/09/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
2011-12.05-092011.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
ಎಂ ವಮಲಲ್ಪಪ್ ಬಸವಾಪುರ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
7[4]ಪಾರ್ ಅ/ದಾಹಾಮ/
23/09/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
ಮಾನಯ್ತೆ:09/2011-12
ರ್ೕ ಗಾಯತಿರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1995-06ನೇ
7[4]ಪಾರ್ ಅ/ಮಾನ/08/2
23/09/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
011-12
ಪರ್ಕೃತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೆ. .ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತರ್ದುಗಱ, ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7(4)ಪಾರ್ ಅ./ಪ.ಜಾ.ಬು.ಆ
01/10/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
/01/201112/ಪ.ಜಾ.ಬು.ಆ/1/10/201
1/2011
ಈರಣಣ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪಪ್ ಇವರು ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಬುಡಕಟುಟ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಯ ಬಗೆಗ್
c7(6) pra shi ithare
12/10/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
36/2011-12/ಇ /12-1011/2011
Sri Arsuline Francicsan educational socity Nityananda nagar Mangalore
74ಪಾರ್ ಅನು. .ಬಿ.ಎಸ್.
15/11/2011
26/08/2015
26/02/2016
10-4-2
.06/1112.15/11/2011.ಅನುರ
ಶಾ/2011
ಜನರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
15/11/2011
26/08/2015
26/02/2016
10-4-2
74ಪಾರ್. .ಅನು. .ಬಿ.ಎಸ್.
.ಎನ.ಒ. .07/201112.15/11/2011.ಅನುರ
ಶಾ/2011
ರ್ೕ ಆದಿದಾರ್ ಡ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಸಾಸವೇಹ ಳ್ ಹೊನಾನ್ ೕ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಎ ಡಿ
15/11/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
73ಪಾರ್ ಅನು. ಬಿಎಸ್. .
ಎನ.ಒ. /08/201112.15/11/2011.ಅನುರ
ಶಾ/2011
ಗುರುಕುಲ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೊನಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್
16/12/2011
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
7(4)ಪಾರ್ ಅನು. ಬಿಎಸ್
10/201112/ಅನುರಶಾ/16/12/201
1/2011
ಸೆಂಟ್ ಫಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕ್ ರೋಡ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಬಿ.ಎಸ್. . ಪಠಯ್ಕರ್ಮ
04/01/2012
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
7(4)ಪಾರ್ ಅನು.ಇತರೆ01/
201112/ಹೊಶಾಪಾರ್/04//2012
ರ್ೕದೇ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೇತೂರು, ರಿಯೂರು(ತಾ), ಶಾಲೆಯ ಲ್ 1-5ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
7(9)
19/11/2013
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
ಪಾರ್ ಅ/ಅನುರಶಾ/ಎನ್
ನೋ 04/2013147/2013
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಯ ◌ೆಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಎನ್ ಓ ನ ಮ ನನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM240sakala2014
25/09/2014
24/08/2015
24/02/2016
10-4-2
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267

126221

268

126222

269

126624

ದಾಯ್ ಪರ್ಬೋಧಿನಿ ಪಾರ್ಶಾ ಎಮಾರ್ಳು ಬಡಾ ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್
CPIBM280ಇ 2014
29/09/2014
25/08/2015
25/02/2016
10-4-2
Sri Manjunath.G.B kathalakere post Davangere District RTI file
CPIBM281ಇ 2014
29/09/2014
25/08/2015
25/02/2016
10-4-2
Sri Ganesh S/O shivamuthappa weavers colony hagribhommanahalli Ballary
CPIBM251ಉನಾಯ್2014
16/10/2014
25/08/2015
25/02/2016
10-4-2

270

126625

ರಿಟ್ ಅಜಿಱ ಸಂಖೆಯ್ 57187-87188/2013 ರ್ೕ ಕೆ. ವಕುಮಾರ್ ರ್ೕ ಚೌಢೇಶವ್ರಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
CPIBM252ಉನಾಯ್2014
16/10/2014
25/08/2015
25/02/2016
10-4-2

271

126867

272

126868

273

128550

274

18244

275

118096

276

23136

277

23353

278

23411

279

32372

280

33698

281

33807

282

34676

283

34681

284

40682

285

40798

286

40842

ರಿಟ್ ಅಜಿಱ ಸಂಖೆಯ್ 33049/2014 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಗಿರಿಜಮಮ್ ಸ. ಸೆಂಟೆ ರೀಟಾಸ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
CPIBM244ಭಾನೀ2014
21/10/2014
25/08/2015
25/02/2016
10-4-2
ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM296ಇ 2014
21/10/2014
25/08/2015
25/02/2016
10-4-2
ದಾವಣಗೆರೆ ಮತುತ್ ಚಿತರ್ದುಗಱ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಕಾಯಱನಿವಱ ಸುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
CPIBM317ಇ 2014
16/12/2014
25/08/2015
25/02/2016
10-4-2
ರ್ೕ.ಜಿ.ಪಿಪರ್ಭಾಕೆರ್ ಸ. ರ್ೕ ರಾಮೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಪುರ ಚಿತರ್ದುಗಱ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
C7[1].366.ಹಸಾತ್ಂತರ/20
10/09/2008
21/12/2013
21/06/2014
10-5-5
08
ಹೆಚ್.ಜಿ.ಎನ್.ಕ.ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಮತಾ ಎ.ಸೋ.ಮಂಜುನಾಥ ಲೇಔಟ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/2
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
10-5-5
4/2014
ಡಿ ಎಂ ಸಾಯಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸೂರು ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
C76
24/02/2009
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
Regarding to Give permission to teach in English Medium to Badhria English
07/03/2009
20/07/2013
20/01/2014
10-6-1
C76GIAPri/24/0809.13. .ನೇ/2009
ಸೈಯಯ್ದ್ ಮದನಿ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೆಂಬುಗುಂಡೆಡ್, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
11/03/2009
27/09/2014
27/03/2015
10-6-1
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಕುವೆಂಪು ಸಂ, ರಂಗೇನಹ ಳ್ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕುವೆಂಪು ಪಾರ್ ಶಾ, ರಂಗೇನಹ ಳ್ ಈ
C6.46.ಮೇಲಮ್ನ /2009
21/04/2009
11/09/2014
11/03/2015
10-6-1
ರಿ ಅಪೀಲು ಸಂ 310/2008 ಕಾಯರ್ದ ರ್ ದಿ ವ ಗಗ್ ಮ ಟ್ಪಪರ್ಸ್ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವ ಗಗ್
29/05/2009
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
C76
GIA/Primary/Transfer
/06/2009-10
Regarding Transfer in respect of Smt.Nasrin Banu.
.76
02/06/2009
20/07/2013
20/01/2014
10-6-1
ಪಾರ್ ಅ:ಇತರೆ:01/200910
ರ್ೕಮತಿ. ಲತಾ, ಸ. . ಪೀಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಪಾಂಡೇಶವ್ರ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು
C7[1].1.ಹಸಾತ್ಂತರ/2009
13/07/2009
24/07/2013
24/01/2014
10-6-1
ಮೆಯ್ತಿರ್ ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಜಯನಗರ ರವರ ರ್ೕ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಪಂಚವಟಿ ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಪಂಚವಟಿ
C76.2.ವಗರ್/2009
13/07/2009
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
ಬಿ.ಚಾಂಪ ಪೂಜಾರಿ ಸ. .ಹಾಲೆಕೋಡಿ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರ ಅಂತರಾಡ ತ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7(6)/ಹೆ ಮಾ/19/21009/
22/01/2010
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
2010
Regarding transfer in respect of Sri.Honnappa Dodda moni
C76.c,b.s.e.09/200927/01/2010
20/07/2013
20/01/2014
10-6-1
10.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ದಾಯ್ನಿಕೇನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹಾರಾಡಿ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎನ್.ಓ. .ಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್
C76.09/Spl,Increment
28/01/2010
24/07/2013
24/01/2014
10-6-1
.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010
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287

43052

288

43876

289

44635

290

45318

291

45997

292

46007

293

46062

294

46725

295

46744

296

47239

297

47466

298

57820

299

59206

300

59725

301

59731

302

59776

303

59827

304

62717

ಕೆ.ಶೋಭಾ ಸ. .ಸೆಯ್ಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರಿಗೆ 2 ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ
C76.19/200923/03/2010
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
10.ಶಾಹೆಬ/2010
ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಣ್ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
C76.27/200921/04/2010
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
10.ಖಾಹುಅನು/2010
ಅಪಾಪ್ಲಾಲ್ ಕಾಂಬೆಲ್, ಸ , ಸ ೕರ್ದಯ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
C76.CBSE/04/201006/05/2010
24/08/2015
24/02/2016
10-6-1
11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ಅಮೃತ ಭಾರತಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಹೆಬಿರ್ ಇವರ ಅಮೃತ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್,ಇ ಲ್ ಬಿಎಸ್.ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಅನುಸರಿಸಲು
C76.ಇತರೆ:06/201022/05/2010
20/07/2013
20/01/2014
10-6-1
11.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010
ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಚಿಂತಾಜನಕ ಥ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
C76.13/201015/06/2010
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಸೆಯ್ಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 10,000
C76.14/201016/06/2010
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ನೆಯ್ಟಿಂಗಲ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 2010-11 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
C76.08/201018/06/2010
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
11.ದೂರು/2010
.ಎಸ್.ಶಾ ಇವರ ಪತರ್
13/07/2010
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
C76.09/201011.ಮಾನ/2010
ನರಾಯಣಗುರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಮು ಕ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾ.ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಬಗೆಗ್
C76.15/201014/07/2010
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
11.ವಗರ್/2010
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
26/07/2010
24/07/2013
24/01/2014
10-6-1
71ಪಾರ್ ಅ.03.ಸಥ್ಹ/2010
ಎ ಬಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬಸವನಗುಡಿ,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಧ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
C76.20/201004/08/2010
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಮಾತೃ ರ್ೕ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘರಿ ನಾಗರಾಜಪುರ ಬಡಾವಣೆ ವ ಗಗ್,ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅನನಯ್
CP76.01/201001/01/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
11.ಹೆ ಮಾ/2011
ಶಾರದಮಮ್, ಸ , ಇವರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
C76.04/201017/01/2011
06/04/2013
06/10/2013
10-6-1
11.ಸಥ್ಹ/2011
ಆರಾಧನ ಅನುದಾನ ರ ತ ಕ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ನಾಡಿತ್ ಕಿತತ್ನಗದೆದ್,ತೀಧರ್ಹ ಳ್ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೀಧರ್ಹ ಳ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಇ /46/200
23/02/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-6-1
9-10
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಭರವಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಭರವಸ್ ಸಂಖೆಯ್ : 1849 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಸಹಾಯನುದಾನಕೆಕ್
7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಇ /2085/2
24/11/2006
09/06/2014
09/12/2014
10-6-1
006-07
ಧಾನ ಪರಿಚತಿತ್ನ 102 ನೇ ಮುಂದುವರೆದ ಮತುತ್ 103 ನೇ ಅಧಿವೇಶವದಲ್ಇ ನೀಡಲಾದ ಭೆವಸೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
7[1]ಪಾರ್ /ದೂರು/05/2
16/10/2009
09/06/2014
09/12/2014
10-6-1
009-10
.ಎನ್.ಎಸ್. ಕ. .ಪಾರ್ ಮತುತ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ ಕುರಿತು.
C7(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/2010
28/01/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
-11/2011
Regarding to furnish information under right to information act.
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/29/20
19/02/2011
20/07/2013
20/01/2014
10-6-1
10-11/2011
Regarding to sanction Time bound increment ot Sri.kalladenu lamani.
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305

62870

306

64891

307

65043

308

67357

309

67615

310

67947

311

68583

312

68606

313

75101

314

75397

315

76366

C76.26/201021/02/2011
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆದ್ ಇರುವೈಲು ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ,ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಇ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
11/03/2011
11/09/2014
11/03/2015
10-6-1
C76.W.O.18751/2010.
ಉನಾಯ್/2011
ರಿ ಅ ಸಂ 18751-56/2010 ಗಿಡಡ್ಪಪ್ ಚೋರಡಿ, ಕಾರಿಪುರ ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
C76.29/201019/03/2011
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಡಾ ಡಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಡಿ ಶಕುಂತಲಮಮ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ದಾಯ್ನಗರ, ವ ಗಗ್ ಈ ಪಾರ್ ಶಾ 2011-12 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
C76.15/201127/05/2011
20/07/2013
20/01/2014
10-6-1
12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಸೈಂಟ್ ಪೌಲ್ಸ್ ಪಾರ್ ಶಾ,ನಾರಾ ,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸಮಾನಂತರವಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
C76.03/201104/06/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
12.ಅನುರಶಾ/2011
ಎಂ ಕೆ ಶೆಟಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್,ಮೂಡಬಿದಿರ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಟರ್ಸಟ್ನ್ ಜಮೀನನುನ್
C76.18/201109/06/2011
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ತರಳಬಾಳು ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಸೊಗೂರು, ವ ಗಗ್ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2011-12 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
C76.01/201117/06/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
12.ಅರಶಾನೌಮಾ/2011
ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಟುಂಬಕೆಕ್
ವಪರ್ಸಾದ ಕೆ,ಪುತೂತ್ರು ತಾ ದ ಕ ಇವರಿಗೆ ಖಾ ಶಾ ಮು
C76.02/201117/06/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
12.ಅರಶಾನೌಮಾ/2011
ಬಿ ಎಸ್ ಗಣೇಶಪಪ್, ಸ , ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹುಡೊಕ್ೕ ಕಾಲೋನಿ, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ ಲೈಂಗಿಕ
7(6)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /01/201
27/07/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
1
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್
29/07/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 7(6)
ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.28/201
1-12/2011
ರ್ೕಮತಿ ವಾಗೆದ್ೕ - ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಂದೂ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುರುಪುರ, ಮಂಗಳೂರು ರವರ
11/08/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
si7(6)/ವಗರ್/26/2011-12

316

77085

Regarding Transper of Sri Obblesh siddappa balore A M S VS lps Innaje Udapi tq
CPI/ಖಾಹುಅನು/32/2011
24/08/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1

317

81954

318

86828

319

90877

320

91044

regarding Vacancy Fillup- Bethani School Management
7[6]ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/34/201
16/09/2011
29/01/2013
29/07/2013
1-12
ಮಕ್ರ್ಝಲ್ ದಾಯ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಕಾರ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
CPI
03/11/2011
29/01/2013
29/07/2013
c76pra.shi.ashi.varga
.38/.2011-12.ಇ /2011

10-6-1

10-6-1

ರ್ೕ ಧಮರ್ಸಥ್ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ ಎಜುಯ್ಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆಡ ತಕೊಕ್ಳಪಟಟ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಅಂತರಿಕ
30/12/2011
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
.shi.a
:shi.varga.47/201112/ಇ /2011-12/2011
SRI NAGAPPA A.M MAHALINGESWARA H.P.S NANDALIKE KARKALA UDUPI
c7(6)pra.shi.a
04/01/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
:shi.varga.50//ಇ /201
1-12/2012
ಡಿ ಎಂ ಷಡಾಕಷ್ರಯಯ್ ಸ ರ್ೕ ರಾಮಾಶರ್ಮ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ರ್ೕ ಕಟಟ್
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321

92511

322

92668

323

92669

324

92670

325

92979

326

93019

327

93088

328

93597

329

93603

330

93607

331

93687

332

93690

333

94892

CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 7(6)
ಪಾರ್. .ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ.56/20
11-12/2012

06/02/2012

29/01/2013

29/07/2013

10-6-1

ರ್ೕಮತಿ ಜ ಂತಾ ಡಿಸೋಜ ಟೈಏಲೇಂಡ್. ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಳಾಳ್ಲ ರೈಗೆ. ಮಂಗಳೂರು
08/02/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)ಪಾರ್
ಶಅ.ನೋಂ.60/201112/2012
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಅನುದಾನಿತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಬೆಳಮ್ಣ್.ಕಾಕರ್ಳವಲಯ ಉಡುಪಿ.ಜಿಲೆಲ್.ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2012-13ನೇ
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)ಪಾರ್
08/02/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
ಶಅ.ನೋಂ.59/201112/2012
ಟಲ್ ಫವರ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಬೆಳಮ್ಣ್.ಕಾಕರ್ಳವಲಯ ಉಡುಪಿ.ಜಿಲೆಲ್.ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201208/02/2012
05/04/2013
05/10/2013
10-6-1
CPI/ಸಥ್ಹ/ 7(6)ಪಾರ್ಶಅ.ಸಥ್
ಳಾಂತರ 58/201112/2012
ರ್ೕ ಗಂದೂರೇಶವ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಜೋಗ್ ರಸೆತ್. ಸಾಗರದಿಂದ ಉಳುಳ್ರು ಸಾಗರ ಎಂಬ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು
16/02/2012
26/08/2015
26/02/2016
10-6-1
CPI/ಮಾನ/ 7(6)ಶಾ ಅ.
ಮಾ.ರದುದ್.66/201112/2012
ಬೆ ಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕುದೊರ್ೕ . ಮಂಗಳೂರು.ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣವನುನ್
17/02/2012
20/07/2013
20/01/2014
10-6-1
CPI/ಅನುಒ/ 7(6)
ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅನು.66/201
1-12/2012
ಸೈಂಟ್ ಬಿರ್ಜಿಡಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಸುಳಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 7ನೇ ತರಗತಿಯ 2ನೇ ಭಾಗವನುನ್
18/02/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)
ಪಾರ್ ಅ.ನೋಂ69/201112/2012
ವೇಣೂಣ್ರು ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ. ಇ ಲ್ ದೊಯ್ೕದಯ ರಿಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ತೆರೆಯಲು
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)
28/02/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ.81/201112/2012
ಸಹಾಯ್ದಿರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಹೊಸನಗರ.ತಾ. ವ ಗಗ್.ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2012-13ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6ನೇ
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)
28/02/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ.76/201112/2012
ನಾಯಕ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಚಿಕಕ್ಜೋಗಿಹ ಳ್ ಕಾರಿಪುರ. ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2012-13ನೇ ಅನವ್ಯವಾಗಿ
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)
28/02/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ.72/201112/2012
ರ್ೕ ದಾಯ್ ಶಂಕರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ(ರಿ) ಊರಗಡಹ. ವ ಗಗ್ ತಾ.ಜಿಲೆಲ್. ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2012CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)
29/02/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ.84/201112/2012
ಗಾಯಿತಿರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಗಾಜನೂರು.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಂ.ರಸೆತ್. ವ ಗಗ್.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2012-13ನೇ
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)
29/02/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ.83/201112/2012
ದಾಯ್ ಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ರಾಘವೇಂದರ್ ಮಠದ ಹತಿತ್ರ ಹೊಸನಗರ.. ವ ಗಗ್.ಈ
CPI/ಇ / 7(6)
27/03/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
ಪಾರ್. .ಅ.ಖಾ.ಅ.ರ.ಶ.ಹೆ. .
96/2011-12/201112/2012
ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್. ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಖಾ//ಅನುದಾನ ರ ತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯಲು
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

334

95007

335

95738

336

95772

337

103680

338

104866

339

107240

340

110643

341

113604

342

114138

343

114775

344

115843

345

117759

346

120755

347

126115

348

13628

349

15023

350

16077

CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)
29/03/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ.98/201112/2012
ಅಳಾವ್ಸ್ ಕಷ್ಣ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ ದಾಯ್ಗಿರಿ.ಮೂಡಬಿದರೆ.ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2012-13ನೇ ಸಾ ನಿಂದ
si7(6)
20/04/2012
29/01/2013
29/07/2013
10-6-1
¥Áæ²C/ವಗರ್/02/2012
transfer
CPI/ಇ / 7(6)
21/04/2012
11/01/2013
11/07/2013
10-6-1
ಪಾರ್. .ಕ.ಮಾ.ನೋಂ.04/2
012-13/2012
ನಳಂದ ದಾಯ್ ಪೀಠ ಕನಾಯ್ನ ಬೈಂದೂರು ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ
7(9)
14/12/2012
07/06/2014
07/12/2014
10-6-1
ಪರ್ಶ ಅ/ಇ /25/2012
ಇ ಡಿ ಹರೀಶ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/C7[6]
09/01/2013
05/04/2013
05/10/2013
10-6-1
NEW
SCHOOL.59/2013
S.S.PITHRODI, UDYAVARA, UDUPI DISTRICT 1TO 5 TH STANDERED SCHOOL
C7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/99/2013
26/02/2013
20/07/2013
20/01/2014
10-6-1
DURGA DEVI LPS, RATHNAGIRI, MUDABIDRE, MANGALUR, D.K DIST 6 & 7TH
7[6]/ಅರಶಾನೌಮಾ/17/2
05/06/2013
23/07/2013
23/01/2014
10-6-1
013-14/2013
ರ್ೕ.ಬಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕ, ನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಕಿಕ್ಕಟೆಟ್, ಉಡುಪಿ ರವರ ವಗಾಱವಣೆ
7[6]
28/09/2013
24/08/2015
24/02/2016
10-6-1
ಪಾರ್ ಅ/ದೂರು/50/2013
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಕ್ಲಾಶ್ಲೆ, ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ, ಪುತೂತ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮ್ಏ ನ ದೂರಿನ
21/10/2013
08/09/2014
08/03/2015
10-6-1
7[6]
ಪಾರ್ ಅ/ಅನುರಶಾ/55/201
3
ರ್ೕ.ಇಂದು ಶೇಖರ್, ಉಡುಪಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
13/11/2013
24/08/2015
24/02/2016
10-6-1
7(9)/ಭಾನೀ/35/201314/2013
ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘಿ ದ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7[6]
16/12/2013
08/09/2014
08/03/2015
10-6-1
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/49/201
3
ಆರ್.ಕೆ.ಪಾಂಗಣಾನ್ಯ, ಪುತೂತ್ರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ನ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
7[6]
06/02/2014
06/09/2014
06/03/2015
10-6-1
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/87/201
4
ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್. ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ
21/05/2014
02/07/2015
02/01/2016
10-6-1
7(9)/ಶಾಹೆಬ/01/2014
ದಾಯ್ನಕೇತನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಜಯಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ
26/09/2014
26/08/2015
26/02/2016
10-6-1
CPIBM241sakala2014
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್◌್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮುಲಲ್ಡಕ್ ◌ೀ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ
79 ಪಾರ್ಶಾಅ ಬಾನೀಉ
21/09/2007
20/07/2013
20/01/2014
10-7-1
01/2007-08
ಕನಿನ್ಕಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅರ ೕಕೆರೆ. ಹಾಸನ ಭಾ.ಉ. ಬಗೆಗ್.
79 ಪಾರ್. .ಅ.
05/01/2008
20/07/2013
20/01/2014
10-7-1
15ನಾಯ್.ಪರ್./200708.56.ರಿ.ಪಿ/2008
ರಿಟ್ ಅಪೀಲು ಸಂ.1881/2006 ಕಿರಣ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ಇತರರು.
c79.132.ಇತರೆ/2008
11/04/2008
20/07/2013
20/01/2014
10-7-1
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351

16086

352

17476

353

18005

354

18269

355

18316

356

19864

357

22738

358

24225

359

27229

360

34473

361

34480

362

34594

363

36125

364

42836

365

43643

366

43989

367

46022

368

46586

369

49202

ರ್ೕ ತುಂಗಭದರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ೕಜನೆ ಅಳಪಡಿ ಕೋಂಡು
ಧ
c79. gpi 08/07-08
30/05/2007
20/07/2013
20/01/2014
10-7-1
ರ್ೕಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಮರಿಯಾ ಪೆರೇಲಾ ಸ. . ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ಇವರನುನ್ ವಜಾ
04/07/2008
23/07/2013
23/01/2014
10-7-1
79.298.ಇತರೆ/2008
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ಜನಾರ್ಧನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 2003-04 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
c79.1.ರಿ.ಪಿ/2008
23/08/2008
10/06/2014
10/12/2014
10-7-1
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.8277/2008,ಸೆಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಎಜು.ಸೋ.ಮೆಯ್ಸೂರು
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
11/09/2008
23/07/2013
23/01/2014
10-7-1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಮು.ಪಾ.ರು ಟಿ. ಯನುನ್ ರಾಜು ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕಳು ಕೊಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.
c79.1.ರಿ.ಪಿ/2008
16/09/2008
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
ರಿಟ ಪಿ.ಸಂ.7662/2008- ಜಯಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
30/12/2008
06/06/2014
06/12/2014
10-7-1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ರಿ.ಅ.ಸಂ 13113/07 ಾನಭಾರತಿ ಕಡೂರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
7 79 ಪಾರ್. .ಅ
12/08/2008
09/06/2014
09/12/2014
10-7-1
ಮಾಹ01/2008-09
ಬಿ.ಆರ್. ಪರ್ಸಾದ್ ಮಾನವಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಲಾಗಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
c79.45.ಮೇಲಮ್ನ /2009
20/03/2009
09/06/2014
09/12/2014
10-7-1
ವೈ ಪಿ ಮಂಜುಳ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಾರ್ ಮತಿತ್ತರರು
79 ಪಾರ್./ ಅ
29/07/2008
02/08/2013
02/02/2014
ಇತರೆ12/2008-09
ಮೇರಿ ರೋಜಿಲ್ೕನ್ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
C79.45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009
02/07/2009
06/06/2014
06/12/2014

10-7-1

10-7-1

ಭಾರತ್ ಯೂನಿವಸರ್ಲ್ ಎಜು.ಸೋ.ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಬಗೆಗ್ 2,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
CPI.128.ನಾಯ್.ಪರ್./2009
02/07/2009
09/06/2014
09/12/2014
10-7-1
ರಿಟ್ ಪಿ.ಸಂ.15946/2009, ರ್ೕ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಹಾಸನ
79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ
07/07/2009
24/06/2014
24/12/2014
10-7-1
11/200910.142.ಇತರೆ/2009
ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ಭವನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.ಸಂ ೕಜನೆ ಪಡೆಯ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
20/03/2007
02/09/2009
02/03/2010
10-7-1
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಎನ್,ಒ. /65/0607/ಇತರೆ/ಇತರೆ/2009
ಆದಿತಯ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಎನ್.ಒ. ನೀಡುವ ಕುರಿತು
CPI.29.ದೂರು/2010
17/03/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-7-1
.ಕೆ.ಎಸ್. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಭಾಷಾನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗಗೆ ಶಾಲೆಯ 5,6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ
CPI.01/201016/04/2010
25/06/2014
25/12/2014
10-7-1
11.ಅನುರಶಾ/2010
ಗೌಡ ಳ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಹೋಬ , ಕೊಡಗು ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ
7(9)
23/04/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-7-1
ಪಾರ್ ಅ.ಜ.ಸಪ್.ಕೋ.01/200
9-10/ಇ /01/200910/2010
ರ್ೕ.ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಇವರು ಜನಸಪ್ಂದನಾ ಕೋಶಕೆಕ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ
17/06/2010
27/09/2014
27/03/2015
10-7-1
CPI.01.ಉನಾಯ್/2010
ರಿ.ಪಿ.ನಂ. 38528-38530/09 ಕೆ ರಾಜಪಪ್, ರಾಜಶೇಖರಪಪ್ ಕೆ, ಹೆಚ್ ಎನ್ ಪರ್ಕಾಶ್,
CPI.ccc/477.ಉನಾಯ್/20
08/07/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-7-1
10
Contempt of Court Case Civil No. 477 of 2010-Bhagya Lakshmamma Education
CPI.26634/2010.ಉನಾಯ್
09/09/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-7-1
/2010
ರಿ ಪಿ ನಂ 26634/2010 ಉ ನಾಯ್ ಪರ್ಕರಣ ಬಗೆಗ್
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370

49966

371

52553

372

56218

373

61745

374

74465

375

81545

376

85274

377

93531

378

95593

379

96678

380

98369

381

98993

382

100087

383

100466

384

101189

CPI.01/201020/09/2010
02/08/2013
02/02/2014
10-7-1
11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಸೈನಿಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ಕೊಡಗು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈನಿಕ ಸೂಕ್ಲ್,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ,ಕೊಡಗು ಜಿ ಈ
25/10/2010
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
CPI.291/2007.ಉನಾಯ್/2
010
ರಿ ಅಪೀಲು ಸಂ 291/2007 ಉ ನಾಯ್ ದಿ 24/02/2009 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀಪಿರ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ
CPI.19/201023/11/2010
02/07/2015
02/01/2016
10-7-1
11.ದೂರು/2010
ಂಹಾದಿರ್ ಸಂ,ಉತೆತ್ೕನಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
79 ಪಾರ್ ಅ
17/02/2011
25/06/2014
25/12/2014
10-7-1
.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ/ಎನ್.ಒ .04/
2010-11.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಸಪತ್ಗಿರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಅರಳಬರಗೂರು,ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಎಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಲ್
21/07/2011
02/08/2013
02/02/2014
10-7-1
7(9) ಪಫ್ರ್ ಅ ವೈ ಅನು
05/2011-12/ನೇಮಕ/217-2011/2011
ಕುವೆಮುಪ್ ರಿಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕಕ್ವ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
si 7 (9) pra shi a itre
12/09/2011
11/09/2014
06/2011-12/ಇ /12-92011/2011

11/03/2015

10-7-1

gulbarga division letters
20/10/2011
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
79 ಪೆಫ್ರ್ೕಅ ಇತೆರ್
ರೆ/20112/ಇ /1910/2011
ವ್್ೞ ಪಫ್ರ್ಟಿಮ್ಕ್ 1000ರ್
27/02/2012
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /21/201112/2012
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕಷ್ಕಿಯ ಮನ
7(9)
17/04/2012
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /01/2012
ರ್ೕ ಸತಯ್ನ ಸಾಯಿ ಜೊಯ್ತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ0 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
C7(9)/ಇ /04/2012
21/05/2012
11/07/2014
11/01/2015
10-7-1
Hassan district leetters
c7(9) pra shi
04/07/2012
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
a/ಉನಾಯ್/13072/2012
c s jayalakshmi
c799) pra Shi
23/07/2012
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
a/ಇ /09/2012
Nyrartthi schoo chikkamagalur
24/08/2012
12/09/2014
12/03/2015
10-7-1
C 799)
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /15/2012/201
2
ದಾಯ್ ಹಾರ ಇವರು ಹುದೆದ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಹೇಮಾವತಿ ಕೆ ವಾಸ
05/09/2012
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
7(9)ಪಾರ್. .ಅ. ನಾಯ್ ಪರ್
04/201213/ಉನಾಯ್/05/09/2012/2
012
ವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹತಿತ್ ಕುಣಿ ಗಾರ್ಮ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
08/10/2012
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
c7(9)pra
shi/ಶಾಹೆಬ/02/201203/2012
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385

104984

386

104986

387

104988

388

105206

389

105207

390

105208

391

105699

392

105700

393

105701

394

105703

395

105987

396

106179

397

106268

398

106290

saint agnesf education trust
7(9)
10/01/2013
24/07/2013
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/13/201
2-13/2013
ಗೋಲಡ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
7(9)
10/01/2013
24/07/2013
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/15/201
2-13/2013
ರ್ೕ ಲ ಮ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(9)
10/01/2013
24/07/2013
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/16/201
2-13/2013
ನ ೕದಯ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
11/01/2013
24/07/2013
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/20/201
2-13/2013
ಎಸ್ ಜಿ ಆರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
) 7(9)
11/01/2013
24/07/2013
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/21/201
2-13/2013
ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
11/01/2013
24/07/2013
7()
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/22/120
1/2013
ತರಳಬಾಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
22/01/2013
24/07/2013
7(9)
ಪಾರ್ಶಾಇಅ/ಶಾ.ನೊಂ/23/2
013
ರಚನಾ ದಾಯ್ಲಯ ದಮಮ್ನಿಂಗಲ ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ
22/01/2013
24/07/2013
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/24/201
3
ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾಸೇನಹ ಳ್
22/01/2013
24/07/2013
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/25/201
3
ಪುಷಪ್ಗಿರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
22/01/2013
24/07/2013
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/26/201
3
ಷಾ ಖಲಂದರ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಜಾವಗಲ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
29/01/2013
07/06/2014
7(9)/ಉನಾಯ್/02/201213/2013
ರ್ೕ ಶಾರದ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ ಹಾಸನ
7(9)
02/02/2013
11/09/2014
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /28/201213/2013
ಗುಲಬ್ಗಾಱ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
799)
04/02/2013
24/07/2013
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/58/201
3
ಬಾಲ್ಸಂ ಪಬಿಲ್ಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
7(9)
04/02/2013
24/07/2013
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/29/201
2-13/2013

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

07/12/2014

10-7-1

11/03/2015

10-7-1

24/01/2014

10-7-1

24/01/2014

10-7-1
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399

106328

400

106515

401

106652

402

106660

403

106768

404

109590

405

110121

406

110789

407

110911

408

111361

409

114198

410

114705

411

115903

412

116706

413

117031

ದಾಯ್ ಭಾರತಿ ಗೌರಿಕಾಲುವೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7(9)
05/02/2013
24/07/2013
24/01/2014
10-7-1
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/30/201
2-13/2013
ಸಮಿಮ್ಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
7(9)/ಶಾ.ನೊಂ/27/2012
08/02/2013
24/07/2013
24/01/2014
10-7-1
-13/2013
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕೊಟವಾಳು
7(9)/ಶಾ.ನೊಂ/34/2012
12/02/2013
24/07/2013
24/01/2014
10-7-1
-13/2013
ಸೆಂಟ್ ಆನಸ್ ಶಾಲೆ ಬಳಾಳ್ವರ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
7(9)
12/02/2013
24/07/2013
24/01/2014
10-7-1
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/33/201
2-13/2013
ಸು ತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(9)
16/02/2013
24/07/2013
24/01/2014
10-7-1
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/35/201
2-13/2013
ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು
si7(9)
25/04/2013
02/08/2013
02/02/2014
10-7-1
pfrASia/ಇ /01/201314/2013
ke viSfvnAT ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
17/05/2013
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/201
3
ಜೈದೇವ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
13/06/2013
11/09/2014
11/03/2015
10-7-1
7(9) ಪಾರ್ ಅ ಮಾಹ
05//ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2013
ಸತೀಶಕುಮಾರ ◌ೆ ಕೋಬಾಳಕರ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಪತರ್
7(9)
19/06/2013
11/07/2014
11/01/2015
10-7-1
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/02/201
3
ಚೈತನಯ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(9)ಪಾರ್. .ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/
06/07/2013
07/06/2014
07/12/2014
10-7-1
05-07-2013/2013
ಆ ತಾ ಎಸ್ ಹಂದಾರ್ಳ(ಮುರಾಳ) ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
7(9)
23/10/2013
11/09/2014
11/03/2015
10-7-1
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/201
3-14/2013
ಬಸವರಾಜ ಮೇಳಕುಂದೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
7(9)
11/11/2013
11/09/2014
11/03/2015
10-7-1
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/201
3-14/2013
ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
19/12/2013
11/09/2014
11/03/2015
10-7-1
7(9) ಪಾರ್
ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/10/2013
ರ್ೕ ಯಶವ್ಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
7(9)
16/01/2014
11/09/2014
11/03/2015
10-7-1
ಪಾರ್ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/36/2014
ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
79)
21/01/2014
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/34/201
3-14/2014

11/09/2014

11/03/2015

10-7-1

114
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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ವಾಸ
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
CPIBM244ಸೇಸ2014
18/09/2014
08/02/2016
08/08/2016
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ◌ೀಸಹಡ ರ ಭೆಲುರ
CPIBM245ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
08/02/2016
08/08/2016
4
ಜಾಣ ಗಣೇಶ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿಉನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
CPIBM244ಮಾಹಆ2014
13/10/2014
08/02/2016
08/08/2016

414

125649

415

126482

416

126483

417

127686

418

128157

419

128301

420

128304

421

130559

422

131188

423

131436

ಜಾನಕಿ ಕಾಳಪಪ್ ಹ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಆಲೂರು ದಾದ್ಪುರ ಸೊಮವಾರಪೇಟೆ 6-8 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
CPIBM5sakala2015
23/03/2015
08/02/2016
08/08/2016
10-7-1
ಂಹಾದಿರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಉತೆತ್ೕನಹ ಳ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಂಹಾದಿರ್ ಎವರ್ ಗಿರ್ೕನ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
CPIBM14sakala2015
04/04/2015
08/02/2016
08/08/2016
10-7-1

424

132988

ಾನಭಾರತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬಾಲೈರ್ನ್ ರಸೆತ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 15-16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
CPIBM23ಮಾ.ಹ.ಅ2015
23/05/2015
08/02/2016
08/08/2016
10-7-1

425

134065

ರಾಜಸೇನಾಪತಿ ಗಫೂರ ನಗರ ಮಾಧಾಪುರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
CPIBM24ಮಾ.ಹ.ಅ2015
23/06/2015
08/02/2016
08/08/2016
10-7-1

426

139998

427

141116

428

7896

429

14536

430

17998

431

18004

432

18064

ಜಾಣ ಗಣೇಶ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬ ಗೆಗ್.
CPIBM252ಮಾ.ಹ.ಅ201
18/11/2014
08/02/2016
08/08/2016
4
ಎಸ್.ಎನ್ ಭಟ್ ಬಾಳೇಹೊನೂನ್ರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM258ಮಾ.ಹ.ಅ201
02/12/2014
08/02/2016
08/08/2016
4
ರ್ೕ ಜಗದೀಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
06/12/2014
08/02/2016
08/08/2016
CPIBM259ಮಾ.ಹ.ಅ201
4
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM260ಮಾ.ಹ.ಅ201
06/12/2014
08/02/2016
08/08/2016
4
²æÃ¤ªÁ¸À ºÉZï n EªÀgÀÄ ªÀiÁ»w PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
CPIBM4ಹೊಶಾಪಾರ್2015
24/02/2015
08/02/2016
08/08/2016

10-7-1
10-7-1

10-7-1

10-7-1

10-7-1

10-7-1

10-7-1

10-7-1

ಕೆ ಎಂ
ೕಹನ ಕುಮಾರ ಮಾ ನಕೆರೆ ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
CPIBM1ಹೆ ಮಾ2015
14/09/2015
08/02/2016
08/08/2016
10-7-1
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾ ಕನಿಷಟ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖಾಯ್ಬಲ ಇಲಲ್ದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಅನು ೕದಿತ
CPIBM16ಅನುರಶಾ2015
09/10/2015
08/02/2016
08/08/2016
10-7-1
ಡಿ ಆರ್ ದೊಡಡ್ಮನಿ ಸ
ಶವ್ಭಾರತಿ ಪಾರ್ಶಾ ಕಡೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು
7(9)ಪಾರ್. .ಅ/01/06-07
20/10/2006
20/02/2010

ೕದನೆಯ ಬಗೆಗ್
20/08/2010

10-7-2

ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಗಳ್ ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಬಗೆಗ್.
79 ಪಾರ್. .ಅ.12/0706/12/2007
06/06/2014
06/12/2014
10-7-2
08.48.ಇತರೆ/2007
ನ ನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
c79.1.ವಗರ್/2008
22/08/2008
06/06/2014
06/12/2014
10-7-2
ರ್ೕ ವಮೂತಿರ್ ಸಾ ಸ. .ನಳಂದ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಪಲಲ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
23/08/2008
06/06/2014
06/12/2014
10-7-2
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಎ.ಬಿ. .ಪಿ.ಕಾಯರ್ಕತರ್ರು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ,ಹಾಸನ ಇವರ ಅಜಿರ್
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
27/08/2008
06/06/2014
06/12/2014
10-7-2
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಅರೆಕಲೊಹ್ಸಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ ಇ ಲ್ 6, 7 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
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433

18217

434

18227

435

19193

436

19446

437

20032

438

20261

439

23225

440

23226

441

33138

442

40382

443

40383

444

41376

445

41926

446

41934

447

43551

448

43610

449

43626

450

44854

451

44969

c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
09/09/2008
23/07/2013
23/01/2014
10-7-2
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್-ಜಿ.ಆರ್.ಜಯಮೇರಿ ಸ. .ಸ.ಆದೇಶ್ ಸಂ.ಇಡಿ 304 ಬಗೆಗ್ 10ರೂ. ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ದೊಂದಿಗೆ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
09/09/2008
29/10/2009
29/04/2010
10-7-2
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಚೇತನ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುಧಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
29/11/2008
09/06/2014
09/12/2014
10-7-2
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಅಪೀಲ್ ಕೇಸ್-ಕಾವೇರಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,ಹಾಸನ
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
16/12/2008
06/06/2014
06/12/2014
10-7-2
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಪುಣರ್ ಚಂದರ್ ಪಬಿಲ್ೕಕ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಿನಾಂಕ08/12/2008 ರಂದು ನಡೆದ ಅನಾಹುತ ಬಗೆಗ್
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
06/01/2009
23/07/2013
23/01/2014
10-7-2
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಕಸೂತ್ರಿ ರಂಗಚಾರ್ ಸಾಮ್ರಕ ಕಿಶೋರ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶಯ್ಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದ ಲ್ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗೆಗ್
12/01/2009
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
c79 gry.pry.
mis27/2008-09
national children school mandya
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
05/03/2009
24/06/2014
24/12/2014
10-7-2
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಣಣ್ರುಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಜಿ ಶಾ ಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
05/03/2009
25/06/2014
25/12/2014
10-7-2
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಆದಶರ್ನಗರ, ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
c79
20/04/2009
06/06/2014
06/12/2014
10-7-2
geleyara balaga ajjopura.chikkkamagalore
CPI.02.ಭಾನೀ/2010
07/01/2010
30/10/2014
30/04/2015
10-7-2
ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ದಾಯ್ಲಯ .ಆರ್.ಎಸ್.ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಇವರ .ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೋಪಪ್ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್
CPI.23.ದೂರು/2010
07/01/2010
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
ಗೌನಿಸ್ಯ ಕ.ಅನುದಾನರ ತ ಪಾರ್.ಶಾ.2006-07ನೆ ಸಾ ನಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI/ಮೇನಿ/01/0909/02/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-7-2
10/2010
ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ
CPI.26.ದೂರು/2010
19/02/2010
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
ಎಸ್.ಬಿ.ಬಸವರಾಜು ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಮ.ಪಟಟ್ರಾಮು ಸ. . ವೇಕ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಇಬಬ್ರು ಕಷ್ಕರನುನ್
CPI.26.ದೂರು/2010
19/02/2010
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆರೆಗೋಡು ಸಂಸೆಧ್ಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಅನಧಿಗೃತವಾಗಿ ಸಂಸೆಧ್ಯ ಹಣ ಡಾರ್
CPI.39013/2009.ಉನಾಯ್
13/04/2010
02/08/2013
02/02/2014
10-7-2
/2010
ರಿಟ್ ಪಿ.ಸಂ.39012-39013/2009,ರತನ್ಮಮ್,ಹಾಸನ
CPI.02/201016/04/2010
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
11.ಮಾನ/2010
ಜೆಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ,ಅರಕಲಗೂಡು ಈ ಶಾಲೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ದ ಕಾರಣ ಮಾನಯ್ತೆ
CPI/ದೂರು/01/201016/04/2010
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
11/2010
ಅಭಿನವಭಾರತಿ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ ರವರ ದೂರು
79 ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ
11/05/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-7-2
04/2010.ಮೇಲಮ್ನ .ಮೇ
ಪಾರ್/2010
ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೇಳೂಳ್ರು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ರುದದ್ ರಾ ಸ
ಇ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಸ
7(9)
13/05/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ/08/201011/ಇ /08/201011/2010
ಕು.ಔಐ.ಪಿ ಮಂಜುಳ ರವರ ಮನ
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452

48376

453

50715

454

56612

455

57365

456

63694

457

65761

458

66417

459

66550

460

67114

461

67315

462

68345

463

68510

464

74557

465

76060

CPI.02/201016/08/2010
09/06/2014
09/12/2014
10-7-2
11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
1986 ರಿಂದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿ ಇಂದಿನವರೆ ಗೂ ನಡೆಯುತಾತ್ ಬಂದಿರುತತ್ದೆ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ.ಕಛೇರಿಯ ಲ್
CPI.27/2010.ನೇಅನು/20
28/09/2010
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
10
ಎಂ ಆರ್ ವೇದವ ಲ್, ಸ , ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್,ಮಂಡಯ್ ಇವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010 ಕೆಕ್ ನಿ ಹೊಂದುತಿತ್ದುದ್
79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ
30/11/2010
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
20/2010-11.ಶಾರದ
.ಪಾರ್.ಸಾಲೆ ಬಸವಾಪಟಟ್ನ
ಅರಕಲಗೂಡು,
ಹಾಸನ.ಅರಶಾನೌಮಾ/201
0
ಶಾರದ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
20/12/2010
16/10/2014
16/04/2015
10-7-2
c79.02/201011.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
ಾನಸಾಗರ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ನಾಗಸಮುದರ್ ಲೇಜ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಐ ಎಸ್ ಇ
79 ಪಾರ್ ಅ/25/201024/02/2011
09/06/2014
09/12/2014
10-7-2
11.25.ಸಥ್ಹ/2011
ಕುವೆಂಪು ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೆಣೂಣ್ರು,ಬೇಲೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರ ಸಧ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್ರೂ.20,000/79 ಪಾರ್ ಅ
07/04/2011
07/06/2014
07/12/2014
10-7-2
/ಇತರೆ/01/201112.01/201112.ಇ /2011
ಜಿ ಎ ರ , ಕಾಂಚೀಪುರಂ,ತಮಿಳುನಾಡು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPI.13/201129/04/2011
07/06/2014
07/12/2014
10-7-2
12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್, ಬೆಂ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಿ ಪಾರ್
CPI.01/201103/05/2011
21/10/2014
21/04/2015
10-7-2
12.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಹಾಸನ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಇ
79
16/05/2011
27/09/2014
27/03/2015
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/19.19/201112.ಶಾ.ನೊಂ/2011
2011-12 ನೇ ಸಾ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ ಸಂ,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ವತಿಯಿಂದ ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್
25/05/2011
07/06/2014
07/12/2014
10-7-2
CPI.21/201112.ಶಾ.ನೊಂ/2011
2011-12 ನೇ ಸಾ ಎ ಪಿ ಎ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಪೆನಷ್ನ್
ಹಲಾಲ್, ಹಾಸನ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎ
14/06/2011
07/06/2014
07/12/2014
10-7-2
CPI.28/201112.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಐಡಿಯಲ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಬೇಲೂರು ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಲ್ ಅಮೀನ್
CPI.02/2011-12
16/06/2011
16/10/2014
16/04/2015
10-7-2
CBSE.ಶಾ.ನೊಂ/2011
ಚಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಸರಸವ್ತಿಪುರಂ, ಹಾಸನ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಯಲ್ ಅ ೕಲೊ ಇಂಟರ್
79 ಪಾರ್ಶ ಐಎ ಚ್ಇ/1121/07/2011
02/07/2015
02/01/2016
10-7-2
12/ ಕಾ ನಿ/21-72011/2011
ೕದಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ
7 9 ಪಾರ್ ಅ ಚಿಬಿಎಸ್ಇ
06/08/2011
21/10/2014
21/04/2015
10-7-2
/ಎನೊ 04/201112/ಅರಶಾನೌಮಾ/6-82011/2011
ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಎಜು ಸೊಸೈಡಿ ಎನ್ ಓ ನೀಡುವ ಬೆಗ್
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466

77289

467

77296

468

82035

469

83102

470

84393

471

87596

472

90116

473

90419

474

90453

475

90942

476

92315

477

92348

478

92363

479

92382

7(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ
27/08/2011
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
04/2011-12/ಇ /278/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉ ಗಾಗಿ ಸಾದೊಳಲು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನನ್ಯ ತರರೆಯಲು
7(9)ಪಾರ್ ಅ
27/08/2011
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
ಇತರೆ05/201112/ಇ /26-8-2011/2011
ದೈ ಕ ಮತುತ್ ಮಾನ ಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಅನಗತಯ್ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್
17/09/2011
02/07/2015
02/01/2016
10-7-2
sib 7(9) RTI 05/201112/ಇ /16-9-2011/2011
Sri BR prasad
28/09/2011
07/06/2014
07/12/2014
10-7-2
7(9) ಪಫ್ರ್ ಅ ಮೆ ಫ್ಮ್ನ್ವ್
/2011-12/ಮೇಆ/28-92011/2011
ನಾಗರ್ ರ್ ತ್ಫ್
12/10/2011
16/10/2014
16/04/2015
10-7-2
7(9) ಪಫ್ರ್ ಇನ್ಫ್ ಔ
05/11-12/ಇ /1210/2011
ಕುವೆಮುಪ್
c7(9) pra shi a ithre
11/11/2011
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
09/2011-12/ಮಾನ/1111-/2011
President jamia mazjid virajpet
7(9) ಪಾರ್ ಅ ಎನ ಓ
16/12/2011
16/10/2014
16/04/2015
10-7-2
/ಇ /16-122011/2011
ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರ್ೕ ೇತರ್ ಕಲುಲ್ಮಠ ಇವರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಎನ್ ಓ ಸೊ
c7(9) pr
21/12/2011
30/10/2014
30/04/2015
10-7-2
a/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/201112/2011
B R prasad Arakalgud
7(9) ಪಾರ್ ಅ 11/201122/12/2011
02/08/2013
02/02/2014
10-7-2
12/ಇ /22-122011/2011
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಕನಾರ್ಟಕ ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ ಸಂಘ ಇವರು ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
7(9)
02/01/2012
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /13/2012
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಮತುತ್ ಅನುದಾನಿತ ಸಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಬಾಯ್ಕ್
7(9)
02/02/2012
21/10/2014
21/04/2015
10-7-2
ಪಾರ್ಶಇ/ಇ /11/201112/2012
ಸೈನಿಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೊಡಗು ವತಿಯಿಂದ +2 ಹಂತದ .ಬಿ.ಎಸ.ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ರಾಜಯ್
03/02/2012
02/08/2013
02/02/2014
10-7-2
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /18/201112/2012
ಸಕಾರ್ರ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 343 ಪಿಎಂ 2008 ಬೆಮಘಲುಋಊ ಇ ಅಧೆಸಧ ಥಢೇಐಅಝರ್Xಏ ಖೂಋಊಥೂ
7(9)
03/02/2012
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /19/201112/2012
ಅಮಜ್ದ್ ಆ ಬಿನ್ ಹಮಿದೆ ರೆಹಮಾನ್ ಹೆಸಗಲ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಇವರ ಮನ
79)
03/02/2012
15/01/2013
15/07/2013
10-7-2
ಪಾರ್ ಅನ/ಇ /20/201112/2012
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480

94598

481

95432

482

95577

483

96033

484

96835

485

98554

486

100121

487

100448

488

100860

489

100909

490

101825

491

101996

492

103220

493

103223

494

104985

495

105141

ರ್ೕ ೕರಬದೆರ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬಿಕೊಕ್ಡು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕಿಯರನುನ್ ಹಾಕಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
c79 pra shi
19/03/2012
07/06/2014
07/12/2014
a/ಶಾ.ನೊಂ/11/201112/2012
seva sankalpa
C7(9) ¥ÀgÀ
11/04/2012
15/01/2013
15/07/2013
¸À»C/ಇ /01/2012
Good citizen school Hassan
7(9) ಪಾರ್
16/04/2012
15/01/2013
15/07/2013
ಅ/ಇ /02/2012
ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಸಾಲೆ
si 7(9) pfrA shi
02/05/2012
15/01/2013
15/07/2013
a/ಇ /03//2012
regarding transfer certificate
si7(9)/ಇ /01/2012
26/05/2012
07/06/2014
07/12/2014
Maruthi Rao
7(9)
09/07/2012
02/08/2013
02/02/2014
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/201
2-13/2012
ಭಕತ್ವಸರ್ಲ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮಚ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನನನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.
c7(9) pra shi
25/08/2012
07/06/2014
07/12/2014
a/ಇ /16/2012-13/2012
Royal education trust chikkamagalur
C799 pra
05/09/2012
shi/ಇ /01/2012
sri krishna school
c7(9) pra
26/09/2012
shi/ಅನುರಶಾ/20//2012
Rte act papers
C7(9)
01/10/2012
rte/ಇ /01/201213/2012
Gulbarga division
C7(9)/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/2012
25/10/2012
-13/2012
k.s manikantha
c7(9) pra
02/11/2012
sfi/ಸಥ್ಹ/03//2012
cks higher primary school
ಸi7( 9)
30/11/2012
pfrASia/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/20
12-13/2012
shanmugam rti
si79/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/20/20
30/11/2012
12
prasanna tyi
79)
10/01/2013
ಪೆರ್ಆ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/14/20
12-13/2013
ಎಂ ಎಸ್ ಸಾ ತಿರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(9)
11/01/2013
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/18/201
2-13/2013
ಾನ ಗಂಗೋತಿರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ

10-7-2

10-7-2

10-7-2

10-7-2

10-7-2
10-7-2

10-7-2

12/09/2014

12/03/2015

10-7-2

07/06/2014

07/12/2014

10-7-2

21/10/2014

21/04/2015

10-7-2

29/10/2014

29/04/2015

10-7-2

21/10/2014

21/04/2015

10-7-2

09/06/2014

09/12/2014

10-7-2

29/10/2014

29/04/2015

10-7-2

06/08/2013

06/02/2014

10-7-2

06/08/2013

06/02/2014

10-7-2
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496

105411

497

105412

498

106361

499

106465

500

109902

501

111359

502

111413

503

112845

504

115900

505

116994

506

116997

507

117005

508

117019

509

117023

7(9)
18/01/2013
07/06/2014
07/12/2014
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/9/201213/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣಱ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
7(9)
18/01/2013
29/10/2014
29/04/2015
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/10/201
2-13/2013
ಆಂಜನಪಪ್ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
07/02/2013
24/07/2013
24/01/2014
10-7-2
799)
ಪರ್ತಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/31/20
12-13/2013
ನೇತಾಜಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಲ್ಮಾವಟಿ ಕೊಡಗು
7(9)
08/02/2013
07/06/2014
07/12/2014
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /29/201213/2013
ಸಂತ ಜೊಸೆಫ್ ದಾಯ್ವಧಱಕ ಸಂಘ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ◌ಾವರಣದ ಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
¹7(9)
09/05/2013
07/06/2014
07/12/2014
10-7-2
¥Áæ²C/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/20
13
gÀAUÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄªÀ ªÀiÁ»w
7(9)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ/ಶಾ.
06/07/2013
09/10/2014
09/04/2015
10-7-2
ನೊಂ/06-07-2013/2013
ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಲೆ
10/07/2013
27/10/2014
27/04/2015
10-7-2
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/01/201314/2013
ಕಾಮೆಱಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹಂತುವಾನಿ ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
28/08/2013
21/10/2014
21/04/2015
10-7-2
7(9)
ಪರ್ ಅ/ಮೇನಿ/06/201314/2013
ಸಮತ ದಶಱನ ◌ೆಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುಲಬಾಗ್ಱ
7(9) ಪಾರ್
19/12/2013
11/09/2014
11/03/2015
10-7-2
ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/2013
ರ್ೕ ಯಶವ್ಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
7(9)
21/01/2014
27/09/2014
27/03/2015
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/04/201
3-14/2014
ಸೈಂಟ್ ಆಗೆನ್ೕಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ
7(9)
21/01/2014
31/10/2014
30/04/2015
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/06/201
3-14/2014
ಎಂ ಎಸ್ ಸಾ ತಿರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ
7(9)
21/01/2014
28/10/2014
28/04/2015
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/12/201
3-14/2014
ನ ೕದಯ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಲೆನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ
7(9)
21/01/2014
11/09/2014
11/03/2015
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/24/201
3-14/2014
ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
7(9)
21/01/2014
09/10/2014
09/04/2015
10-7-2
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/28/201
13-14/2014
ಸನ್ ಬೆ ಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
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510

117027

511

117028

512

117030

513

120271

514

128295

515

131191

516

40378

517

41997

518

45713

519

46027

520

90931

521

91005

522

92005

523

92130

524

98107

525

100957

7(9)
21/01/2014
11/09/2014
11/03/2015
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/30/201
3-14/2014
ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(9)
21/01/2014
11/09/2014
11/03/2015
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/31/201
3-14/2014
ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/32/201
3-14/2014
ಾನಗಂಗೋತತ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
7(9)
06/05/2014
30/10/2014
30/04/2015
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/201
4-15/2014
ಟಿ ಎಂ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM245ದಾಹಾಮ201
05/12/2014
05/03/2016
05/09/2016
4
ಚೇತನ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM8sakala2015
23/03/2015
05/03/2016
05/09/2016
ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮರ್ಲ ಪಾರ್ಶಾ ಎಂ ದಾಸಪುರ
07/01/2010
30/10/2014
30/04/2015
CPI.20.ದೂರು/2010
ಅನಂತ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎನ್.ಓ. .ಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕೋರಿ ಮನ
CPI.04.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010
22/02/2010
25/06/2014
25/12/2014

10-7-2

10-7-2

10-7-2

10-7-2

10-7-2

10-7-2
10-7-3
10-7-3

ಹೇಮಾವತಿ ಎಜು.ಸೋ.ಯ ಸಂಸೆಥ್ೕಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗೆ .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.ಪಠಯ್ಕರ್ಮ
CPI.01/201004/06/2010
27/11/2013
27/05/2014
10-7-3
11.ಸಥ್ಹ/2010
ಕಿರ್ಸತ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ವತೆರ್ಗುಂಡಿ ಬೀರೂರು ವಲಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾ,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಿರ್ೕ ಯಸ್ ಬಲ್ಡ್
CPI.02.ಉನಾಯ್/2010
17/06/2010
09/06/2014
09/06/2015
10-7-3
16047/2010 ಂಹಾಧರ್ ಕಷ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ರುದದ್ ರಾ ಸ
si7(9) ಪಾರ್ ಅ ನೋ
02/01/2012
27/11/2013
27/05/2014
10-7-3
38/2011-12/ಇ /21/2012
ಭದರ್ ದಾಯ್ ಸಮಸೆಥ್ ಕರಕುಚಿಚ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಆದಶರ್ ಕೇಂಬಿರ್ಡಜ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಇ ಲ್ 2012-13
03/01/2012
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
79) ಪಾರ್ ಅ ಬಿಎಸ್ ಇ
ಎನ್ ಓ /ಇ /09/201112/2012
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರನನ್ ತಾರಾಮ ಶೆಟಿಟ್ ಇವರ ವತಿಯಿಮದ ನಡೆಯುತಿರುವ ದಿ ಸಮಿಮ್ಟ್ ಸಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಈ
c7 (9) pra
24/01/2012
07/06/2014
07/06/2015
10-7-3
shi/ಮೇಆ/03/201212/2012
Regarding order passed bu the cpi
7(9)
28/01/2012
27/10/2014
27/04/2015
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /17/201112/2012
ನಳಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನಳಂದ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಉವ
c799)/ಇ /08/2012/201
26/06/2012
21/10/2014
21/04/2015
10-7-3
2
chikkamagalurdistrict letters
C7(9) pra shi
03/10/2012
21/10/2014
21/04/2015
10-7-3
a/ಇ /02/2012-13/2012
janaspandana kosha

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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526

103009

527

103647

528

106459

529

107993

530

109890

531

112878

532

115878

533

116114

534

116988

535

116991

536

116992

537

116995

538

116999

539

117001

540

117002

c7(9) pra shia
23/11/2012
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
rti/ಇ /05/2012
Shashikumar
7(9)
13/12/2012
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/201
2
ಕೆ.ಬಿ ೕರಬದರ್ಪಪ್ ◌ಿವರು ಕೊರಿರುವ ಮಾ ತ
¹7(9)
08/02/2013
07/06/2014
07/06/2015
10-7-3
¥Áæ²C/ಉನಾಯ್/7/201213/2013
C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ªÀÄwÛvÀvÀgÀ
799)/ಇ /32/201215/03/2013
27/10/2014
27/04/2015
10-7-3
13/2013
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಗಾ ಹ ಳ್ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
7(9)
08/05/2013
07/06/2014
07/12/2014
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/201
3
ರಂಗಯಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
30/08/2013
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
7(9)ಪಾರ್. .ಅ/ಮ.ಹ.ಆ/0
5/2013-14/2013
ಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಪಿ ಎಂಬ ದಾಯ್ಥಿಱಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಇಅಡಿಯ ಲ್ ಉಚಿತ ಕಷ್ಣ ಕೊಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹಾ
18/12/2013
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
ಮ/2013
ಮಸಗೋಡು ಚನನ್ಮಮ್ ರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಸಗೋಡು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
7(9)
26/12/2013
27/10/2014
27/04/2015
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /34/2013
ರ್ೕಸ ಸತೀಶ ದೈ ಇವರ ವಗಾ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/01/201
3-14/2014
ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್ ಕಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಹಾಸನ ◌ಿವರಿಗೆ 6-8 ಆಂಗಲ್ ಮಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೊಂದಸಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7(9)
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/02/201
3-14/2014
ಕಾವೇರಿ ರಿಯ ಪರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ನೀ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/03/201
3-14/2014
ರಂಗನಾಥ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(9)
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/05/201
3-14/2014
ರ್ೕ ಲ ಮ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು
7(9)
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/07/201
3-14/2014
ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ
7(9)
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/08/201
3-14/2014
ನಳಂದ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(9)/ಹೊಶಾಪಾರ್/09/201
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
3-14/2014
ಅರ ಂದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
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541

117003

542

117004

543

117006

544

117007

545

117017

546

117018

547

117022

548

117024

549

121056

550

73750

551

130804

552

130807

553

130808

554

130809

555

130811

7(9)
21/01/2014
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/10/201
3-14/2014
ಬೆನಕ ರಿಯ ಪರ್ ◌ಾಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ
7(9)
21/01/2014
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/11/201
3-14/2014
ರ್ೕನಿಧಿ ಪಬಿಲ್ಕ ಶಾಲೆ ಜಾವಗಲ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
21/01/2014
799)
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/13/201
3-14/2014
ಕಮಲ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
7(9) ಪಾರ್ ಅ 14/201321/01/2014
14/ಹೊಶಾಪಾರ್/14/201314/2014

30/10/2014

30/04/2015

10-7-3

30/10/2014

30/04/2015

10-7-3

30/10/2014

30/04/2015

10-7-3

30/10/2014

30/04/2015

10-7-3

ದೇವಮಮ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/22/201
3-14/2014
ಲ ಮ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/23/201
3-14/2014
ಾನ ದೀಪಿಗೆ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
7(9)
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/27/201
3-14/2014
ರಚನಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ
7(9)
21/01/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/29/201
3-14/2014
ಸಪ್ಂದನ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾನ
7(9)
28/05/2014
30/10/2014
30/04/2015
10-7-3
ಪಾರ್ ಅ/ದೂರು/03/2014
ರ್ೕಮತಿ ಎ ಹೆಚ್ ಪಲಲ್ ಇವರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ
71ಪಾರ್ ಅ.01.ದೂರು/20
11/07/2011
25/02/2015
25/08/2015
2-10-7
11
ಆಂಜನಪಪ್, ಸ , ಾನೇಶವ್ರಿ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆ ಬಿ ಸಂದರ್, ಬೆಂ ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ
CPIBM11ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಬೂಲ್ಬೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ
CPIBM14ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಶಂಕರ ದಾಯ್ಲಯ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
CPIBM15ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಪೆರ್ೕಮಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಶಾ ಜಮನ್ಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ
CPIBM16ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ರ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಶಾ ಗೌರಿಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
CPIBM18ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಗೆರ್ೕಸ್ ಜಯಂತಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಕೋಲಾರ ಇವರು 15/16ನೇ
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556

130814

557

130816

558

130817

559

130819

560

130824

561

130826

562

130829

563

130834

564

130837

565

133496

CPIBM21ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ವೇಮಗಲ್ ನ ಲ್ ಎಕಸ್ಲೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6
CPIBM23ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ರ್ೕ ಾನಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಚೆನಾನ್ಪುರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಂಗಲ್
CPIBM24ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಆರ್ ಎಂ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಶಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
CPIBM26ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಚೈತನಯ್ ಭಾರತಿ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಶಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
CPIBM31ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಅಕಷ್ರ ದಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಚಿಲಕಲನೇಪುರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
CPIBM33ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಪಿರ್ೕಮಿಯರ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ
CPIBM36ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಬೃಂದಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಿಂಡಿಪಾಪನಹ ಳ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
CPIBM41ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ದಿ ಗೋಲಡ್ನ್ ಗಿಲ್ೕಮ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಿಮಾಮ್ಕಲಕುಂಟೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ
CPIBM44ಹೊಶಾಪಾರ್201
05/03/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
5
ಡಾ ಹೆಚ್ ನರ ಂಹಯಯ್ ಆಂಗಲ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸೂರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ
CPIBM22sakala2015
07/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

566

133506

ಪ ತರ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
CPIBM24sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

567

133508

ಜಾಕ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
CPIBM26sakala2015

568

133510

ಟಿ ಗಿರಿಯಪಪ್ ಾಪಕಾಥರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಜಾಲಮಂಗಲ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
CPIBM28sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

569

133513

ಶವ್ಸಾಯಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
CPIBM31sakala2015

570

133514

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಶಾ ಇಗಗ್ಲೂರು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
CPIBM32sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

571

133515

ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಮೆಹದಿನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
CPIBM33sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

572

133516

ದಿವಯ್ಚೇತನ ಮಂದಿರ ಮಹದೇಶವ್ರನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
CPIBM34sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

573

133525

ಫರಾ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
CPIBM36sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
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574

133526

CPIBM37sakala2015

575

133528

ನಿಸಗರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಮುದಗೆರೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7
CPIBM39sakala2015

576

133531

ಬಾಲ್ಸಂ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಾಯಕನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
CPIBM42sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

577

133533

ವಗಂಗಾ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಮಾಯಾಗಾನಹ ಳ್ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
CPIBM44sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

578

133534

ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ರ್ಡೇನ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
CPIBM45sakala2015
08/06/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

579

138273

ಮ ಪಾಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ತಟೆಟ್ಕೆರೆ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
CPIBM91ಶಾ.ನೊಂ2015
11/08/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

580

138275

ಬಸವೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರು 15/16ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
CPIBM93ಶಾ.ನೊಂ2015
11/08/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

581

138277

ಜಡ್ ಎಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
CPIBM95ಶಾ.ನೊಂ2015
11/08/2015
03/02/2016
03/08/2016
2-10-7

582

73383

ಹಲಾಲ್ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
ಹುದಾ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕುಮುನ್ ದನ್
71ಪಾರ್ ಅ.03.ಇ /2011
05/07/2011
25/02/2015
25/02/2016
2-2-8

583

7837

584

627

585

423

586

118109

587

4585

588

4605

589

4609

590

4612

591

4615

08/06/2015

03/02/2016

03/08/2016

2-10-7

No Objection Certificate to the affiliation of K L S CBSE School,Peeranawadi
7(9)ಪಾರ್. .ಅ.ಸಥ್.ಇ.01/0
03/04/2006
20/07/2013
20/01/2014
6-5-1
6-07
ಯುನೆಯ್ಟೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಬಗೆಗ್
7(1) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ
08/02/2006
20/07/2013
20/01/2014
6-6-1
68/2005-06
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಕೌನಸ್ ಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
7(6) ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ16/05/2006
07/02/2013
07/08/2013
6-7-3
08/2006-07
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:18463/99 ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/3
18/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
8-1-3
7/2014
ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ ಪೀಠ ಕುದೂರು ಮಾಗಡಿ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ /ದಾವೆ/
03/03/2003
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
988/2003-4
ಸಮ 988/2003 ಮುತತ್ಬಾಯಿ ಮಠ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಬೀದರ್ ಇವರ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
03/03/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/05/2004-05
ನಂ:-1416-1420/2004 ರ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
10/02/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ :
19/2005-06
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 19/2001 ಬೋರುಕಾ ಕ.ಪಾರ್.ಶಾ ಶಹಾಪುರ ೇತರ್ ಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮ
799) ಪಾರ್. .ಅ
10/02/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/
/806/2005-06
.ನಂ.806/2005 ರ್ೕಮತಿ ಸಾರಾ ಸ. ಮತುತ್ ಇತರರು ಇವರ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
03/04/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ಮೇಲಮ್ನ /01/2006-07
ರ್ೕ ಉಜಜ್ಯಿನಿ ಜಗದುಗ್ರು ಶರಭೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

592

4618

593

4620

594

4627

595

4640

596

4643

597

4647

598

4649

599

4653

600

4658

601

4663

602

4666

603

4678

604

4685

605

4689

606

4728

7(9)
16/03/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಪಾರ್. .ಅ/ದೂರು/01200304 (ಭಾಗ1)
ರ್ೕ ಶರಭೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಂಡಿ ೕಟು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅವಯ್ವಹಾರ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
26/03/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದೂರು/1/2003-04
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಬರುವ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದ್ರೆ ಎನನ್ಲಾದ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
04/08/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ನೊಂ/18ಎ/2005-06
ಎ. .ಎಸ್. .ಪಾರ್.ಶಾ ಕುಷಠ್ಗಿ ರಸೆತ್, ಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
7(5) ಪಾರ್. .ಅ
16/04/2003
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ಹೆ. /ಮ.ಹಂ/01/2003-04
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದ ವೇತನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
16/06/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ನೇ.ಅ/02/2004-05
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡಗಳ ಆಡ ತ ಮಂಡ ನಡೆಸುವ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕಷ್ರ ನೇಮಕಾತಿ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
30/06/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ವಗರ್./ಇತರೆ /19/200607
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ., ಸ. ., ಬ್ುದಪಿರ್ಯಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೀದರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
29/03/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
/ದಾವೆ/4770/2005-06
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ 4770/2005 ರ್ೕ ಅಶೋಕ್ ಸಾವ ೕಕರ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
19/11/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/34408411/2000/2005-06
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ 34408-411/2000 ನೆಸರೀನ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಗವಾನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀದರ್ ಇವರ
19/11/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
/ದಾವೆ/4136/2001/200506
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 4136/2001 ಕ ತಾ, ಸಹ. ಕಷ್ಕರು, ಡಾ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀದರ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ /ಇತರೆ
23/07/2002
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/19/2002-03
ಾನಪೀಠ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ತಳವಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಏಕಲವಯ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕಾಗೇಪುರ ಮಳವ ಳ್, ಇ ಲ್ಗೆ
7(9)
05/12/2003
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಪಾರ್. .ಅ/ವೇ.ಅ/ಇತರೆ
/05/03-4
ರ್ೕ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಮಹದೇವಪೇಟೆ ಮಡಿಕೇರಿ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
7(9)
22/01/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಪಾರ್. .ಅ/ದಾವೆ/01/02-03
ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ : 358/2001 ಮತುತ್ 308-312 /2002 ರ್ೕಮತಿ ಅಂತೋಣಿಯಮಮ್ ಇವರ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್
22/03/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
/ಇತರೆ/25/2004-05
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಸವೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರ ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
7(9)
30/07/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಪಾರ್. .ಅ/ದೂರು06/200405
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ, ಹಾಗೂ ತೆಕೆಕ್ೕರಿ ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
18/11/2002
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9)
ಪಾರ್. .ಅ/ಇತರೆ/33/200203
ಸೆಂಟ್ ಅ ೕಷ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ

126
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

607

4731

608

4734

609

4736

610

4738

611

4741

612

4742

613

4744

614

4756

615

4758

616

4764

617

4769

618

4779

619

4787

620

4823

621

4825

622

4826

623

4828

7(9)
14/07/2003
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಪಾರ್. .ಅ/ವೇ.ಅ/04/200304
ಾನ ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಡುಕೊತತ್ನಹ ಲ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ.
18/04/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
/ದೂರು/04/2004-05
ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಕನನ್ಡ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆ ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನಡೆದಿರುವ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
02/03/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ನೇಮಕ/05/2004-05
ಸರಸವ್ತಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಸಗರಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
29/06/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ನೊಂ13/2006-07
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
16/12/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ವೇ.ಅ/50/2005-06
ರ್ೕ ಕೆಂಚಾಂಬ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೇಲುರು ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
25/04/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದೂರು/01/2006-07
ೕತಾ ರಾಘವ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ/
22/05/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಮಾನಯ್ತೆ/ಇತರೆ/12/200607
ದತಾತ್ತೆರ್ೕಯ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
30/05/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
/ನೊಂ/09/2006-07
ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
16/06/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ನೊಂ/12/2006-07
ಗೋಕುಲ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ನುಗೆಗ್ೕನಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
16/06/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ಎಲ್. .ಕೂಯ್/1067/2006
ದಾನ ಪರಿಷತ್, ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ ಆನಂದ್, ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ ಚಂದುರ್ ಮತುತ್ ಡಾ.ಎಂ.ಪಿ. ನಾಡಗೌಡ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ/ಇತರೆ
19/01/2001
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/2000-01
ನ ೕದಯ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
27/05/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದೂರು/03/2006-07
ಟಿಜನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
25/04/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
/ದೂರು/01/2006-07
ಮಿತರ್ ವರ್ಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
08/04/2002
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/01/2002-03
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ : 13549/2002 ಸನ್ ರೈಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಧಾವೆಯ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
17/03/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/07/2005-06 ಮತುತ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ /ಇತರೆ
44/1983-84
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 3722-23/1983 ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಲ ಮ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಸಂದಾಯ್ರಾಣಿ ಹ ಕಷ್ಕರು
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
29/11/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/05/2005-06
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 22098/2005 ( ಕಷ್ಣ)
ದೊದ್ೕದೆದ್ೕಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
29/11/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/04/1997-98
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624

4829

625

4836

626

4840

627

4842

628

4854

629

4859

630

4867

631

4870

632

4873

633

4876

634

4879

635

4883

636

4886

637

4888

638

4890

639

4895

640

4898

641

6510

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ 10576/1997 ರ್ೕ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ಇವರ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
15/03/2003
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/08/2002-03
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ 8069/2003 ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ದೈ ಪರ್ತಿಬಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
22/01/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/05/2003-04
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ. 49116-122/2003 ನಳಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ ಇವರ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
20/09/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/04/2004-05
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ನಂ.24909/2004 ಮತುತ್ 27091-92/2004 ಗೌತಮ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ನ ತಾ. ಹಾಸನ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
09/02/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/08/2004-05
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ. 54070-72/2003(ಎಸ್) ಪರ್ತಿಭಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆತ್ (ರಿ) ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಇವರ ದಾವೆಯ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
13/09/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ಇತರೆ/17/1997-98
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 52/1997 ರ್ೕ ಎನ್ ಬಿ ಮರಯಯ್, ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ನೇಮಕ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
15/03/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/06/2005-06
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಸನ್ ನಂ 565/2006 ರ್ೕಮತಿ ಮಾದಮಮ್ ಆಯಾ ಕಾವೇರಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
23/07/2002
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/02/2002-03
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 13248/2002 ಮತುತ್ ರೀವೂಯ್ ಪೆಟಿಷನ್ ನಂ. 358/2001 ಅಂತೋಣಿಯಮಮ್ ಸಹ ಇವರ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
06/04/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ದಾವೆ/10/2003-04
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ.319-386/2004 (ಎಸ್) ರ್ ಎ ಡಿ ಸೋಮಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
05/11/2003
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ಶಾ.ಮು/ಇತರೆ /02/200304
ತಾಯಮಮ್ ಮಲಲ್ಯಯ್, ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
12/08/1997
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ಇತರೆ/14/1997-98
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 9403/ಮತುತ್ 15642/2991 ಕೆ ಸತ್ದ ಕಿಂಗ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
01/07/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ನೊಂ/12/2005-06
ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಹ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೇಮಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
29/06/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ನೊಂ/14/2004-05
ಅನಿನ್ಕೆಲ್ೕಟಾ ಪಾಯ್ಟಿರ್ಕ್, ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
16/08/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
/ನೊಂ/18/2004-05
ಸನಿನ್ಬಾಯ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೊಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
10/06/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ನೊಂ/09/2004-05
ನೋಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾವರ್ತಿ ನಗರ ಬಳಾಳ್ರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
20/09/2004
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
/ನೊಂ/19/2004-05
ವಾಸ
ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ ಅಜಜ್ಂಪುರ ತರೀಕೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಜಿಲೆಲ್
02/08/2003
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
/ನೊಂ/11/2003-04
ಎಲೈಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
28/10/2003
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ನೊಂ/18/2003-04
ಎಲ್.ಆರ್. ರಾಯ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಚಿತಾತ್ಪುರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
13/10/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಅ.ಪ30/06-07
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642

6513

643

6516

644

6762

645

7007

646

7177

647

7603

648

8235

649

8325

650

8392

651

9032

652

10522

653

10620

654

11258

655

11260

656

11406

657

12567

658

12583

659

12587

ಗೌತಮ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರ ಬಗೆಗ್
7(9)ಪಾರ್. /ವಗರ್
13/10/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/ಇತರೆ/19/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಸ. ಬುದದ್ಪಿರ್ಯಾ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೀದರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
7(9)ಪಾರ್. .ಅ.ಕೆ. ಲ19/0
13/10/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
6-07
ಮ ಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐವಾನಾ ಎ.ಶಾ ಬಡವಾನೆ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್
7(9)ಪಾರ್. .ಅ/ನೆ.ಅ/ಇತರೆ
16/10/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
/01/2004-05
ಪರ್ಸನನ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಡಿಲ್ ಮನೆರಸೆತ್ ಮತುತ್ ತಣೆಣ್ೕರು ಹಳಳ್ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
¹7(9)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ
18/10/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
13131/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ ರಾಜಭೂಷಣ ಇವರ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್
si7(9) sA.Si.a
19/10/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
33anu/06-07
ಅಟಜ್ಮಿನ್ ಸಾಟ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್ (ರಿ) ತರೀಕೆರೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ಮದರ್ ನಸ ತಾ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವ
7(9) ಪಾರ್. .ಅ.ಹೆ.
09/10/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
42/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ಅವರನುನ್ ನಮಮ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರೆಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
7(7) ಪಾರ್. .ಅ/-01/0616/12/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
07
ಭಾಷಾನೀತಿ ಪಾಲನೆ ಬಗೆಗ್.
7(9) ಪಾರ್. .ಅ.ಸಥ್.19/0623/12/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
07
ಸಂತ ಜೋಸೆಪ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೇ ಕೊಪಪ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಸಾಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ
1756/06
27/12/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ವೇತನ ಆ ೕಗದ ಪರ್ಶಾನ್ವ ಗ ಗೆ ಉತತ್ರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ಅಧೀನಕೊಕ್ಳ ಪಡುವ
7(8) ಪಾರ್ 641 ಪಾರ್ ಪಿಂ
25/04/2006
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ನಿವೇ 2/06-07
ರ್ೕಮತಿ ನೂರುನಿನ್ಸಾಸ್, ನಿವೃತತ್ ಮು , ಮಿಲತ್ ಪುಲಬ್ನ್ ಉದುರ್ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರಿ ಅ ಸಂ
7(9)
03/03/2007
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಪಾರ್. ಅನೇ.ತ.ನೊಂ/26/06
-07
ಸೆನ್ೕಹ ಎ ಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆ ಪಂಚನಹ ಳ್ ಕಡೂರು ತಾ/ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅನು
07/03/2007
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
53/06-07
ಅರ ಂದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ ಮೇಟಿಕುಕೆರ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ/ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
7(9) ಪಾರ್. .ಅ.
30/03/2007
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ವಗರ್72/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಗೌರಮಮ್ ಸ. .ಜೆಯ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗುತತ್ಲು ಮಂಡಯ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
7(9) ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್13/04/2007
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
72/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಮಮ್ ಸಾ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗುತತ್ಲು ಮಂಡಯ್ತಾ ಇ ಲ್ಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ
7(9) ಪಾರ್ ಅ
26/04/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ವಗಾರ್:72/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಮಮ್ ಸ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ಗುತತ್ಲು ಮಂಡಯ್ ಇ ಲ್ಂದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಟಟ್ ಕುರಿತು.
79ಪಾರ್ ಅನೊಂ6/07-08
28/05/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ದಾಯ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಗೌರಿಕಲುವೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06ನೇ ತರಗತಿ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
79 ಪಾರ್ ಅ ವಗ್ರ್07/0710/07/2007
23/07/2013
23/01/2014
08
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
79.4.ದಾವೆ/2007
18/07/2007
23/07/2013
23/01/2014
ರಿಟ್ ಪಿ.ಸಂ.9187/07

8-3-26

8-3-26
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660

12590

661

12637

662

12754

663

12786

664

12900

665

15140

666

15216

667

15341

668

15373

669

15477

670

15640

671

16112

672

16145

673

16182

674

16405

675

16463

676

16875

677

16879

678

16881

79ಪಾರ್. .ಅ/ಇತರೆ/2007- 18/07/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
08
ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ
79 ಪಾರ್ ಅಹ46/06-07
29/01/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ಐ ಲಾಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನೆಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕೂಡಿಗೆ ಇ ಲ್ಗೆ
79 ಪಾರ್ ಅನೊಂ28/0608/03/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
07
ಇನ್ ಪಾಯ್ಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ 06ನೇ ತರಗತಿ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
C7[9].23.ದಾವೆ/2007
27/07/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ.ಮರಯಯ್ ,ಸ. .ಇವರ ದಾವೆಗಳ ಲ್ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
79 ಪಾರ್ ಅಹುಅ16/0617/02/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
07
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಪೂಣಿರ್ಮ ಮು . ಭಾರತಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಭಾರತೀನಗರ,ಮದೂದ್ರು ತಾ/ ಮಂಢಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹುದೆದ್
78 ನಿ ಸೌ 52/2007-08
21/01/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರ ಕೆ , ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಜಯ ಶು ಹಾರ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಸವನಗುಡಿ, ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ
28/01/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
79ಪಾರ್ ಅ ಆಂ.ಅ.14/0708.62.ಅನುಮತಿ/2008
ನಿಮರ್ಲ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
79 ಪಾರ್ ಅ
06/02/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ನೊ.17/200708.68.ನೊಂದಣಿ/2008
ರೋಟರಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ ಚರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ರೋಟರಿ ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ನ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
03/03/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
79 ಪಾರ್ ಅ 06 ನೇ
ತ.ನೊಂ.26/06-07
ಸೆನ್ೕಹ ಎ ಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆ ಪಂಚನಹ ಳ್ ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2008-09 ನೇ ಸಾ ಗೆ 06 ನೇ
.73.ಹಸಾತ್ಂತರ/2008
20/02/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಅದಿಚುಂಚನಗಿರಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರ ೕಂದರ್ನಗರ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್.ಶಾ.ಗೌರಿಕೊಪಪ್ಲು ಹಾಸನ
79 ಪಾರ್ ಅ 6ನೇ ತರಗತಿ
04/03/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
ಅನುಮತಿ.88.ಅನುಮತಿ/20
08
ಕೂಗರ್ ವಾಯ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಘ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್
C79.139.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/200
16/04/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
8
ಸುಭಾಷ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಬಗೆಗ್
c79.152.ಮೇಲಮ್ನ /200
17/04/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
8
ಅಪೀಲ್ ಕೆಸ್-ಬುವನಹ ಳ್ ಚೆನನ್ಕೆಶವ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್
21/04/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
79 ಪಾರ್ ಅ ರಿಟ್
ಅ.ಸಂ.5424/2008
ರಿಟ್ ಅ.ಸಂ.5424/2008 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ಜಯ ರವರ ದಾವೆ ಕುರಿತು.
c7[9] Mis/2008-09
30/04/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ಈಗಾಗಲೇ ನಿವರ್ ರುವ ಪತರ್ಗಳು ಗಣಕ ಯಂತರ್ದ ಲ್ ಬಾಕಿ ಇದುದ್ ಕಡತ ಗೊ ಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
05/05/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ರಿ.ಅ.ಸಂ.24909:04ಮತುತ್ 27091ರಿಂದ 27092:04ಗೌತಮ .ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಸನ
79ಪಾರ್. .ಅ:ಇತರೆ01/12/2007
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
01:2007-08
ಬಾಕಿ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ
7[9]ಪಾರ್ ಅ:ದಾವೆ:02:2
01/12/2008
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
007-08
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗಳು ಬಗೆಗ್.
7[9]ಪಾರ್ ಅ:ವೇ.ಅ:03:2
01/12/2007
20/07/2013
20/01/2014
8-3-26
007-08
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679

16897

680

16899

681

16914

682

16915

683

16916

684

16918

685

17475

686

17630

687

17827

688

18008

689

18118

690

18253

691

19092

692

19174

693

19807

694

20258

695

20588

696

22497

697

22713

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
79ಪಾರ್. .ಅ:ಇಡಿ01/12/2002
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
04:2007-08
ಸಕಾರ್ರದ ಪತರ್ಗಳು
79ಪಾರ್. .ಅ/ಹೆ. .01/12/2002
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
06:2007-08
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರು
7[9]ಪಾರ್ ಅ:ನೇ.ಅ:
01/12/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
7[9]ಪಾರ್ :ವಗರ್:08:200
01/12/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
7-08
ವಗಾರ್ವಣೆ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಬಗೆಗ್.
7[9]ಪಾರ್ ಅ:ಹೊ.ಶಾ.ಅ:0
01/12/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
5:2007-08
ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಅನುಮತಿ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
7[9]ಪಾರ್ ಅ:ಸಥ್.ಹ:09:20
01/12/2007
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
07-08
ಶಾಲೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮತುತ್ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗೆಗ್.
79.298.ಇತರೆ/2008
04/07/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ಜನಾರ್ಧನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 2003-04 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
c79
11/07/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
language palicy
c79
21/06/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ಜಾನ್ನ ಭಾರತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ , ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
c79
03/07/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
language palicy
79
29/08/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ.01/200
7-08..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಮದೂದ್ರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಂತರಾಜು ಇವರನುನ್ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಲ್ಟುಟ್, ಕುವೆಂಪು ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿಯನುನ್
10/09/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
c79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/1/0809
ಈಗಾಗಲೇ ಕಡತದ ಲ್ ನಿವರ್ ರುವ ಪತರ್ಗಳು ಗಣಕಯಂತರ್ದ ಲ್ ಬಾಕಿ ತೋರಿಸುತಿತ್ದುದ್ ಸದರಿ ಪತರ್ಗಳನುನ್
18/11/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಜಿ.ಎನ್.ರಾಮಕೃಷೆಣ್ಗೌಡ ಸ. . ರ್ೕ ಗುರುಕುಲ ಶಾ. ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ವನಸಂವಧರ್ನ
c79 pra Shi a. 01/0819/11/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
09
kids paradise, hassan
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
29/12/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಜಯ ಕುಮಾರಿ ರೈ. ಇವರ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್ 10ರೂ. ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ದೊಂದಿಗೆ
c79 gry.pry.
12/01/2009
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
mis.25/2008-09
circuler
c79 gra pry
24/01/2009
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
misc.w.p. letters [mis sent]
c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
12/02/2009
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ರೋಟರಿ ಸಂ ತರೀಕೆರೆ ಈ ಸಂ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರೋಟರಿ ಪಾರ್ಆ ಶಾ, ತರೀಕೆರೆ ಈ ಶಾ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
79 ಪಾರ್ ಅ/ ಂಬರಹ/
01/03/2008
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
2008-09
ಂಬರಹ ವ
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C/79gry.pry
01/01/2008
mandya miselanious file
C7[9] ಪಾರ್ ಅ/ ಆಂ.ಮಾ/
03/04/2009
ನೋಂದಣಿ- 03/200910..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

23/07/2013

23/01/2014

8-3-26

23/07/2013

23/01/2014

8-3-26

ದೊರೆಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಕುಲಹನಿ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರು 2009-10 ನೇ ಸಾ 6 7 ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
04/02/2010
23/07/2013
23/01/2014
8-3-26
CPI.grant
file.ಅನುಒ/2010
ಮಾರುತಿ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಯ ಯೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪಸಾತ್ವನೆ ದೋಂದಿಗೆ
7(9)
106043
30/01/2013
11/09/2015
11/03/2016
8-3-26
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /27/201213/2013
ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಲಭಯ್ ಲಲ್ದಿರುವ ಕಡತದ ಬಗೆಗ್
4880
7(9) ಪಾರ್. .ಅ
08/11/2005
20/07/2013
20/01/2014
8-6-26
/ನೊಂ/20/2005-06
ಮೂಡುಗೆರೆ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಟೌನ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೊಂದಣಿ ಬಗೆಗ್
ಶಾಖೆ: BUDGET
ಒಟುಟ್: 109
ಆಯವಯ್ಯ1/ಮಾಹ.ಅ.ಮಾ
16587
22/04/2008
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ತಿ1/2008-09
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ವದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ1/ಹ.ಹಂ.4/200
16588
23/04/2008
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
8-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಂದಿ ದವಯಾಲಯಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರಿಗೆ ಅಲಾಪ್ವದಿ
ಆಯವಯ್ಯ1/ದೆವ್. .ಬ.3/20
16590
11/04/2008
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
08-09
ಅನುದಾನಿತ ದೆವ್ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೂ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ1/ಹ.ಹಂ.2/200
16591
24/04/2008
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
8-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್
ಆಯವಯ್ಯ1/ಹ.ಹಂ1/2008
16592
16/04/2008
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಸನುದಾನಿತ ಚತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತಾನುದಾನುದಾನಕೆಕ್
ಆಯವಯ್ಯ1/ ಹ.ಹಂ 2/
32606
04/04/2009
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
2009-010
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ರ್ತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ಬಬ್ಂದಿಯವರುಗ ಗೆ ವೇತನ
43663
ಆಯವಯ್ಯ 1/ಎನ್.ಎಂ. .
16/04/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಅ ಲ್ೕಡಿಂಗ/13/2010-11
41038

8

54182

9

54225

10

54229

2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎನ್ಎಂ ಯ ಲ್ ಆಯವಯ್ಯ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
16/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/16/2005-06
ಕಿತೂತ್ರು ರಾಣಿ ಚೆನನ್ಮಮ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಿತೂತ್ರು ಇದಕೆಕ್ 2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 2 ಮಾ ಹ ನಿ
ಇತರೆ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/02/206-07
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿಯ ಕಾಲಂ 26ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ಯ ಬಗೆಗ್ ತಿಳುವ ಕೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಆಯವಯ್ಯ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಅಂದಾಜು/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ೕಜನೇತರ)/7/206-07
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11

54279

12

54280

13

54281

14

54283

15

54284

16

54289

17

54304

18

54306

19

54309

20

54310

21

54312

ಧ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ
ಆಯವಯ್ಯ 1
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಅಂದಾಜು/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ೕಜನೇತರ)/06/206-07
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳನುನ್ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 5ನೇ ವೇತನ
ಆ ೕಗ/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ೕಜನೇತರ)/1/2006-07
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ 5ನೇ ವೇತನ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ ಎಸ್ಎಸ್
ಎ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/7/2006-07
ದಿ: 31.03.2006ಕೆಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲೆಕಕ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸದಿರುವ ಮತುತ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊಳಳ್ದಿರುವ ಮುಂಗಡದ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/3/2006-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಆಯವಯ್ಯ 1 ರೆ ರಿ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಇತರೆ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/18/2005-06
2004-05ನೇ ಸಾ ನ [ದಿ: 31.03.2005ರ ಅಂತಯ್ಕೆಕ್] ರೆ ನೂಯ್ ರಿ ಪ್ಟ್ ವರದಿಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 4
ಇತರೆ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/1/2003-04
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಲ್ರುವ ಭಾಗೀಯ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳನುನ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 ರಾಜಸವ್
ವ್ೕಕೃತಿ+ವೆ ಬಿ
ವೆಚಚ್/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/16/2008-09
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಸವ್ ವ್ೕಕೃತಿ ಮತುತ್ ವೆಚಚ್ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/2/2009-10
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ಬಬ್ಂದಿಯವರುಗ ಗೆ ವೇತನಕೆಕ್
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/1/2009-10
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಚಿತರ್ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಅರೇಬಿಕ್, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗಳ
ಆಯವಯ್ಯ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
1/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/1/2010-11
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ದಸಾತ್ವೇಜುಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/5/2009-10
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗ ಗೆ ಅಲಾಪ್ವಧಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
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22

54315

23

54317

24

54318

25

54319

26

54320

27

54322

28

54323

29

54325

30

54326

31

54329

32

54331

33

54334

ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ ಹಂ ರಾಜಯ್
ರಾಷಟ್ರ್
ಪರ್ಶ ತ್/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/10/2008-09

04/11/2010

11/01/2012

11/07/2012

10-9-1

2007-08ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಪಡೆದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಆಯವಯ್ಯ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 ದೈ
ಬ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/2/2008-09
ಅನುದಾನಿತ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆರ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ಯ 1 ದೈ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಬ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/3/2008-09
ಅನುದಾನಿತ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ 2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಯವಯ್ಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಸಾ &
ಬಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/14/2008-09
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಾಲ ಬೇಡಿಕೆ ಮತುತ್ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/2/2008-09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಆಯವಯ್ಯ 1 ದೂರು ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/14/2008-09
ರ್ೕವಾಣಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ತನಿಖೆ/ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ
ಆಯವಯ್ಯ 2 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/12/2008-09
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ಯ 1
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಅಂದಾಜು/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ೕಜನೇತರ)/05/200809
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಣ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 ದೈ
ಬ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/2/2007-08
ಅನುದಾನಿತ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಮಾ ಹ ಅ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಮಾ ತಿ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕ
ಜನೇತರ)/1/2008-09
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ ಕಾ ಆ ಮಾ
ಸಾ &
ಬಾ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/12/2008-09
13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಾಲ ಮತುತ್ ಬಾಕಿ ವಸೂ ಯ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/4/2008-09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರಿಗೆ ಅಲಾಪ್ವಧಿ
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34

54335

35

54341

36

54344

37

54356

38

54358

39

66598

40

110960

41

110962

42

110963

43

110965

44

110988

45

110989

ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/1/2008-09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಮು ವೇ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ೕಜನೇತರ)/16/201011
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಬಗೆಗ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ ಹಂ ರಾಜಯ್
& ರಾಷಟ್ರ್
ಪರ್ಶ ತ್/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/05/2010-11
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಶ ತ್ಗಾಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/15/2009-10
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಮುಂಗಡ ವೇತನಾನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಎನ್ ಎಂ
/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/13/2010-11
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎನ್ಎಂಎ ಯ ಲ್ ಆಯವಯ್ಯ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-1
CPI
ಬಿ2/ಇ /ಆ.ಮ.ಹಂ./8//201
1-12
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
21/06/2013
07/05/2014
07/11/2014
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಹಂ/01/2
013-14/ಇ /ದಿ04-042013/2013
2013-14ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
21/06/2013
07/05/2014
07/11/2014
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ./
02/2013-14/ಇ /ದಿ 0404-2103/2013
ಉದುಱ ಮತುತ್ ಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತಕಛೇರಿಗೆಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
21/06/2013
07/05/2014
07/11/2014
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ.
3/ 2013-14/ಇ /ದಿ 0404-2013/2013
ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ಯೂಜನೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/
21/06/2013
07/05/2014
07/11/2014
10-9-1
ಆ.ಮ.ಹಂ./04/201314/ಇ /ದಿ04-042013/2013
ಸಹ ನಿದೇಱಶಕರು ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾಂ,ಮಯ್ಸೂರು .ಎಂ,ಐ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
22/06/2013
07/05/2014
07/11/2014
10-9-1
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ/0
5/ಇ /ದಿ.04-042013/2013
ಂದಿ ಕಷ್ಕ .ಪರ್. ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಶ್ ಮೆಸೂರು ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ ಆ.ಮ.ಹಂ.
22/06/2013
07/05/2014
07/11/2014
10-9-1
06/ 2013-14/ಇ /ದಿ0404-2013/2013
ಉಪಹಾರ ಯೂಜನೆಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2
22/06/2013
07/05/2014
07/11/2014
ಆ.ಮ.ಹಂ./07 201314/ಇ /ದಿ.04-042013/2013
ರಾಷಟ್ೃಕಱರತ ದಙ್ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಶ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ0
24/06/2013
07/05/2014
07/11/2014
9/ 2013-14/ಇ /ದಿ.0804-2013/2013

46

110994

47

111018

48

111019

49

111020

50

120230

51

120289

52

120290

53

120291

54

120292

55

120293

2014-15ನೇಸಾ ನ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್. ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಠ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ./
07/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
2014-15/ಇ /06/2014

10-9-1

56

120294

ಜನೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2014-15ನೇಸಾ ನ ಮಧಾಯ್ನ ◌ುಪಹಾರ
07/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿ2/ ಆ.ಮ.ಹಂ/
2014-15/ಇ /07/2014

10-9-1

57

120295

ಕೊಡಗು ಸಠ್ ೕಯ ಸಂಸೆಠ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
07/05/2014
07/11/2014
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/10/ಎನ್.ಎಂ 24/06/2013
. /ಅ.ಲೊ201314/ಇ /ದಿ09-042013/2013
ಅನುದಾನವನುನ್ ಲೆಕಕ್ ೕ ಕೆ ವಾರು ಖಜಾನೆಗಣಕ ಜಾಲದ ಲ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
24/06/2013
07/05/2014
07/11/2014
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2
ಭಾ.ಸೇ.12/201314/ಇ /ದಿ 02-052013/2013
ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸಶ್ಗೆ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಅ.ಮ.
05/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
ಹಂ/ 01/201415/ಇ /2014-15/2014
2014-15ನೇಸಾ ನ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ವೇತನ/ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ/0
07/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
2/ 201415/ಇ /02/2014
2014-15ನೇ ಸಾ ನ ಉದುಱ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
07/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
ಆಯವತ್ಯ/ಬಿ2/ ಆ.ಮ.
ಹಂ,/201415/ಇ /03/2014
2014-15ನೇಸಾ ನ ಮದಾಯ್ನ ◌ುಪಹಾರ ಯೂಜನೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ಯ/ ಬಿ2/
07/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
ಆ.ಮ.ಹಂ./ 201415/ಇ /04/2014
2014-15ನೇ ಸಾ ನ ಸಹ ನಿದೇಱಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
07/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ ಆ.ಮ.ಹಂ/
2014-15/ಇ /05/2014

2014-15 ನೇಸಾ ನ ರಾ ಠ್ೕಕ್ಐತ ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಠ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
07/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿ2/
ಎನ್.ಎಂ. . ಅ.ಲೋ201415/ಇ /08/2014

10-9-1

10-9-1

10-9-1

10-9-1

10-9-1

10-9-1

10-9-1

10-9-1

10-9-1

10-9-1

2014-15ನೇ ಸಾ ನ ◌ಾಯವಯ್ಯ ಖಜಾನೆ ಗಣಕ ಜಾಲದ ಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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58

120296

59

120297

60

12906

61

16204

62

18081

63

42373

64

48645

65

54181

66

54183

67

54184

68

54185

69

54186

70

54187

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿ2/
07/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
ಭಾ.ಸೆವದಾಳ 201415/ಇ /09/2014
2014-15ನೇ ಸಾ ನ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆಠ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ ಆಮ.ಹಂ./
07/05/2014
27/04/2015
27/10/2015
2014-15/ಇ /10/2014

10-9-1

2014-15ನೇ ಸಾ ನ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಸಠ್ ಯ ಸಂಸೆಟ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
03/08/2007
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯಾವಯ್ಯ:1ಅಂದಾಜು:05
/2007-08
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳನುನ್ ಅನುಬಂಧ `ಬಿ` ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
ಬಿ3/ಸಾ. .ಇ ಅ/2008-09
22/04/2008
10/01/2012
10/07/2012
10-9-2
ಬೆಳಾಗಾಂ ಭಾಗದ ಪಾರ್ ಮತುತ್ ಪೌರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 2008-09ನೇ ಸಾ ನ ವೇತಾನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿ 3 / 6 /
28/08/2008
10/01/2012
10/07/2012
10-9-2
2008-09
ರಾಜಯ್ದ ಪರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆಯಾಗಳ ವಯ್ತಾಯ್ಸ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
03/03/2010
10/01/2012
10/07/2012
10-9-2
ನೇತರ)/ಆ3/ವೇತನ1/2009
=10/2010
ರಾಜಯ್ದ ಪೌರ್.ಪಾರ್. ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಾದ ಲ್ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
25/08/2010
10/01/2012
10/07/2012
10-9-2
CPI.B3/salary/1/201011.ಶೈ.ಅಂ.ಅಂ/2010
Data Processing of Service Registers to Human Resource Manegment System
Budget/ಆ.ಅ( ೕಜನೇತ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ರ)/4 SHI KA BAKI
6/2003-04
lOCAL BODIES ARE PAY THD SES TO GOVERNEMENT AT PERFECT TIME
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ
ಎಜಿ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/21/2005-06
ದಿ: 31.03.2004ಕೆಕ್ ಅಂತಯ್ಗೊಂಡ ಭಾರತ ಲೆಕಕ್ ನಿಯಂತರ್ಕರು ಮತುತ್ ಮಹಾ ಪರಿಶೋಧಕರು ವರದಿಗಳ ಲ್ನ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ
ಡಿ ಆರ್/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ೕಜನೇತರ)/18/200001
1999-2001ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ [ ಲ್] ರ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ 6.4ಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ
ಡಿ ಆರ್/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ೕಜನೇತರ)/07/200607
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಅಂಡ್ ಎಜಿ ವರದಿಯ [ರಾಜಸವ್ ವ್ೕಕೃತಿ]ಯ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖೆಯ್: 6.7ರ ಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ
ಎಜಿ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/3/2004-05
2000-01ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ [ ಲ್] ಯ ಲ್ರುವ ಕಂಡಿಕೆ 6.1 [6.1.1 ರಿಂದ 6.1.10]ಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ
ಎಜಿ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/9/2001-02
1999-2000ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ [
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71

54196

72

54197

73

54199

74

54207

75

54211

76

54217

77

54221

78

54223

79

54224

80

54226

81

54227

82

54228

ಆಯವಯ್ಯ 1 ಎ ಕಂ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ವ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/2/2001-02
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಮತುತ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಖಾಸಗಿ
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಕ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಕಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/15/2002-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ [ ಲ್] ರ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಂಡಿಕೆ ಇರೆಗೂಯ್ಲರ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಕ
ಕಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/4/2002-03
2001-02ನೇ ಸಾ ನ ಮತುತ್ ಎಜಿ ವರದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ ಇರೆಗೂಯ್ಲರ್ ರಿ ೕಸ್
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಎಜಿ ಕರಡು
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಕಂಡಿಕೆ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕ
ಜನೇತರ)/1/2000-01
1999-2000ನೇ ಸಾ ನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಎಜಿ ವರದಿಯ ಲ್ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡಲು ಉದೆದ್ೕ ರುವ ಕರಡು
ಆಯವಯ್ಯ 2 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/14/2006-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಪಡೆದ ಕಷ್ಕರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಆಯವಯ್ಯ ಎಲ್ಎ ಎಲ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/01/2006-07
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ.ಭಾ ರ್ ಹಂಪನಗೌಡ [ ಂಧನೂರು] ರವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 125ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/3/2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಯ ನಿವರ್ಹಣಾನುದಾನಕೆಕ್ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ವೇತನಕೆಕ್
ಆಯವಯ್ಯ ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/01/2006-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯ ಯ್ಯ
ಆಯವಯ್ಯ 4 ಹ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/2/2002-03
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯ ಯ್ಯ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಹ
ಹಂ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/04/206-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ವೇ 1 ಬಿ ಸೈ ಶಲೆ
ಆಯವಯ್ಯ/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ೕಜನೇತರ)/16/2004.0
5
2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಯವಯ್ಯ ಬಗೆಗ್
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ 4
ಇತರೆ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/06/2002-03
ರ್ೕ. ದಧ್ಗಂಗಾ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಸಕ್ಲ್, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಾವಯ್-2ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ಇ
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54282

84

54295

85

54308

86

54330

87

67119

88

11568

89

17237

90

17238

91

17239

92

17240

93

17241

94

17242

95

17243

96

17244

97

17245

98

17247

ಆಯವಯ್ಯ 1
ಇತರೆ/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ನೇತರ)/9/2001-02

04/11/2010

11/01/2012

11/07/2012

10-9-2

ೕಜ

ೕಜನೇತರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗ ಗೆ ಅಧಯ್ಪರ್ಣೆ ತಃಖೆತ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
2001-02ನೇ ಸಾ ನ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ 1 ಆ
ಅ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜನೇ
ತರ)/1/2000-01
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಥಿರ್ಕ ಹಾಗೂ ಆಡ ತದ ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ್
ಆಯವಯ್ಯ 1 ವೈ ಮ ಪಾ
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ವೆಚಚ್ ಅ
ಕೊ/ಆ.ಮರುಹೊಂ( ೕಜ
ನೇತರ)/10/2009-10
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಮರು ಪಾವತಿ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯ 1
04/11/2010
11/01/2012
11/07/2012
10-9-2
ಅಂದಾಜು/ಆ.ಮರುಹೊಂ(
ೕಜನೇತರ)/05/200708
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳನುನ್ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
16/05/2011
10/01/2012
10/07/2012
10-9-2
CPI/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ(3)/20
11-12
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ತಿ ಮಾಹೆಯ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಒಳಗೆ ರಾಜಯ್ದ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
08/05/2007
28/04/2008
28/10/2008
10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ2/ಹ.ಹಂ.05/20
07-08
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್. ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು, ಇ ಲ್ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
27/03/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ2/14.ಇತರೆ/ಟ
ಪಾಲು/2008-09
ಇತರ ಪರ್ಗಳು ಹಾಗು ಟಪಾಲುಗಳು ಮಾ ತಿ ಪರ್ತಿಗಳ ಕಡತ.
ಆಯವಯ್ಯ 2/ ಇತರೆ
29/03/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
ಅಧಾಯ್ಪರ್ಣೆ/1/2007-08
ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳ ಉಳಕೆ ಹಣವನುನ್ ಆಧಾಯ್ಪರ್ಣೆ
2007-08 ನೇ ಸಾ ನಲ್ಇ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ಆಯವಯ್ಯ 2 ಹ.ಹಂ.
09/04/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
2/2008-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ಉವರಿಗೆ ವೇತನ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಆಯವಯ್ 2/ಹುದೆದ್
10/04/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
ಮುಂದುವರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್/3/2008-09
ದ ಹಂತಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಭೋದಕ/ ಭೋದಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಖಾಯಂ ಆಗಿ
ಸಾ. . ಇ. ಯ ಲ್
21/04/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ/ 2 / ಹ.ಹಂ/ 4
/2008-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಆಯವಯ್ಯ 2 / ಹ.ಹಂ./5 /
21/04/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
2008-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಪರ್. ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಲಳಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ
22/04/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ2/ ಹ.ಹಂ 6 /
2008-09
2008-09 ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ವೇತನ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
23/05/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ 2 /ಹ..ಹಂ /
7/2008-09
ೕಎಜನೇತರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
2008-09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳಕೆಕ್
ಆಯವಯ್ಯ 2 //ಹ.ಹಂ/
02/05/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
2008-09
2208-09 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಾಹಾರ
ೕಜನೆ ಆಹಾರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಗ ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ 2/
21/04/2008
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
ಹ.ಹಂ/11/2008-09
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99

66590

100

66591

101

66593

102

66594

103

66595

104

66596

105

66597

106

66599

107

66600

108

67112

109

67113

1

1
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2008-09 ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ವಯ್ದ್ಐಕೀಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ
CPI
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-3
ಬಿ2/ಇ /ಆ.ಮ.ಹಂ./1//201
1-12
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ
CPI
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-3
ಬಿ2/ಇ /ಆ.ಮ.ಹಂ./2//201
1-12
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೊಡಗು ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-3
CPI
ಬಿ2/ಇ /ಆ.ಮ.ಹಂ./3//201
1-12
ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-3
CPI
ಬಿ2/ಇ /ಆ.ಮ.ಹಂ./4//201
1-12
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-3
CPI
ಬಿ2/ಇ /ಆ.ಮ.ಹಂ./5//201
1-12
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ .ಎಂ.ಐ. ಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-3
CPI
ಬಿ2/ಇ /ಆ.ಮ.ಹಂ./6//201
1-12
ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-3
CPI
ಬಿ2/ಇ /ಆ.ಮ.ಹಂ./7//201
1-12
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಂದಿ ಬಿ.ಇಡಿ. ಸಂಸೆಥ್ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-3
CPI
ಬಿ2/ಇ /ಆ.ಮಹಂ./9//201
1-12
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
05/05/2011
11/01/2012
11/07/2012
10-9-3
CPI ಬಿ2/ಇ //10//201112
ಇತರೆ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ.
28/04/2011
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
CPI
ಆಯವಯ್ಯ(1)ಎನ್.ಎಂ. 1/
201112/ಇ /2011/2012
2011-120ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ NMC ಖಜಾನೆಗೆ ಗಣಕ ಜಾಲ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಆಯವಯ್ಯ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI
31/03/2011
15/06/2013
15/12/2013
10-9-3
ಆಯವಯ್ಯ(1)ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ2/2
010-11/ಇ /2010/2011

2010-11ನೇ ಸಾ ನ
ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಯಡಿ ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ ತ:ಚಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಶಾಖೆ: CAO
ಒಟುಟ್: 1
34079
11/06/2009
18/06/2013
18/12/2013
10-9-2
ಆಯವಯ್ಯ/3/2009-10
2009-10 ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ರವರಿಂದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತ ಕಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೇತನೇತರ
ಶಾಖೆ: BILLSECTION
ಒಟುಟ್: 16
104528
ಆ8[1] ವೇ
02/01/2013
02/01/2013
02/07/2013
17-8-1
ಶಾ/ಇ /ಇತರೆ/2013
ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್-ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಾಲ ಎಲ್ ಐ ಪಿರ್ಮಿಯಂ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಷಯಗಳು
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110523

3

110556

4

110596

5

110603

6

110604

7

110606

8
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9
10
11
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ಆ 8 (1) ಸಾ.ಭ.ನಿ/ಗು. .31/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
03/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/03/2013
201213 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಮತುತ್ ಗುಂಪು ಮೆ ಬಿಲುಲ್ಗಳು{ಭಾಗ1 ಮತುತ್ ಭಾಗ2}
ಆ8(1)ವೇಶಾ-ಇತರೆ01/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
4/2013-14/ಇ /4/2013

17-8-1

17-8-1

ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ /ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ.ಸಾಲ/ಎಲ್.ಐ. .ಮತುತ್ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವುದು
03/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
17-8-1
ಆ8(1) ವೇ.ಶಾ.ಆ ತೆ.01/200910/ತೆರಿಗೆಗಳು/01/2013
200910 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟಾವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಭಾಗ1 ಮತುತ್ ಭಾಗ2
ಆ8(1) ವೇ.ಶಾ.ಮಾ.ಹ.ಅ03/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
17-8-1
01/201112/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2013
ಎ.ಓಬಳೇಶ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
03/06/2013
13/06/2013
ಆ8 (81)
ವೇ.ಶಾ.ಮಾ.ಹ.ಅ.01/201213/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2013
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ನಿವೃತತ್ ಪರ್.ದ.ಸ.ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
03/06/2013
13/06/2013
ಆ8(1) ವೇ.ಶಾ.ಮಾ.ಹ.ಅ02/201213/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/2013

ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
23/11/2013
23/11/2013
ಆ 8(1)/ಇ /01/2013
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವರ
ಆ 8 (1)/ಇ /02/2013
115064
23/11/2013
23/11/2013
2011-12 ನೇ ಸಾ ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವರ
ಆ 8 (1)/ಇ /01/2013
115066
23/11/2013
23/11/2013
2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವರ
ಆ8(1) ವೇ.ಶಾ.ಬಿಲುಲ್
105224
15/01/2013
16/04/2015
01/201213/ವೇಬಿ/04/07/2012/20
13
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತನ ಡಾರ್ ಮಾಡುವ ಬ ಗೆಗ್.
120798
24/05/2014
16/04/2015
ಅ8[1] ವೇ
ಶಾ/ಇ /ವಾಬ/2014
ವಾ ಬ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಾಲ, ಎಲ್ ಐ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಪತರ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM1ಅನುಬಿ2015
131678
16/04/2015
16/04/2015
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ನ ಲ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM2ಅನುಬಿ2015
131679
16/04/2015
16/04/2015
2014-15ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಡಾರ್ ಬಗೆಗ್
CPIBM1ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
131680
16/04/2015
16/04/2015
ನಿಧಿ2015
2013-14, 2014-15 ಜಿಪಿಎಫ್ ಗೂರ್ಪ್ ಇನೂಷ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳು
ಆ 8 (1)/ಇ /02/2013
115067
23/11/2013
23/11/2013
2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವರ (ಭಾಗ-1 ಮತುತ್ 2)
ಶಾಖೆ: EST1
1(1)ಉ.ನಿ ವರ್ಂದ ಪ
3704
20/11/2003
10/01/2013
26/2003-04
ರ್ೕ ಬಸವಣನ್ಯಯ್ ಉ.ನಿ ವ ಗಗ್, ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವದಿ ಬಗೆಗ್

13/12/2013

17-8-1

13/12/2013

17-8-1

23/05/2014

17-8-1

23/05/2014

17-8-1

23/05/2014

17-8-1

16/10/2015

17-8-2

16/10/2015

17-8-2

16/10/2015

17-8-2

16/10/2015

17-8-2

16/10/2015

17-8-2

23/05/2014

8-2-2

ಒಟುಟ್: 1140
10/07/2013
2-1-1
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2

3767

3

3790

4

3807

5

3839

6

6536

7

6677

8

7259

9

9569

10

9570

11

9844

12

10742

13

10777

14

10960

15

11353

16

12106

17

13155

18

28618

19

29051

20

34541

1(1) ಇತರೆ 06/2005-06

11/06/2002

09/01/2013

09/07/2013

2-1-1

ರ್ೕ .ಎಂ. ಉಮಾಕಾಂತ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಟಿ.ಬಿ.ಎಫ್,
ರ್ೕಪಾಮರ್. ಬಡಿತ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
09/02/2005
30/03/2009
30/09/2009
2-1-1
1(1) ಇತರೆ ಎಸ್. .
ಎಸ್.ಟಿ 33/2004 -05
ಸಾ. ಇಲಾಖೆ ಯ ಲ್ ದಿ31.03-2004 ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ ಪಾರ್ತಿನಿದಯ್ದ
1(1) ಇತರೆ 16/2006-07
29/06/2006
23/03/2009
23/09/2009
2-1-1
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದವರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಕುರಿತು
1(1) ದಾವೆ-2/ಕೆ..ಎ.ಟಿ 29/08/2004
09/01/2013
09/07/2013
2-1-1
6721-02/2004-05
ರ್ೕ ಡಿ. ಎಂ. ಭಜಂತಿರ್ ನಿ.ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮತುತ್ ಇತರರು ೕಡಿರುವ ದಾವೆ ಕುರಿತು (ಸೇವಾ ಜೆಯ್ೕಷಟ್ತೆ ಬಗೆಗ್ )
1(1) ಕ ನಿ ಅ 38/200613/10/2006
23/03/2009
23/09/2009
2-1-1
2007
ಜಿ ಆರ್ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಕಢಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗಗ್
10/01/2005
23/03/2009
23/09/2009
2-1-1
1(1) ನಿ-32 ಸಫ್ವ್.ಪಫ್
4/2004-2005
ಸಾ. .ಇ ಖಾ ಇರುವ/ಖಾ ಯಾಗ ರುವ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ನಿ-32 ರನವ್ಯ ಸವ್ತಂತರ್
1(1) ಇತರೆ ನಿ ಜನೆ
19/10/2006
27/11/2008
27/05/2009
2-1-1
41 /2006-2007
ಆರ್ ವಣಣ್ ರೆಡಿಡ್ ರಿಯ ಉಪನಾಸಕರು ಡಯಟೆ ಬೆ0ಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ನಿ ಜಸುವ ಕುರಿತು
1(1) ಇತರೆ 65/200605/02/2007
23/03/2009
23/09/2009
2-1-1
2007
ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ ನಿದೇಶಕರು/ ಡಯಟ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಇವರು ಸಬೆಗಳ ಲ್ ಬಾಗವ ಸುವ
ದಲು ಪೂವಾರ್ನುಮತಿ
1(1) ಇತರೆ 66/200605/02/2007
27/11/2008
27/05/2009
2-1-1
2007
ಸ ಪ
ಕಾಲೇಜು ಯರಗಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ ರುವ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಕುರಿತು
1(1) ಕ ನಿ ವ 66/200617/02/2007
23/03/2009
23/09/2009
2-1-1
2007
ಗೊರ್-ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಸತ್ಳ ನಿರೀ ೆ ಕುರಿತು
1(1).ಇತರೆ/ವಗರ್/72/20
14/03/2007
23/03/2009
23/09/2009
2-1-1
06-07
ರ್ೕಮತಿ ಎ ಹನುಮಕಕ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1).ಇತರೆ.ವಗರ್.07.20
16/05/2006
23/03/2009
23/09/2009
2-1-1
06-07
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿಇಒ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರನುನ್ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(1).ಇತರೆ.ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
26/03/2007
25/03/2009
25/09/2009
2-1-1
ಸೇ. /75/2006-07
ಸಾವರ್ನಜಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ರಿಯ ಮತುತ್ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ವತ್ಂದದ
¸ 1(1) knia04 /200723/04/2007
23/03/2009
23/09/2009
2-1-1
08
ಕೃಷಣ್ಶೆಟಿಟ್ ಕೆ. . ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು.
1(1) ನಿ (ನಿ ಜನೆ)
19/06/2007
23/03/2009
23/09/2009
2-1-1
15/2007-2008
Regional institute of English South India ಇ ಲ್ ಜನವರಿ 2008 ರಂದು ಖಾ ಆಗುವ ನಿದೇರ್ಶಕರ
11ಇ.ಓ.ವ.ಚಲನಾದೇಶ
22/08/2007
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
35/2007-08
ಸರಕಾರದಿಂದ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಚಲನಾದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
11ಜೇಷಠ್ತೆ-01/2001
08/01/2002
30/03/2009
30/09/2009
2-1-1
ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಗೌಡ, ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ.ಆರ್. . ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರ ಜೇಷಠ್ತೆ ಮರುನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
11ವಗಾರ್ವಣೆ-11/2003
07/07/2003
31/03/2009
30/09/2009
2-1-1
ಎನ್. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಪರ್ವಾಚಕರು, ಂದಿನ ಸ.ನಿ. ಮೈಸೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.
1[1]ಇತರೆ.ಪಾರ್.ನಿ.5/200
20/06/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
9-10
ಎಸ್ ಜೆ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರನುನ್ ಬೋಧಕರಾಗಿ ನಿ ೕಜನೆ
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21

34543

22

34835

23

35654

24

82492

25

98403

26

98404

27

98410

28

104791

29

104797

30

104841

31

104848

32

104849

33

104850

34

104852

35

104861

36

104896

37

104897

1[1]ಇತರೆ.ಅ.ವಗರ್03/07/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
07/2009-10
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ೕಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್.ಎ ರಿಯ/ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ನೇರ
1{1ಇತರೆ.ಅ.ವಗರ್16/07/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
10/2009-10
ರ್ೕ ವರದ ನಾಯಕ್, ರೀಡರ್, ಟಿಇ, ಬೆಳಗಾಂ ಇವರನುನ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
11 ಬಡಿತ್ 36/2006-07
12/08/2009
09/01/2013
09/07/2013
2-1-1
ರ್ೕ. ಎ. . ರೇಮಠ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ/ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ
1
20/09/2011
07/12/2013
07/06/2014
2-1-1
(1)//ಮನ /ಇತರೆ/ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್/12/2011
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ಬರುವ ಎಲಾಲ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗು ೇತರ್
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಹುದೆದ್.ಸಪ್
15/05/2012
07/12/2013
07/06/2014
2-1-1
ಠ್ೕಕರಣ/11/201213/2012
ರ್ೕ ಟಿಜಯರಾಮು, ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಹು.ಮಂ.
15/05/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
ಂಬರಹ/12/201213/2012
ರ್ೕ ಅಬಾಬ್ಸ್ ಷರೀಫ್, ಸರಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ವಗರ್.ಕ.
02/06/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
ಹಾ.ಬ.16/2012-13/2012
ಬಿಎಸಜ್ಗದೀಶವ್ರ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಂಎಂಎಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
1(1)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/
03/07/2012
06/06/2014
06/12/2014
2-1-1
2012/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/23/
06/07/2012
06/06/2014
06/12/2014
2-1-1
2012-13/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸು ೕಲೇ ಗೌಡ
1(1)ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/45
31/10/2012
06/06/2014
06/12/2014
2-1-1
/2012-13/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಇ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೆಆ ರ್ದದ್ರಾಮಪಪ್
09/01/2013
06/11/2014
06/05/2015
2-1-1
1[1]ಉನಿ.ಬಡಿತ್/ಮುಂಬಡಿತ್/
30/2013
ರ್ೕ ಕೆಂಚರೆಡಡ್ರ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ/ಮಾ.ಹ.
01/01/2011
06/11/2014
06/05/2015
2-1-1
ಅ/49/2010-11
ರ್ೕ ಅಪಾಪ್ಜಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ರಾಮನಗರ ಇವರು ಎರವಲು ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ/ರಮಂ/0
27/08/2010
06/11/2014
06/05/2015
2-1-1
1/2010-11
ರ್ೕ ಎಂ ಕಾಂತರಾಜು, ಕಾಯರ್ ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಕೊಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ/ವಗರ್/6
07/03/2011
06/11/2014
06/05/2015
2-1-1
4/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಗೀತಾ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್ ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
1[1]ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/18
09/12/2011
06/06/2014
06/12/2014
2-1-1
/2011-12
ರ್ೕ ಟಿ ಬಸವರಾಜು, ಡಿವೈಪಿ , ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್
1[1]
02/05/2012
06/11/2014
06/05/2015
2-1-1
ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2012
-13
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಎಸ್ಎಚೌಹಾಣ್]
1[1] ಇತರೆ.
23/04/2012
02/02/2013
02/08/2013
2-1-1
ಕ.ಹಾ.ಬ./ಮನ /05/201213
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104899

39

105000

40

105066

41

105453

42

105469

43

105470

44

105472

45

105476

46

105477

47

105478

48

105480

49

105487

50

105488

51

105489

52

105603

53

105613

54

105623

ರ್ೕ ಬಿ ದದ್ಪಪ್, ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ವ ಗಗ್ ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ
1[1] ಇತರೆ.
01/09/2012
06/06/2014
06/12/2014
2-1-1
.ಅ.ನಿ.32/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/2
011-12
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.ಹು.ಖಾ.ಮಾ
03/10/2011
02/02/2013
02/08/2013
2-1-1
ತಿ/ವಗರ್/01/2011-12
ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಇಳಕಲ್ ಇವರನುನ್ ಡಿವೈಪಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎ,
1[1]ಇತರೆ. ಅ/ವಗರ್/40/
15/11/2010
05/11/2014
05/05/2015
2-1-1
2010-11
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ./ವಗರ್/ಸಾ.ರ.
28/06/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
ಮ-20/2010-11
ರ್ೕ ಜಿ ಆರ್ ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಮಯದ ಲ್ನ ಅವಧಿ ಸಾಂದಭಿರ್ಕ
1[1]ಇತರೆ
26/05/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
ಅ.ಮಾ ತಿ/ವೈ ವೆ
ಮು/70/2010-11
ರ್ೕ ಭಕತ್ ಪರ್ಹಾಲ್ದನ್ ಇವರು ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/
01/01/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
2010-11
ರ್ೕ ಮಾಣಿಕ್ ಜಿ ದೊಡಡ್ಕಲಲ್ಣಣ್ನವರ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
18/12/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/1/2
010-11
ರ್ೕ ಕೆ ಬಿ ನಾರಾಯಣ, ಮಂಡಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/58/
04/02/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
2010-11
ರ್ೕ ಜೆ ಎಂ ಉಮಶ್ಮೂತಿರ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
23/12/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/50/
2010-11
ರ್ೕ ಎಂ ಕೆ ಅಬುದ್ಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
25/11/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/
2007-08 [ಪಿ]
ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/
16/05/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
2011-12
ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಮತುತ್ ಎಸ್ ದದ್ರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/60/
21/02/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
2010-11
ರ್ೕ ಸುದೀರ್ ಎ ಪತಿರ್ಕರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/
07/04/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
2010-11
ರ್ೕ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/
24/12/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
2010-11
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆಕೃರ್ಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಬಿಇಓ, ಸೊರಬ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ
1[1]/ಇ /31/2008-09
03/02/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
200809ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆಯುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ವಾ ರ್ಕ ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು / ಬಿಇಓ
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
1[1]ಇತರೆ. .ಅ.ನಿ/ನಿ ೕ 16/06/2010
/ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್-18/2010-11
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ ಇವರನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆರ್ ಗೆ
1[1]ಇತರೆ.ಜಿ.ವ. .ಅ.ನಿ/
28/08/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
ವಗರ್/24/2008-09
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಹುದೆದ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪರ್ಭಾರಿಯನುನ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉನಿ
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55

105624

56

105627

57

105628

58

105629

59

105632

60

105713

61

131489

62

3666

63

7863

64

11641

65

11893

66

12647

67

13105

68

34960

69

34983

70

34988

71

35771

1[1]ಇತರೆ.ಜಿ.ವ. .ಅ.ನಿ/
25/02/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
ವಗರ್/52/2009-10
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕಮಲಾಪುರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವು ಬಗೆಗ್
29/07/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
1[1]ಇತರೆ. ಅ./ನಿ ೕ/2
5/2010-11
ರ್ೕ ವ ಂಗಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಂ ಎಂ ಎಸ್, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ. ಅ.ದೂ./ವಗರ್
06/07/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
/22/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಳ ಪಿ ಕುಚಿನಾಡ, ಬಿಇಓ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರನುನ್ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.
03/11/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
ಟಿಎ.ಟಿಜಿ.ಮಂ/ವಗರ್/31/20
09-10
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಎಲ್ ಶಾರದಮಮ್, ಸನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿದುದ್, ವಗಾರ್ವಣೆ
26/05/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-1
1[1]ಇತರೆ. .ಅ./ವಗರ್/13
/2010-11
ರ್ೕ ಎನ್ ರುದರ್ಯಯ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಂ ಎಂ ಎಸ್, ಹಾಸನ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಕುರಿತು
1[1]
06/04/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-1
ಇತರೆ. .ಸ.ನಿ/ವಗರ್/01/20
10-11
ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಗುರುರಾಜ್, ಸನಿ [ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು] ರವರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
CPIBM7ಇ 2015
07/04/2015
03/07/2015
03/01/2016
2-1-1
ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ◌ಿಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹ ಗೂ ತತಸ್ಮ ನ ವ್ಋಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ
23/10/2003
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
1(1) ಅ..ಅ ನೇಮಕ
19/2003
ಸಾ. ಇಲಾಖೆಯ ಉತತ್ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಭಾಗಕೆಕ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಅಬಿವರ್ದಿದ್ಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ
1(1) ವಗಾರ್ವಣೆ
15/09/2006
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
29/2006-07
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಗೂರ್ಪ್-ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮತುತ್ ರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪತರ್ಗಳು
1(1) ಸಾಕಷ್ರತಾ ಉ(ನಿ)16/05/2007
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
08/07-08
ಡಯಟ್ ಗಳ ಲ್ ಡೂರ್ ಭಾಗದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್
1(1)/ವವಗಾರ್ವಮೆ/10/2
01/06/2007
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
007-08
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಗೂರ್ಪಗ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವವ್ಂದದ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
11.ಎಂ.ಎಂಎಸ್/ಹು.ಮಂ.
19/07/2007
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
25/2007-08
ಅಕಷ್ರ ಧಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮದ ಹುದೆದ್ಗಶನುನ್ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
11 ಇತರೆ ನೋ.ಅ18/08/2007
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
34/07-08
ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ನಡೆಸುವ ಸಪ್ದೆರ್ಗಳನುನ್ ವಯ್ವಹರಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1[1]ಇತರೆ:ಕ.ಹಾ.ಬ:12:2 22/07/2009
06/12/2013
06/06/2014
2-1-2
009-10
ರ್ೕ ಎನ್.ಜಿ.ಬಸವರಾಜು, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
1(1)/ ವಗಾರ್-25/08-09
08/09/2008
07/12/2013
07/06/2014
2-1-2
Transf3er ofE.O:s M.M.S. Regarding
11 ಇತರೆ
16/06/2009
22/01/2013
ವಗರ್.ಕ.ಹಾಅಆ.ಬ-03/0910
ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ. ಸನಿ.ವಗರ್.2
19/08/2009
21/01/2013
2/200910/ಇತರೆ/ ಸನಿ.22/2009

22/07/2013

2-1-2

21/07/2013

2-1-2

ರ್ೕ ಎನ್ ಟಿ ಹೇಮಣಣ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು [ವಾಣಿಜಯ್ ಶಾಖೆ] ರವರ ಸೇವೆ ಮಂಡ ಗೆ
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72

40351

73

69110

74

70115

75

70379

76

76019

77

76024

78

76349

79

76589

80

85926

81

94634

82

96106

83

96955

84

97538

85

98368

86

98391

87

98395

1[1]ಇತರೆ.ಆರ್.ಐ.ಇ.ನಿ
07/01/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
ದೇರ್ಶಕರ.ನಿ.40/ಇ /ನಿ.40/
2009-2010
ಪಾರ್ದೇ ಕ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
20/05/2011
02/02/2013
02/08/2013
2-1-2
CPI/ಇ / 1(1)ಇತರೆ.ಜ.ನಿ
.(ಆ).ಕೆ.ಹಾ.ಬ.09/201112/2011
ರ್ೕ ಎನ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತರವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
23/04/2011
05/06/2014
05/12/2014
2-1-2
1(1)/ಇ /ಇತರೆ. .ಬಡಿತ್.
03/2011-12/2011
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ.ಆರ್.ನಾಯಕ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ 60 ರಡಿ
1(1)/ವಗರ್/ಇತರೆ. .ಅ.ವ
12/05/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
ಗರ್.06/2011-12/2011
ರ್ೕ ಟಿ.ಅಶವ್ಥರೆಡಿಡ್, ಬಿಇಒ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪ ಎಸಗಿರುವ ನೆನ್ಲೆಯ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ
18/02/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
CPI/ಇ / 1(1)ಇತರೆ.ಸ.ನಿ
(2)ಹೆ.ಕಾ.48/200910/2011
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಾಯರ್ ವ ರುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಇ / 1(1)ಇತರೆ.ವ
22/07/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
ಗರ್.ನಾಯ್.ಪರ್.06/201112/2011
ರ್ೕ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ, ಂದಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶ ಪರ್ ನ್ ಮಾನಯ್
10/08/2011
02/02/2013
02/08/2013
2-1-2
1(1)ಇತರೆ.ಸ.ಸ.ಸ.ಸೇ.0
2/2011-12.ಇ /2011
ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಬ ೕಕರಣ ಹಾಗೂ ಉತತ್ರದಾಯಿತವ್ಕಾಕ್ಗಿ ರ್ೕತಾಸ್ಹ
ೕಜನೆ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1(7)(8)ಇ
11/03/2011
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
ತರೆ.ಮಾ.ಹ.174/200910/2011
ರ್ೕ.ಕೆ. .ಮಹೇಂದರ್.ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಿನನ್ಪಪ್, ಕೋಣನೂರು [ಗಾರ್ಮ ಮತುತ್ ಅಂಚೆ] ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು,
26/10/2011
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
1(8)/ರಮಂ/35/2011
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾ.ಆರ್. ಸನಿ
ೕಜನೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
1(5)/ಗರನ/ .ಅ.ಗ ಕೆ
09/02/2012
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
ರಜೆ. 57/2011-12/2012
ರ್ೕ ಮುದುದ್ರಂಗಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು,
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.7/2012- 04/05/2012
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
13/2012
ರ್ೕ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)ಪೌರ್.ಶಾ./ಮು
29/05/2012
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
ತ/16/2012-13/2012
ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.21/201
11/06/2012
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
2-13/2012
ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ.ಉಷಾ, ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
1(8)/ಕುಕ ೕ/ಸಾ
ೕ
04/07/2012
16/07/2013
16/01/2014
2-1-2
/24/2012-13/2012
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಲ್. ಚವಾಹ್ಣ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ,
1(1)/ಇ /ಗೂರ್ಪ್
05/08/2011
02/02/2013
02/08/2013
2-1-2
ಎ.ಅಧಿಕಾರಿ.ಪಟಿಟ್.1/200910/2012
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಹಬಬ್ಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಹಾವ್ನ ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ತಲುಪಿಸಲು ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
1(1)ಇತರೆ/ನಿ ೕ/ನಾ.ನಿ.
09/05/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
10/2012-13/2012
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88

98398

89

98399

90

99296

91

100597

92

100598

93

102009

94

102012

95

104831

96

104840

97

104855

98

104868

99

104870

100

104874

101

104876

102

104877

103

104895

ರಸೆತ್ ಸುರಕಷ್ತಾ ಕೋಶಕೆಕ್ ರಿಯ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/
16/01/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
2011-12/2012
ಅನಿಲ ಎಂ ಪತಂಗಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ತಿ.ಆ.46/
13/02/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
2011-12/2012
ರ್ೕ ಜಿಎಸಾರ್ಜಶೇಖರಪಪ್, ಬಿಆರ್ , ಕಾರಿಪುರ, ವ ಗಗ್ ಇವರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪಕಾರ್ಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ಗೆ
1(8)ಇತರೆ./ಇ /ಕ.ಹಾ.ಬ.
05/11/2011
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
25/2011-12/2012
ರ್ೕಮತಿ ಅಖತ್ರ್ ಬಾನು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ರವರು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್
1(8)ನಿವೃತಿತ್/ಗರನ/ಮಂ.3
11/09/2012
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
0/2012-13/2012
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಬ ೕರ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, (ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
1(8)ಸಾ
ೕ/ಕುಕ ೕ/
11/09/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-1-2
33/2012-13/2012
ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.ಹಾಲಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ
1(8)ಗ/ರಮಂ/43/201202/11/2012
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
13/2012
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಅನಂತ ನಾಯಕ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
1(8)ವ.ನಿವೃತಿತ್
02/11/2012
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
ಪಟಿಟ್./ನಿ&ಪಿಂ/42/201213/2012
2013 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ ೕಮಿತಿ ಪೂರೈ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತತ್ರಾಗ ರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
1(1)ಇತರೆ./ನಿ ೕ/ಅ.ಬೇ
25/07/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
ರೆ.ಇ. /26/201213/2013
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಕಾಯಿನ್ವಾಱಹಕ ಧಿಕಾರಿ, ತಾ ಪಂ ತುಮಕೂರು, ಇವರನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ
30/10/2012
05/06/2014
05/12/2014
2-1-2
1(1)ಇತರೆ./ನೇಮಕ/ /ಅ/
ನಿ ೕಜನೆ/43/201213/2013
ರ್ೕ ಸೋಮ ಶೇಖರಗೌಡ ಬಸವನಗೌಡ, ಬಿಇಓ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ
1[1]ಇತರೆ.ಪಿಪಿಯು/ನಿ
28/09/2010
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
ೕ/1/2010-11
ರ್ೕ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕಮಲಾಪುರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಆಯುಕತ್ರ
1[1]ಇತರೆ. .ಅ/ನಿ ೕ/2
24/11/2012
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
8/2011-12
ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಬಿಇಓ, ಸುಳಯ್ ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ. .ಅ/ನಿ ೕ/2
15/11/2012
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
6/2011-12
ರ್ೕ ಜಿ ರಘುನಾಥರೆಡಿಡ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಇವರನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖಾ
1[1]ಇತರೆ.ಅ.ಮಾ ತಿ/ನೇ
12/10/2011
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
ಮಕ/17/2011-12
ರ್ೕ ಡಿ ಎಂ ಮಂಟೂರ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರು ಸುಳುಳ್ ಜಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ ಲ್ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ.ಆ. .ಚು
19/03/2012
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
ನೋ.ಅ/ನಿ ೕ/57/201112
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಆಗೆನ್ೕಯ ಕಷ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.ಲೆ.ಅ.ಕ.ಬಿ/ವ
14/12/2011
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
ಗರ್/35/2011-12
ರ್ೕ ಜಿ ಆರ್ ರಾಮಮೂತಿರ್, ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಪರ್ಯುಕತ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ
1[1]
30/04/2012
01/11/2014
01/05/2015
2-1-2
ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2012
-13
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
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104

104900

105

104902

106

104903

107

104995

108

104998

109

105003

110

105007

111

105010

112

105037

113

105050

114

105051

115

105060

116

105064

117

105074

118

105075

119

105076

1[1]
15/02/2012
02/02/2013
02/08/2013
2-1-2
ಇತರೆ.ಕೆ.ಎಸ್.ಕೂಯ್.ಎ/ನಿ
ೕ/47/2011-12
ಕನಾರ್ಟಕ ಶಾಲಾ ಗುಣಮಟಟ್ ಮೌಲಯ್ಂಕನ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
1[1]
24/05/2012
02/02/2013
02/08/2013
2-1-2
ಇತರೆ.ಉನಿ/ವಗರ್/13/2012
-13
201213ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಪ್ಟಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಲು
18/07/2012
02/02/2013
02/08/2013
2-1-2
1[1]
ಇತರೆ.ಅ./ನಿ ೕ/32/2012
-13
ರ್ೕ ಅಶವ್ಥನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಸನಿ, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್ ಇವರನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆರ್ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
03/06/2011
02/02/2013
02/08/2013
2-1-2
1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ.ಹೆ/ತಿ/
ವೇಬ/10/2011-12
ರ್ೕ ಟಿ ಜಯರಾಮು, ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಆದೇಶದ ಲ್ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ
1[1]ಇತರೆ.ಆರ್.ಐ.ಇ/ನಿ
31/08/2010
02/02/2013
02/08/2013
2-1-2
ೕ/ಹು-29/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರು ಮನ ಸ ಲ್ ಆಐರ್ಇ ಯ ಲ್ನ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಥ್ಳ
1[1]ಇತರೆ. ಂ.ಪರ್/ದೂಪರ್/
15/07/2011
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
11/2011-12
ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕಮತಿ ಸಯೀದಾ ಬೇಗಂ, ಇಓ, ಉನಿ ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರ ಅವರ ಪತಿಯ
1[1]ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/ವೇ.ಬಿ
09/07/2010
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
-23/2010-11
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಜಗನಾನ್ಥ್, ಬಿಇಓ, ಜಗಳೂರು ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ.ಜಿಐಎಂ/ನೇಮ
30/08/2010
02/02/2013
02/08/2013
2-1-2
ಕ/ನೋ.ಅ.ನೇ-01/201011
ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಜಿಐಎಂ, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿ ರುವ
08/03/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
1[1]ಇತರೆ. ಸನಿ/ನಿ ೕ/
65/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಮಂಜುಳ, ಸನಿ, ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ ಇವರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು/ಪಾರ್ಂತೀಯ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹುದೆದ್ಗೆ
1[1]ಇತರೆ.ಸಾಥ್ನಪನನ್
19/02/2007
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
ಬಡಿತ್/ಮುಂಬಡಿತ್/58/200607
ಗೂರ್ಪ್ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ ನಿ32 ರಡಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
17/06/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
1[1]ಇತರೆ.ನಿದೇರ್ಶಕರು.
ಪೂ.ಬಡಿತ್/ಮುಂಬಡಿತ್/15/200
8-09
ರ್ೕ ಆರ್ ಈಶವ್ರಯಯ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ
18/08/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
1[1]ಇತರೆ.ಆರ್.ಐ.ಇ/ನಿ
ೕ/40/2008-09
ಆಐರ್ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ 4 ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಸಕಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲ
02/08/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
ರು/ನಿ ೕ/26/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಜೋಹರ್ ಜಬೀನ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.ನೋ.ಅ.ನೇ/
05/10/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
ನೇಮಕ/36/2010-11
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಂದು ದ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ.ಜಿ.ವ. .ಅ.ನಿ/
28/01/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
ನಿ ೕ/43/2009-10
ಖಾ ಇರುವ ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ. ಅ/ವಗರ್/59/
14/02/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2010-11
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
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120

105078

121

105458

122

105471

123

105473

124

105479

125

105481

126

105482

127

105483

128

105484

129

105485

130

105486

131

105490

132

105491

133

105492

134

105496

135

105503

136

105507

137

105631

1[1]ಇತರೆ.ನಿ.ಪರ್ಭಾರಿ.ವ/
03/09/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
ಅನು/30/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈನಾರಿಟಿ ರವರ ರಜಾ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪರ್ಭಾರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ
1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ./ಹು.ಮಂ 15/06/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
/17/2010-11
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಕರ ವೃಂದದ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/
18/04/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2011-12
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/
16/05/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2011-12
ರ್ೕ ಕೆ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/
07/01/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2010-11
ರ್ೕ ಪರ್ ೕಣ್ ಎಸ್ ಅಗ ಸ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/13/
08/06/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2011-12
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ಎ ಮೇಲಪ್ಟಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಪಂಗಡಕೆಕ್ ಸೇರಿದವರ
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/61/
24/02/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2010-11
ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಹಲಗ , ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/
07/01/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2010-11
ರ್ೕ ಸದಾನಂದ ಎಸ್ ಹುಣ ಕಟಿಟ್, ವಕೀಲರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/
05/08/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2010-11
ರ್ೕ ಅಂತೋಣಿ, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/
01/03/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2006-07
ರ್ೕ ಆನಂದ ರೆಡಿಡ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/53/
19/01/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2010-11
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/
27/04/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2010-11
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಅಳಗು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/
21/07/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2011-12
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/
08/11/2009
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
2006-07[ಪಿ]
ರ್ೕ ಬಿ ಆನಂದ ರೆಡಿಡ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ/ಕ.ನಿ.ಅ/44/20
01/02/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-2
09-10
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಬ ೕರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ 12012009
1[1]ಇತರೆ/ .ಸ & ಪ
19/02/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
ಪರ್./328/2008-09
ರ್ೕ ಶ ಲ್ ಜಿ ನ ೕ , ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 259ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ/ .ಸ & ಪ
06/03/2010
04/02/2013
04/08/2013
2-1-2
ಪರ್./684/2009-10
ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಡಾಬಗ ಸಾವರ್ಭೌಮ ಸಾತಗೌಡ [ಇಂಡಿ] ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
1[1]ಇತರೆ.ಕ.ಬಿ.ವ.ಭ/ವ
17/02/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-2
ಗರ್/47/2009-10
ರ್ೕ ಎನ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸನಿ[1] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
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1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗು. .ಮಂ.
02/01/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-1-2
79/201213/2013
ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ, ನಿಸನಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
02/01/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-1-2
1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗು. .ಮಂ.
78/2012-13/2013
ರ್ೕ ಬಿ ಮ ದಾಸ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಟಿಬಿಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗ. .ಮಂ.1
27/02/2013
05/03/2014
05/09/2014
2-1-2
38/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎಟಿಚಾಮರಾಜ, ನಿಸನಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗುಂಪು ಮೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/95/2013
08/01/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
-14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯೀದಾ ಯಾ ಮ್ನ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಉತತ್ರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ1, ◌ಿವರಿಗೆ ದೇಶ
1(8)/ವೈವೆಮ/118/2013
19/11/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
-14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಬಾನಾ ಅಂಜುಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
05/09/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
1(8)/ಗರನ/46/2013414/2014
ರ್ೕ ಎಸಜ್ಯಕುಮಾರ್, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(8)/ರಮಂ/80/201310/12/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಬೀನಾ, ಮುಖಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(8)/ರಮಂ/91/201301/01/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಬೋಪಣಣ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರಜೆ
1(8)/ಗರನ/89/201328/12/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
14/2014
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಉದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/66/2013
30/10/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
-14/2014
ರ್ೕ ಟಿಅಂಬಣಣ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮೆಳೆಳ್ೕಕಟೆಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಪಾಸ್ ೕಟ್
1(1)/ಇ /ಅ.ನೇಮಕ.60/
18/10/2013
05/06/2014
05/12/2014
2-1-2
2012-13/2014
ರಾಜಯ್ಮಟಟ್ದ ನೈಮ ಲಯ್ ರತನ್ ಪರ್ಶ ತ್ಗೆ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿ
1(1)/ನಿ ೕ/63/201212/03/2013
05/06/2014
05/12/2014
2-1-2
13/2014
ರ್ೕ ಪಿಬೈಲಾಂಜನಪಪ್, ಸನಿ, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಇವರನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ / .ಅ.ಸಥ್ಳ
18/05/2013
05/06/2014
05/12/2014
2-1-2
ನಿಯುಕಿತ್.09/201314/2014
ರ್ೕ ಬೈಯಪಪ್ರೆಡಿಡ್, ಬಿಆ ರ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ /ಕ.ಬಿ.ಪರ್ಭಾರಿ.ವಯ್
17/04/2013
05/06/2014
05/12/2014
2-1-2
.05/2013-14/2014
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ, ಸನಿ, ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್, ಕತ ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(1)/ವಗರ್/08/201316/05/2013
05/06/2014
05/12/2014
2-1-2
14/2014
ರ್ೕ ಮರಿಸಾವ್ಮಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ವಗಾ ವಣೆಯಾಗಿದುದ್, ಕತ ವಯ್ದಿಂದ
1(1)/ಇ /ಲೆ.ಅ.ಕ.ಹಾ.ಬ.
23/03/2013
05/06/2014
05/12/2014
2-1-2
66/2012-13/2014
ರ್ೕ ಎನಿವ್ಜೋ , ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಕುರಿತು
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/114/201
17/03/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
3-14/2014
ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ವೇಕಾನಂದನಗರ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/sakala/ಎಲ್.ಟಿ. .
27/08/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
40/2013-14/2014
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಯ ದ ಗಳು, ಕಪೌರ್ ಪಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಎ ಟ್ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
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1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿ.ಸೌ.ಮಂ.
03/07/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
38/2014-15/2014
ರ್ೕ ಎದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಕನಾ ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
23/01/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
1(8)/ವೈವೆಮ/108/2013
-14/2014
ರ್ೕ ಎಂವೈರಾಜವಾಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಿಟೂಟ್ರು, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ
CPI-BM19ಇ 2014
26/06/2014
14/05/2015
14/11/2015
2-1-2
ರ್ೕ ಎಮ್ ಮಲಲ್ಣಣ್ ಸಹ ನಿದೆಱಶಕರು ಶಾ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ರವರ ಮನ ಕುರಿತು
CPI-BM27ಇ 2014
19/07/2014
28/04/2015
28/10/2015
2-1-2
2014 ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಧೀನಾಚರಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI09/06/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
BM26ChooseOne201
5
ರ್ೕ ಕೆ.ಆನಂದ, ನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
CPI10/12/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
BM111ChooseOne20
15
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾಗಲೆ, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ದೈ. , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
08/09/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
CPIBM69ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಆಂಜನಮೂತಿ .ಬಿ
27/11/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
CPIBM108 ಪರ್ಅನು2015
ರ್ೕ ರಮೇಶ್.ಕೆ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ. ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್
CPI17/01/2015
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
BM127 ಪರ್ಅನು2015
ರ್ೕ ರಾಮಾರಾಧಯ್.ಆರ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ
20/01/2015
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
CPIBM128ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕಮತಿ
CPI05/01/2015
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
BM121 ಪರ್ಅನು2015
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಬಿಇಓ, ಉ.ವ4, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ
CPI23/12/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
BM115 ಪರ್ಅನು2015
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್.ರ , ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹುಸೂಕ್ರು, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್
CPI-BM123ಗರನ2015
07/01/2015
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
ರ್ೕಮತಿ ಸುನಂದ ಬಿ ಮೂಗನೂರು, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಟಿಇ, ಚಿತರ್ದುಗ ರವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
CPI-BM76ವೈವೆಮ2015
19/09/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2

170

130580

ರ್ೕ ಕೆ.ರತನ್ಯಯ್, ಉ.ನಿ, ಎ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM73ವೈವೆಮ2014
31/07/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2

171

130584

172

130591

173

131158

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ರೇಖಾ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಪತಿಯವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಬಗೆಗ್
26/08/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
CPIBM102ವೈವೆಮ2014
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಪೌರ್. , ಂದಿನ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
19/09/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
CPI-BM75ವೈವೆಮ2015
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ , ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಅರಹತೊಳಲು, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
CPI12/02/2015
30/04/2015
30/10/2015
2-1-2
BM141 ಪರ್ಅನು2015
ರ್ೕ ಡಿ.ಆರ್. ದದ್ ಂಗಾರಾಧಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಕಿಕ್ರಾಂಪುರ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
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174

132151

175

132160

176

132791

177

7911

178

9438

179

16608

180

20227

181

22556

182

34836

183

35080

184

35669

185

36041

186

68574

187

69048

188

76020

189

77336

190

83902

CPI03/01/2014
11/11/2015
11/05/2016
2-1-2
BM86ChooseOne201
2
ರ್ೕ ವ ದಾ ನ ರ್ೕನ್ , ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉದು ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇ ಶನಾಲಯ,
03/01/2013
11/11/2015
11/05/2016
2-1-2
CPIBM69ChooseOne201
3
ರ್ೕಮತಿ ಹರಿಣಿ ಎಂ ನಾಯಕ್, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಾಳವಾರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭ
25/02/2013
20/05/2015
20/11/2015
2-1-2
CPIBM134ChooseOne20
1314
ವೈ.ಟಿ. ಬಾಬು, ಮು , ಜಿಹೆಚ್ಎಸ್. ಕಾಮನಕೆರೆ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ಕಡತ.
21/11/2006
27/11/2008
27/05/2009
2-1-3
1(1) ಇತರೆ ಜ.ದಿ.ಸ52/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಜೋಹರಾ ಜಬಿನ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ಸರಿಪಡಿಸುವ
1(1) ಉ ನಿ ದೆ ಸ ಪ
29/01/2007
09/01/2013
09/07/2013
2-1-3
59/2006-2007
ಮುಕಿತ್ನಾಥ್ ರೀಡರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಇವರ ದೈ ಕ ಸದೈಡತೆ ಬಗೆಗ್
11ಇತರೆ.ಅ.ವಗಾರ್ವಣೆ05/ 29/04/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
2008-2009
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು/ಜಿ.ಪಂಅದಯ್ಕಷ್ರು/ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆದೀಕಾರಿಗಳನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
11.ಇತರೆ.ಉ.ಹು.ತು.ಕು.3
03/01/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
2/2008-09
ಇಟಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ದೆದ್ಗ ಗೆ ಜೌನ ಕಷ್ಯ ಅಹರ್ತೆಯಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇ ಸುವ
11ಇತರೆ.ಉ.ನಿ.ನಿ ೕಜ
15/02/2009
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
ನೆ.33/2008-09
ಬಿ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ.ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು.ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಸಮಾಲ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ
11ಇತರೆ.ಅ.ವಗರ್17/07/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
11/2009-10
ರ್ೕ ಎ ರಂಗಯಯ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.ಡಿಪಿಐ.ನಿ ೕ
27/07/2009
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
ಜನೆ.14/2009-10
ರ್ೕ ಎಂ ಹೆಚ್ ಷರೀಫ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ
1 1 ಇತರ ಅ.ವಗರ್
13/08/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
18/2009-10
ರ್ೕ ಎನ್.ಕೆ. ವರಾಜು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೊಳೆ ನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ರವರನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ
1[1]/ಇತರೆ/ .ಅ.ಸಾಥ್ನಬ
29/08/2009
09/01/2013
09/07/2013
2-1-3
ಡಿತ್.24/2009-10
ರ್ೕ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕುಮಾರಯಯ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಲ್
1[1]/ಇ /ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ.ವೃ.ಅ
16/06/2011
02/02/2013
02/08/2013
2-1-3
.ಬೇ-15/2011
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್.ಬಿ ವೃಂದದ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿರುವ ಕುರಿತು
1(1)/ನಿ ೕ/ಇತರೆ. /ಅ/
22/06/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ನಿ ೕಜನೆ.19/2011
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1(1)/ಇ /ಅಂಕಿ.ಅಂಶ.ಹು.
11/07/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಸಥ್/05-06(ಭಾಗ-2)/2011
ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರನುನ್
1(1)/ದೂರು//ವಗರ್//12/2
27/08/2011
04/02/2013
04/08/2013
2-1-3
011
ರ್ೕ ಕೆ ಮಹದೇವಪಪ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(1)ಇತರೆ./ನೇಮಕ/ನೊ.
03/10/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಅ.ಸೆ.14/2011-12/2011
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191

85015

192

98412

193

99290

194

104792

195

104837

196

104843

197

104845

198

104862

199

104864

200

104889

201

104894

202

104907

203

104909

204

104912

205

104913

ಜನೆಯನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ನೊಡಲ್ ಅದಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೆಮಿಸುವ
ಮದಯ್ಹನ್ದ ಉಪಹಾರ
1[1]ಇತರೆ./ ತಕಾ/ ೕ
18/10/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಕಾ.19/2011-12
ೕಗ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಹಮಿಮ್ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ಕನಿಅ(ವೆ.
01/06/2012
02/02/2013
02/08/2013
2-1-3
ಪಾ)15/2012-13/2012
ರ್ೕ ಕೆಮಹದೇವಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ, ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
1(8)ಇತರೆ./ಇ /ಅಸರ.24 12/07/2012
04/02/2013
04/08/2013
2-1-3
/2012-13/2012
ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಕ ಕೆಯ ಗುಣಮಟಟ್/ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್
1(1)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/16/
07/06/2012
06/06/2014
06/12/2014
2-1-3
2012-13/2013
ಮಾಹತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(1)ಇತರೆ./ಇ /ಅ.ಕ.ಹಾ
08/08/2012
05/06/2014
05/12/2014
2-1-3
ಬ.31/2012-13/2013
◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ವಗಾಱವಣೆ ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
1(1)ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/37
10/10/2012
05/06/2014
05/12/2014
2-1-3
/2012-13/2013
ರ್ೕ ಗಣಪತಿಭಟ್, ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರ ಸೇವಾ ವರ ಚರ ◌ಾ ತ್ ಥ್ರ ◌ಾ ತ್, ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಮಾಹತಿಇ
1(1)ಇತರೆ./ನಿ ೕ/51/2
19/12/2012
05/06/2014
05/12/2014
2-1-3
012-13/2013
ರ್ೕ ಎಂಆ ರ್ವರಾಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ, ಮೈಸೂರು, ಇವರನುನ್ ಆಡಿರ್ಪಿಆಗೆರ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ./ವಗರ್/48/20
17/02/2012
04/02/2013
04/08/2013
2-1-3
11-12
ರ್ೕ ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ. ಸನಿ/ನಿ ೕ/
02/04/2012
04/02/2013
04/08/2013
2-1-3
61/2011-12
ರ್ೕಮತಿ ಅಂಜ ಕಿರ್ಸೆಟ್ೕನಾ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಇವರನುನ್ ಆಐರ್ಇ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ
1[1]
08/09/2009
04/02/2013
04/08/2013
2-1-3
ಇತರೆ. .ಅ.ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2
8/2009-10
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಯ, ಬಿಇಓ, ದವ3, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ
1[1]
26/11/2012
02/02/2013
02/08/2013
2-1-3
ಇತರೆ.ಅ.ಸೇ.ಮಾ/ಹೆಚ್.ಆರ್
.ಎಂ.ಎಸ್/01/2011-12
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್
28/11/2011
02/02/2013
02/08/2013
2-1-3
1[1]
ಇತರೆ.ಉನಿ.ಪೂ.ಬಡಿತ್/ಮುಂಬ
ಡಿ/30/2011-12
ರ್ೕಮತಿ ಫಾತಿಮಾ ಭೀ, ರೀಡರ್, ಟಿಇ, ಬೆಳಗಾ ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಖರ ವೃಂದದ ಲ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
1[1]
24/11/2011
02/02/2013
02/08/2013
2-1-3
ಇತರೆ. ಅ./ನಿ ೕ/27/201
1-12
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಭಟ್ ಡಿ ಜೋ , ಬಿಇಓ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
1[1]
30/10/2010
04/02/2013
04/08/2013
2-1-3
ಇತರೆ.ಚು.ಗು.ಇ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./368/2010-11
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ನಿರಾವತಿ, ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರು ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 368ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ
1[1]
28/01/2011
04/02/2013
04/08/2013
2-1-3
ಇತರೆ.ಕ.ಬಿ/ಮನ /54/201
0-11
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

153
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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206

104914

207

105004

208

105031

209

105033

210

105035

211

105048

212

105049

213

105053

214

105055

215

105056

216

105057

217

105058

218

105061

219

105062

220

105070

221

105072

222

105073

1[1]
28/01/2012
04/02/2013
04/08/2013
ಇತರೆ.ಉನಿ/ಮುಂಬಡಿತ್/42/2
011-12
ರ್ೕ ಎಂ ಡಿ ವಕುಮಾರ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉನಿ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
25/11/2011
04/02/2013
04/08/2013
1[1]ಇತರೆ.ಅ/ನಿ ೕ/ಕೆಎ
ಸ್ಕೂಯ್ಎಎ -29/2011-12

2-1-3

2-1-3

ಕೆ ಎಸ್ ಕೂಯ್ ಎ ಎ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
02/09/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
1[1]ಇತರೆ .ಅ./ವಗರ್/30/
2010-11
ರ್ೕ ಬಿ ಗೋ ಂದೇಗೌಡ, ಸನಿ, ಕಪೌರ್ ಪಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಬಿಇಓ, ದ ಣ ವಲಯ1 ಇ ಲ್ಗೆ
03/03/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
1[1]ಇತರೆ.ಉನಿ/ವಗರ್/64
/2010-11
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಮಲಲ್ಣಣ್ ರವರ ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ./ವಗರ್/15/20
31/05/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
10-11
201011ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ವ್ೕಕರಿ ರುವ ಮನ ಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.ಉ.ನಿ/ವಗರ್/5
25/02/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
3/2009-10
ರ್ೕ ಕೆ ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ.ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ
19/02/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
/ನೇಮಕ/ಪಪುಸ.ಲೆ.ಅ/2009
-10
ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್/ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಲೆಕಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
18/11/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
1[1]ಇತರೆ. .ಅ./ನಿ ೕ/
34/2009-10
ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ
1[1]ಇತರೆ.ಪಿಯು .ಪ.ಸು/
28/02/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಅನು/64/2010-11
ಪಿಯು ಪರೀ ೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ.ವ.ಮಾ ತಿ/ವ
09/04/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಗರ್/02/2010-11
200910ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆಗೊಂಡ ಗೂರ್ಪ್ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗದೆ
15/02/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
1[1]ಇತರೆ.ವೃ. .ವಾ.ಪ/
ಮನ /46/2009-10
200910ನೇ ಸಾ ನ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ವಾ ರ್ಕ ಪರೀ ೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ.ನಿ.[ಇ.ಪ]ಬೇಡಿ
02/03/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಕೆ/ಮನ /54/2009-10
ನಿದೇರ್ಶಕರು [ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು] ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ನೀಡಿರುವ
1[1]ಇತರೆ.ಮಾ ತಿ/ವಗರ್/
12/04/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
03/2010-11
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರ್ಪ್ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.ಉನಿ/ವಗರ್/44
30/11/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
/2010-11
ರ್ೕ ಬಸಣಣ್ ಮಹಂತ ಗೌಡ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಯಾದಗಿರಿ ಇವರನುನ್ ರಜೆ / ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ
1[1]ಇತರೆ.ಅ.ವ.ಮಾ ತಿ[
27/04/2010
06/11/2014
06/05/2015
2-1-3
ಬೆಂನ]/ಸೇಸೇ/10/2010-11
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/11/2
24/05/2008
06/11/2014
06/05/2015
008-09
ರ್ೕ ಎನ್ ಆಂಜನಪಪ್, ಬಿಇಒ, ಹೊಸಕೋಟೆ ರವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ./ಕ.ನಿ.ಅ/19/2
21/06/2010
21/01/2013
21/07/2013
010-11
ಕೆ ಪದಾಮ್ವತಿ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಂಎಂಎಸ್, ರವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾವಧಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

2-1-3

2-1-3
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223

105079

224

105450

225

105468

226

105498

227

105501

228

105506

229

105605

230

105609

231

105617

232

105625

233

105640

234

105647

235

105648

236

105651

237

105652

238

105653

239

105654

1[1]ಇತರೆ.ವಗಾರ್ವಣೆ
05/01/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
ಅನುದಾನ/ವಗರ್/50/201011
ರ್ೕ ವೈ ಟಿ ಗುರುಮೂತಿರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ೕಮಾಯ್ಟ್ ಸಂಸೆಥ್, ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು
20/12/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
1[1]ಇತರೆ. .ಅ/ವಗರ್/48/
2010-11
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ ಬಡಿತ್
14/01/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
,ಮಾ/ಮುಂಬಡಿತ್/01/201011
ರ್ೕ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಎಂಎ ಸ್ ರವರು ಕೇ ರುವ ಗೂರ್ಪಿಬ್ ಗೂರ್ಪ್ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿದ ವರ
14/07/2008
06/11/2014
06/05/2015
2-1-3
1[1]ಇತರೆ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./29/2008-09
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ಸಂಖೆಯ್ 29 ರ ಲ್ ರ್ೕ ಕೆ ಟಿ ರ್ೕಕಂಠೇಗೌಡ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ/ .ಸ & ಪ
01/08/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಪರ್./03/2011-12
ರ್ೕ ಎ ಮಂಜು ಇವರು ಮಂಡಿ ರುವ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 102 104ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ/ .ಸ & ಪ
22/01/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಪರ್./384/2009-10
ರ್ೕ ಎಂ ನಾಣಯಯ್, ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್384ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ
1[1]ಇತರೆ. ಸನಿ/ವಗರ್/ಕ
21/10/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಬಿ-01/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಸನಿ [ ೕಜನೆ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
1[1]ಇತರೆ.ಪಿಯು .ಪ/ಇ
03/03/2010
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
/55/2009-10
2010ನೇ ಮಾಚಿರ್ಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಪಿಯು ಪರೀ ೆ ಸಂಬಂಧ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು
1[1]ಇತರೆ.01/ವಗರ್/247
22/10/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
49/2008-09
ರ್ೕ ಎಂ ಎಂ ನಡಾಫ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಹಾವೇರಿ ಇವರನುನ್ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಯನಾನ್ಗಿ ನೇಮಕ
1[1]ಇತರೆ.ಉನಿ/ವಗರ್/04
13/04/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಬೋಪಣಣ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1[1]ಇತರೆ.ಅ.ನಿ.ಗಾರ್.ಅ.ಇ
01/08/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
/ನಿ ೕ/17/2009-10
ರ್ೕ ವೈ ವರಾಮಯಯ್, ಬಿಇಓ, ಪುತೂತ್ರು, ದಕ ಜಿಲೆಲ್ ರವರನುನ್ ಗಾರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
7[1]ಇತರೆ./ಅನು/1/2009
03/12/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
-10
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ಅನುದಾನ ಮತುತ್ ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ಷಯಗ ಗೆ
7[1]ಇತರೆ.
17/08/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಉನಿ.ಮು.ವ/ಮನ /21/20
09-10
ರ್ೕ ಎಸ್ ಬಿ ಕೊಡಿಲ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ ಇವರನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗ್
08/07/2008
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
7[1]ಇತರೆ./ವಗರ್/21/20
08-09
ರ್ೕ ಎಂ ಮುನಿರೆಡಿಡ್, ಬಿಇಓ, ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ.ಮಾ ತಿ/ಮನ
01/07/2008
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
/18/2008-09
ರ್ೕ ಕೆ ರಾಮಶೆಟಿಟ್, ಬಿಇಓ, ದೇವದುಗರ್ ಇವರ ಸೇವಾ ವರಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ/ವಗರ್/21/200
31/10/2008
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
8-09
200809ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೂರ್ಪ್ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
7[1]ಇತರೆ/ವಗರ್/ರದುದ್11/06/2008
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
13/2008-09
ರ್ೕ ಪಿ ಬೈಲಾಂಜನಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉನಿ ಕಛೇರಿ, ರಾಮನಗರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
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7[1]ಇತರೆ.ಶಾ.ಗಾರ್.ಕಲ್ಬ್/
06/08/2007
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
ನೇಮಕ/ನೋ.ಅ.29/200708
ರಾಜಯ್ದಾದಯ್ಂತ ಸಾಥ್ಪಿತವಾಗಿರುವ / ಸಾಥ್ಪನೆಯಾಗ ರುವ ಶಾಲಾ ಗಾರ್ಹಕರ ಕಲ್ಬ್ಗಳ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಣ
22/07/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
7[1]ಇತರೆ./ಮಾಹಆ/01/
2008-09
ರಾಜಯ್ ಮಾ ತಿ ಆ ೕಗ ನೀಡಿರುವ ನೋಟೀಸ್ನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್ 27/06/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
. .ಅನೇ/ನಿ ೕ/16/200809
ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಸ್ ಮತುತ್ ಪಿಯು ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
25/06/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
7[1]ಇತರೆ./ .ಸ & ಪ
ಪರ್./158/2010-11
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಿ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖೆಯ್ 158 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ.ವೈ.ಅ.ಸ.ಭಾ/
16/01/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ನೀ. /01/2008-09
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ ರಸೆತ್ ಅಪಘಾತ ಹಾಗು ಮರಣಗಳನುನ್ ತಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಸಮಾವೇಶ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ.ಅ.ಮಾ.ದಿ.ಸ/
23/01/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ಅ.ವ/52/2007-08
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ಕ ದಿನಚರಿಯ ಸಮೀ ೆ ಪರಿ ೕಲೆ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನುನ್ ಎಂ ಎಂ ಆರ್
7[1]ಇತರೆ.ಕನಿಅ/ಸೇಸ/0
29/04/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
4/2008-09
ರ್ೕ ಎನ್ ಬಿ ಓಂಕಾರಪಪ್, ಂದಿನ ಬಿಇಓ, ರಗುಪಪ್, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದಿ26052005 ರಿಂದ 03102005
7[1]ಇತರೆ.ಅ.ಮಾ/ಇ /0
07/05/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
2/2009-10
ಆಡಿರ್ಪಿಆರ್ನ ಲ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸವ್ಂತ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ
7[1]ಇತರೆ.ಸುತೊತ್ೕಲೆ/ಇ
30/07/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
/16/2009-10
ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಹಾಗು ಉಪ ಭಾಗದ ಮಟಟ್ದ
ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ
7[1]ಇತರೆ./ವಗರ್/08/20
08/07/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
09-10
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ. ಬಿಇಓ
13/07/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
ನೇಮಕ/ಮುಂಬಡಿತ್/01/2009
-10
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಹೆಚ್ ಶಕುಂತಲಾ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್ ಬಿಇಓ ಆಗಿ ನೇಮಕ
24/04/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-3
7[1]ಇತರೆ. ಬಿಇಓ
ನೇಮಕ/ವಗರ್/01/2008-09

240

105655

241

105658

242

105659

243

105660

244

105661

245

105662

246

105663

247

105665

248

105666

249

105669

250

105670

251

105671

252

105672

ರ್ೕ ಎಂ ಹೆಚ್ ಗಂಗಮಾರೇಗೌಡ, ಬಿಇಓ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ. ಬಿಇಓ
24/04/2008
21/01/2013
21/07/2013
ನೇಮಕ/ವಗರ್/02/2008-09

2-1-3

253

105674

ರ್ೕ ಪಿ ಎನ್ ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್, ಬಿಇಓ, ತರೀಕೆರೆ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಕುರಿತು
7[1]ಇತರೆ. ಬಿಇಓ
16/10/2007
21/01/2013
21/07/2013
ನೇಮಕ/ವಗರ್/01/2007-08

2-1-3

254

105688

255

105692

ಮುಖಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಛೇರಿ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1[1]
15/11/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
ಇತರೆ. .ಉ./ನಿ ೕ/02/2
010-11
ರ್ೕಮತಿ ಆದಿಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ ಇವರನುನ್ ಪಿಪಿಯು ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
16/07/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
1[1]
ಇತರೆ. .ಅ.ಸೂಚನೆ/ಇ /24
/2010-11
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256

105693

257

105694

258

105695

259

105696

260

105698

261

105702

262

105704

263

105705

264

105708

265

105710

266

105712

267

117322

268

117341

269

117344

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಿಇಓಗಳು EPIC ತರಣೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಸಂಪೂಣರ್
1[1]
14/09/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
ಇತರೆ. .ಉ./ನಿ ೕ/ಪಿಪಿ
ಯು 34/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಆದಿಲಕಷ್ಮಮ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ ಇವರನುನ್ ಪಿಪಿಯು ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
1[1] ಇತರೆ.
11/08/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
.ಉ./ನಿ ೕ/26/201011
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ಶೆಟಿಟ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
23/10/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
1[1]
ಇತರೆ. .ಅ./ವಗರ್/36/2010
-11
ರ್ೕ ಪಿ ಸತೀಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ ಹಾ ಕಾಯರ್
03/12/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
1[1]
ಇತರೆ.ಉನಿ.ವೃಂದ.ಅ/ವಗರ್/
45/2010-11
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕ್ೕಸ್, ರೀಡರ್, ಟಿಇ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು
1[1]
03/12/2009
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
ಇತರೆ./ಮುಂಬಡಿತ್/36/200910
ರ್ೕ ಎ ಮಲಲ್ಶೆಟಿಟ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
28/01/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
1[1]
ಇತರೆ.ಕ.ಬಿ/ಮುಂಬಡಿತ್/55/20
10-11
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕಲಾವತಿ, ಎಓ ರವರು ದಿ31012011 ರಂದು ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ದುದ್ ತೆರವಾದ
12/05/2008
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
1[1]
ಇತರೆ./ವಗರ್/ಅನುದಾನ06/2008-09
ರ್ೕ ಮೀರ್ ಉಬೆದುಲಾಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು [ಪಾರ್ಥಮಿಕ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
1[1]
11/01/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
ಇತರೆ.ಪಿಪಿಯು/ನಿ ೕ/41/2
009-10
ಪಿಪಿಯು ಗೆ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು
10/12/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
1[1]
ಇತರೆ.ಕ.ಬಿ/ಮುಂಬಡಿತ್/20/20
07-08
ಬಡಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ಭಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1[1]
24/09/2010
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
ಇತರೆ. ಅ/ವಗರ್/35/201011
ರ್ೕ ಹಾಲಾ ನಾಯಕ್, ಜಿವ ಅಧಿಕಾರಿ, ವ ಗಗ್ ಹಾಗು ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಬಿಇಒ, ಸೊರಬ ಇವರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ
01/02/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-1-3
1[1]
ಇತರೆ.ನಿ.ನಿ/ನಿ ೕ/56/201
0-11
ರ್ೕ ಮೀರ್ ಒಬೇದುಲಾಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರನುನ್ ರಾಜಯ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ
22/03/2013
05/06/2014
05/12/2014
2-1-3
1(1)/ಪರ್ಭ/ಅ.ವ.ವ. .65/2
012-13/2014
ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್, ಸನಿ
ೕಜನೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಗಾ ವಣೆ ಅನುದಾನ/ ಸಾಗಣಿಕೆ
1(1)/ವಗರ್/16/201306/06/2013
05/06/2014
05/12/2014
2-1-3
14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಬಿಸುವಣ ದೇ , ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರನುನ್
1(1)/ಇ /ಇತರೆ.ಅ.ಮಾ.2
02/08/2013
05/06/2014
05/12/2014
2-1-3
8/2013-14/2014
ರ್ೕ ಎಂಡಿ ವಕುಮಾರ್, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
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270

16553

271

18761

272

95226

273

104835

274

106015

275

106018

276

106020

277

106025

278

106029

279

106034

280

106035

281

110672

282

112222

283

112227

284

112228

285

112229

286

112230

287

112233

11ಇತರೆ.ಸಕಾರ್ರಿ
15/05/2008
21/01/2013
21/07/2013
2-1-4
ಆದೇಶಗಳು-08/2008-09
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶಗಳು / ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಆದೇಶ ಪರ್ತಿಗಳು / ಮತುತ್ ಇತರೆ
23/10/2008
06/12/2013
06/06/2014
2-1-4
11ಇತರೆ.ಕ.ನಿ.ಅ
/2008-09
ಶಂಕರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುರವರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಲ್ ಸಥ್ಳ ನಿರೀಕಷ್ಣೆಯ ಲ್ ಇದದ್ ಅವಧಿಯನುನ್
1(5)/ರಮಂ/01/201203/04/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಸಾ ತಿರ್, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್
1(1)ಇತರೆ./ಮಾ.ಹ.ಅ/18
14/10/2011
07/12/2013
07/06/2014
2-1-4
/2011-12/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(8)/ಪರ್ಭ/60/201222/11/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ರ್ೕ ಆನಂದಶೆಟಿಟ್, ಪರ್ಮು , ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ವಡಡ್ಸೆ , ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ◌ುಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
22/11/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
1(8)/ಪರ್ಭ/65/201213/2013
ರ್ೕ ಬಿಚನೆನ್ೕಗೌಡ, ಪರ್ಮು , ಸಕಾ ರಿ ಉದು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಟಿಪುಪ್ನಗರ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.48/2012
19/11/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸ ತಾ ಗ ನಾಯಕ್, ಪರ್ಮು , ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸೂರಿಂಜೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.61/2012
22/11/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
-13/2013
ರ್ೕ ಬಿಎನಮ್ರಿಗೌಡ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.50/2012
19/11/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
-13/2013
ರ್ೕ ಹೆಚ್ಎಸಮ್ನಗೂ , ಪರ್ಮು , ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈ ತಿಮಮ್ಸಂದರ್, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.54/2012
19/11/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
-13/2013
ರ್ೕ ಡಿಕೆರಾಮಪಪ್, ಪರ್ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮೆಂಗಸಂದರ್, ಹೊಸದುಗ , ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.49/2012
19/11/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
-13/2013
ರ್ೕ ಜಯಕುಮಾ ರ್, ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿತರ್ದುಗ , ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
1(1)ಇತರೆ/ಇ /ವಗಾ ವಣೆ/
06/06/2013
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
15/2013-14/2013
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಕಿರಿಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಶಾಸಕರು/ಸಚಿವರು/ ನೇರ ಜಿ ಗಳು ಬಂದ
1(5)/ಪರ್ಭ/116/201201/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ಸುಲಾತ್ನ್ ಷಹಾಬುದಿದ್ೕನ್ ಸ 68 ಜಯಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
01/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
1(5)/ಪರ್ಭ/67/201213/2013
ಗಾಯತಿರ್ದೇ ಎಂ ಪರ್ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಗುಂಡಿಮ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(5)/ಪರ್ಭ/122/201201/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ಎಸ್ ಜಿ ಪರ್ಕಾಶ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಎ ಚೋಳೇನಹ ಳ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(5)/ಪರ್ಭ/127/201201/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ಕೆ ಆರ್ ಗೋಪಾಲಪಪ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಮು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(5)/ಪರ್ಭ/125/201201/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ಆರ್ ಕೆ ಉಮಾ ಪರ್ಬಾರಿ ಮು ಅಡಗೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರಿ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(5)/ಪರ್ಭ/146/201201/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ ೇ ಸುಬಬ್ರೆಡಿಡ್ ಪರ್ ಮು ಮತುತ್ ನಾರಾಯಣಮೂತಿರ್ ಪರ್ಮು ಇವರುಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
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1(5)/ಪರ್ಭ/97/201201/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ಟಿ ಪಿ ವರಾಮೇಗೌಡ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕೆ ಬೈರಾಪುರ ಇವರ ಪರ್ಭಾರಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
01/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
1(5)/ಪರ್ಭ/103/201213/2013
ರ್ೕನಿವಾಸ ಸ ನಿ 68 ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(5)/ಪರ್ಭ/02/201218/04/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ರ್ೕ ಬಿಜಿನಾಯಕ್, ಜಂಟಿ ನಿದೇ ಶಕರು ಮಉ ೕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(5)/ಪರ್ಭ/147/201205/03/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ರ್ೕ ಕೆವೆಂಕಟೇಶ, ಪರ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(5)/ಪರ್ಭ/119/201201/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ಕಾ ದಾಸ ಪರ್ಭಾರ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಎಣೆಣ್ಹೂಳೆ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಬತಯ್ ಮಂಜೂಆರಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ದ
13/06/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
1(5)/ಪರ್ಭ/19/201213/2013
ರ್ೕ ಹಸನ್
ದಿದ್ೕನ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
1(5)/ಪರ್ಭ/100/201201/08/2013
01/08/2013
01/02/2014
2-1-4
13/2013
ಜಯ ಕುಮಾರಿ ಪರ್ಭಾರ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮೂಡುಶೆಡೆಡ್ ವರೆಗಿನ ಅವದಿಗೆ ಪರ್ಬಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
1(1)/ನಿ ೕ/ಕೆ.ಎಸ್.ಇಇ
09/10/2013
28/04/2015
28/10/2015
2-1-4
ಬಿ.ಅ.ನಿ.37/201314/2014
ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಸ್ ಮತುತ್ ಪಿಯು , ಪರೀ ೆಗಳ ನಿವ ಹಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮರು ನಾಯ್ಸಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
25/10/2013
28/04/2015
28/10/2015
2-1-4
1(1)/ಇ / .ವಗ .39/20
13-14/2014
ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಸಥ್ಳನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ / ಎಒ.ಕ.ಹಾ.ಬ
16/09/2013
28/04/2015
28/10/2015
2-1-4
35/2013-14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಬೀನಾ, ಎಒ, ರವರು ಕತ ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಕುರಿತು
1(1)/ಇ /ಅಧಿಕಾರಿ.ಮಾ
02/09/2013
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
ತಿ(ಎಸ್. /ಎಸ್.ಟಿ)01/201
3-14/2014
ರಾಜಯ್ ಸಕಾ ರಿ ಸೇವೆಯ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 31032013 ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ನೌಕರರ ◌ಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(1)/ನಿ ೕ/ಮ.◌ು. ೕ.
27/08/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ನಿ/2013-14/2014
ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ◌ುತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ಮಧುಗಿರಿ
CPIBM116ಕೆ.ಎ.ಟಿ2014
08/09/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4

288

112238

289

112239

290

112245

291

112246

292

112247

293

112248

294

112249

295

117336

296

117337

297

117338

298

117339

299

117342

300

125213

301

126575

302

126584

303

126888

304

127097

305

127133

306

127137

ಗಂಗಯಯ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ಜಿ ಪಂ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಿರ್ಮೆಚೂರ್ ವಗಾರ್ವಣೆಯಾದದ್ರಿಂದ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ
CPI-BM38ವಗರ್2014
10/09/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಪುರುಶೋತತ್ಮ ೇ. .ಅ ಗಳು ನಂಜನಗೂಡು ಇವರನುನ್ ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರು ಪಡಿ ಕೊಳುಲ್ವ ಬಗೆಗ್.
CPIBM116ಇ 2014
15/10/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ್ ದಂತಕಾಳೆ ನಿವ್ಋತತ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಇನಿಷ್ಯಲ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.
CPIBM117ವಗರ್2014
21/10/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ರಾಮಪಪ್, ೇ. .ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಹರಪನಹ ಳ್, ಇವರನುನ್
03/11/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
CPIBM120ಇ 2014
ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂತ ನಿವರ್ತತ್ ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು ರವರ ಇನಿಷ್ಯಲ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್
CPI-BM33ವಗರ್2012
06/09/2012
06/11/2014
06/05/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ಉ ಕ ಕೊಡಗು ಇವರ ವಗಾಱವಣೇ ಬಗೆಗ್
CPI-BM60ಮುಂಬಡಿತ್2014
03/02/2014
06/11/2014
06/05/2015
2-1-4

307

127139

ರ್ೕ ಅನಿತಾ ನಾಜಿರೆ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಮತುತ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಬಗೆಗ್
CPI-BM21ವಗರ್2014
01/07/2013
06/11/2014

06/05/2015

2-1-4
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308

127156

309

127158

310

127159

311

127160

312

127168

313

127170

314

127172

315

127173

316

127178

317

127179

318

127242

319

127247

320

127251

321

127264

322

127265

323

127266

324

127539

325

127749

326

128206

327

129979

328

130236

329

130341

330

4479

331

9348

332

12501

ರ್ೕ ಬಿ ನರ ಮಹಮೂತಿಱ ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI-BM24ಇ 2014
09/07/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಬಿ,ಕೆ ಗಂಗಾಧರ .ಎ ಓ ರವರು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್,
CPI-BM4ಇ 2014
07/04/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಲ್ ಉಪನಿಧೇಱಸಕರುರವರನುನ್ ಚುನಾವಣಾ ಜಿಲಾಲ್ ಅಬಸವಱಗಳನಾನ್ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ
CPI-BM63ಇ 2014
22/02/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
ಅಧಿಕಾಗಳ ಸೇವಾ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯು ಕುರಿತು
CPI-BM18ಇ 2014
17/06/2014
28/04/2015
28/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಆಂಜಿನಪಪ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ◌ಿವರನುನ್ ವಗಾಱಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI-BM56ನಿ ೕ2014
13/01/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ಸಹನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ ಮ್ಐಸುರು ಇ ಲ್ಗೆ ರೀಡರ್ ರವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರುತು
CPI-BM2ಇ 2013
09/04/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್ ತಿಮೆ ಗ್ಔಡ , ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಯಯ್ ಮತುತ್ ಕೆ ಕಾಂತ ರಾಜು ಮದೂದ್ರು ರವರ ವಗಾಱವಣೆ ಕುರಿತು
CPI-BM16ಇ 2014
13/06/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ಡಾ// ಪಿ.ಕೆ ಜ್ಐರಾಜ್ ನಿದೆಱಶಕರು ಸೆಟ್ೕಟ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಕೇರಳ ರವರನುನ್ ನಿದೇಱಶಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ
CPI-BM13ನಿ ೕ2014
10/06/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಶಾಖೆಯ ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಬಬ್ ಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI-BM21ಇ 2014
02/07/2014
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಕ್ಋಷಣ್ಯಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್
CPI-BM01ಇ 201213
17/01/2013
28/04/2015
28/10/2015
2-1-4
ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವ್ಋಂದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI-BM5ಇ 2014
21/04/2012
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ಧ ವ್ಋಂದಗಳ ಲ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವುದರ ಬಗೆಗ್
201213 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
25/03/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
CPI-BM02ವಗರ್2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎನ್ ತಿಮೆ ಗ್ಔಡ ಹಾಗೂ ವಪಪ್ /ಬ್ಐಯಪಪ್ ರೆಡಿಡ್ ರವರ ವಗಾಱವಣೇ ಬಗೆಗ್
CPI-BM52ವಗರ್2014
06/12/2013
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಕೆ ಆನಂದ್ ಸಹ ನಿದೆಱಸಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಗಾಱವೆನ ನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
07/06/2013
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
CPI-BM17ನಿ ೕ2013
/ ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಭಟ್
ೕಜನಾ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಬಿಎ್ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
CPI-BM1ಇ 2011
11/04/2011
28/04/2015
28/10/2015
2-1-4
3112011 ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಸಾ. ಇ ಸಾಕಾಱರಿ ನ್ಔಕರರ ◌ಂಕಿ ಅಂಶ ವರ ಕುರುತು
CPI-BM9ಇ 2014
20/05/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಪರ ◌ಾಯುಕತ್ರು ಕತಱವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾದ ಬ ಗೆಗ್
15/11/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
CPIBM118ವಗರ್2014
ರ್ೕ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಸಕ ಱರಿ ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಯ್ ಲಯ ಚಿತರ್ದುಗಱ ರವರ
CPIBM121ಇ 2014
19/11/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
ಕಷ್ಣಾಧಿಕ ರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM122ಇ 2014
03/12/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ಜಿತ್ ಪರ್ಸಾದ್ ಉಪನಿಧೇಱಶಕರು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ ಆರ್ ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಆ ೕಗ
CPIBM1ವಗರ್2015
31/01/2015
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್ ಉಪಕಾಯರ್ದ ರ್ ಜಿ ಪಂ ಕಾರವಾರ ಇವರ ಸೆವೆಯನುನ್ ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆದು ಸದ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೂ ಸುವ
CPIBM3ಇ 2015
07/02/2015
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರು ಗೋಪ ಲ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ◌ುತತ್ರ ವಲಯ01 ರ ಜಾಜಿನಗರ ರವರ ಬಗೆಗ್
CPIBM4ಇ 2015
12/02/2015
30/04/2015
30/10/2015
2-1-4
ದಿನಾಂಕ1/1/2005 ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್
1(3)ನಿವೇ-20/06-07.
03/07/2006
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ನಾಗಜೊಯ್ೕತಿ ತಂದೆ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
1(3) ಕು.ನಿ.ವೇ.
25/01/2007
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
45/200607.17.ನಿವೇ/2007
ಕಾಣೆಯಾದ ರ್ೕ. ಹೆಚ್. . ನರ ಂಹೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚುಂಚನಕಟೆಟ್,
1(3)ವ.ಗೃ.ಹಂ.5/200710/07/2007
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
08
ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಂಚಿಕೆ ಕೋರಿ ಹೆಸರನುನ್ ನೊಂದಾಯಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
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333

15814

334

23213

335

28188

336

33313

337

34672

338

44012

339

45482

340

46249

341

46620

342

50280

343

50301

344

53213

345

55756

346

57604

13ಪಿಂ.ನಾಮ.ನಿ.47/200
19/03/2008
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
7-08
ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಾಮನಿದೆರ್ಶನಗಳನುನ್ ಮಹಾಲೇಬಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
04/03/2009
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
13 ನಿ.ವೇ.ಬಿ. 26/0809.04-032009.ನಿವೇ/2009
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಇತಯ್ಥರ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
13 ಕು.ಪಿಂ.27/200828/03/2009
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
09.28-032009.ನಿವೇ/2009
ದಿ: ರಾಮರಾವ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ರಾಮಕುಲಕಣಿರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ
13 ನಿ.ವೇ.01/200913/05/2009
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
10.13-052009.ನಿವೇ/2009
ರ್ೕ.ಆರ್ ಮಲೆಲ್ೕಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಬಿ.ಇ.ಓ.,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿ: ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
13 ಪಿಂ.ಮಾ.-06/200910/07/2009
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
10
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಂದ ಮಾ ತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.
1(3)
23/04/2010
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
ನಿ.ವೇ.ಪರ್.04/201011/ನಿ&ಪಿಂ/23-042010/2010
2010-11ವಷರ್ದ ಲ್ ವ ೕನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
29/05/2010
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
13 ನಿ.ವೇ.09/201011.29-052010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
ರ್ೕ. ಪುಟಟ್ಶಾಮಾಚಾಯರ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರುವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ,ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/13/201028/06/2010
18/07/2015
18/01/2016
2-3-1
11
ಗುಲಬ್ಗರ್/ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
1(3) ನಿ.ವೇ. ಎ.ಜಿ.
12/07/2010
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
ಮಾ.ಪ.16/201011/ನಿ&ಪಿಂ/09072010/2010
ನಿವೃತಿತ್ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಂದ ಬಂದ ಮ ತಿ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ.
23/09/2010
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
13 ನಿ.ವೇ. 22/201011.23-092010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
ರ್ೕ.ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಂ, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
1(3) ನಿ.ವೇ.23/201024/09/2010
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
11/ನಿ&ಪಿಂ/23-092010/2010
ರ್ೕ.ಕೆ.ಆರ್.ಉದಯಶಂಕರ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೆ.ಎಸ್.ಕೂಯ್.ಎ.ಒ., ಕ.ಪೌರ್. .ಪ. ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
28/10/2010
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
1(3)/ನಿವೇ/24/ನಿ&ಪಿಂ/2
010-11/2010
ರ್ೕಡಿ,ಎಸಾರ್ಜಣಣ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೇಂಗಳೂರು
1(3) ನಿವೇ 26/201019/11/2010
14/07/2015
14/01/2016
2-3-1
11/ನಿ&ಪಿಂ/19-112010/2010
ರ್ೕ.ಕೆ. ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್., ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
13 ಕು.ಪಿಂ.ನಾ.28/2010- 27/12/2010
04/07/2014
04/01/2015
2-3-1
11.27-122010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
ರ್ೕ. .ಬಿ. ಹನುಮಂತಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರನುನ್ ತಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
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57783

348

58204

349

58889

350

62448

351

65315

352

65893

353

66444
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66508

355

66620

356

67265

357

67304

358

67411

359

68374

360

68588

361

75894

13 ನಿ.ವೇ.29/201031/12/2010
05/07/2014
05/01/2015
2-3-1
11.31-122010.ನಿ&ಪಿಂ/2010
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾತೀಲ್,ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ
1(3) ನಿ.ವೇ. 30/201006/01/2011
05/07/2014
05/01/2015
2-3-1
11/ನಿ&ಪಿಂ/06-012011/2011
ರ್ೕ.ಕೆ. ಶಂಕರಪಪ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
11/01/2011
05/07/2014
05/01/2015
2-3-1
1(3) ನಿ.ವೇ.31/201011/ನಿ&ಪಿಂ/11-012011/2011
ರ್ೕ.ಕೆಂಪರಾಜೇಗೌಡ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
1(3) ನಿ.ವೇ.33/201019/02/2011
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
11/ನಿ&ಪಿಂ/19/2011
ರ್ೕ. .ಎಂ. ಉಮಾಕಾಂತ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಎಸ್.ಡಬುಲ್ಯ್.ಎಫ್., ಕಷ್ಕರ ಸದನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್
24/03/2011
14/07/2015
14/01/2016
2-3-1
1(3) ನಿ.ವೇ. 35/201011/ಆಋಪ/24-032011/2011
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪರ್ತಿಮಾ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ
1(3).02/ನಿ&ಪಿಂ/201111/04/2011
06/02/2015
06/08/2015
2-3-1
12/2011
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಕೆಂಚಣಣ್ವರ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ
29/04/2011
05/07/2014
05/01/2015
2-3-1
1(3) ಎಜಿ ಪತರ್ ಮಾ05/2011-12/ನಿ&ಪಿಂ/2904/2011
ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಗಳು -ಮಾ ತಿಗಾಗಿ.
02/05/2011
05/07/2014
05/01/2015
2-3-1
13 ನಿ.ವೇ.ಪರಿ-06/201112.02-05.ನಿ&ಪಿಂ/2011
ರ್ೕ. ಠಲ್ ದಾಸ್ ಬನನ್ಂಜೆ, ನಿವೃತತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶದ ಲ್ ಪಿ.ಪಿ.ಓ.ಸೇವೆಗೆ
07/05/2011
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
1(3)/07/ನಿ&ಪಿಂ/201112/2011
ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಟಿ.ಬಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಿಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
23/05/2011
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
13 ನಿ.ವೇ.10/201112.23-112011.ನಿ&ಪಿಂ/2011
ರ್ೕಮತಿ.ಗಾಯತಿರ್ ದೇ ದತ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
1(3) ನಿ.ವೇ. 11/201125/05/2011
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
12/ನಿ&ಪಿಂ/25-052011/2011
ರ್ೕ. .ಎಂ. ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
13 ನಿ.ವೇ.12/201130/05/2011
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
12.30-052011.ನಿ&ಪಿಂ/2011
ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಹಫೀಜುಲಾಲ್ ಷರೀಫ್ ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ
14/06/2011
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
1(3) ನಿ.ವೇ. 15/201112/ನಿ&ಪಿಂ/14-06/2011
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಜಿ. ಕಮಲ, ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
1(3) ನಿ.ವೇ.17/201117/06/2011
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
12/ನಿ&ಪಿಂ/17-062011/2011
ರ್ೕ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿವೃತಿತ್
04/08/2011
05/07/2014
05/01/2015
2-3-1
ವೇತನ-22/2011-12
ಎಸ್.ಎಸ್.ಖಾಜಿ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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75896

363

77910
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83054

365

83083
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83089

367

91052

368

91387

369

107625

370

107638

371

112113

372

112121

373

112133

ಹಮದ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಸೌದಾಗರ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು[ಚಿತರ್ಕಲೆ] ಪಿಂಚಣಿ
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/21/201214/09/2012
18/07/2015
18/01/2016
13
ಎನ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಕಪಪುಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಿಂಚಣಿಕಡತ
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/38/2012
30/11/2012
05/07/2014
05/01/2015

374

112135

ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಕಡತ
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/44/2012

375

1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿ.ವೇ04/08/2011
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
23/2011-12
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಬಾಲಸರಸವ್ತಿ, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್.
1[3]/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2011
02/09/2011
05/07/2014
05/01/2015
2-3-1
-12
ರ್ೕ .ಬಿ.ಅಳಗೋಡಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/ನಿ ವೇ
26/09/2011
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
ಮಂ/26//2011
ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್. ಜಗನಾನ್ಥ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಪ ಪು ಸಂಘಬೆಂಗಳೂರುರವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಚಾರ
1(3)ಮಾ.ಹ./ಮಾ.ಹ.ಅ/2
26/09/2011
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
5/2011-12
ರ್ೕ ಕೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ್ ಬಂಡೆ ಹೊಸೂರು, ಕಣೂಣ್ರು ಅಂಚೆ, ಬಿದರಹ ಳ್ ಹೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂವರ್ ರವರು ಮಾ ತಿ
1(3)ನಿ.ವೇ/ನಿ&ಪಿಂ/20/2
26/09/2011
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
011-12
ರ್ೕ ಮೀರ್ ಉಬೇದುಲಾಲ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
04/01/2012
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
1(3)ನಿವೇ.37/1112/ನಿ&ಪಿಂ/04/01/2012/
2012
ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
1(3)ನಿವೇ.40/1112/01/2012
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
12/ನಿ&ಪಿಂ/12/01/2012/
2012
ರ್ೕ ಜಿ ಭೀಮಣಣ್, ರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ರವರ ನವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು
11/03/2013
14/07/2015
14/01/2016
2-3-1
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/53/201213/2013
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್. ನಿದೇ ಶಕರು, ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/17/201211/03/2013
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
13/2013
ರ್ೕ ಎಂ
ಹಮದ್ ಬ ೕರ್. ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು. (ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ) ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ.ಆಯುಕತ್ರ
CPI/ನಿ&ಪಿಂ/37/2012-13
25/11/2012
09/02/2015
09/08/2015
2-3-1

09/01/2013

2-3-1

2-3-1

05/07/2014

05/01/2015

2-3-1

112136

ಎಂಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಮ ಲ್ೕಕ್ ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಕಡತ
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/2012
25/04/2013
05/07/2014

05/01/2015

2-3-1

376

112137

ಸನನ್ತಿತ್ ಕುಮಾರ ತಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
25/04/2013
05/07/2014
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2012

05/01/2015

2-3-1

377

112139

07/01/2015

2-3-1

378

112140

05/01/2015

2-3-1

379

112185

05/01/2015

2-3-1

380

112196

ಠಲ್ ದಾಸ್ ಮನನ್ಂಜೆ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/06/2012
22/06/2012
05/07/2014
05/01/2015

2-3-1

ಲಕಷ್ಮಮ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪೂಜಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
26/06/2012
07/07/2014
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/8/2012
ರ್ೕ ಎಸ್,ಎನ್ ಸುಧಾಕರ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕೈವಾರ ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್ ಕಡತ
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/35/2012
29/12/2011
05/07/2014
ಕಂಬರ್ಯಯ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು,ಅಭಿವೃದಿದ್ಡಯಟ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪ ಡೆ ಬಗೆಗ್
1(3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/51/2011
27/03/2012
05/07/2014
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ವೈ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಮು ಜಿಹೆಚ್ಎಸ್ ಹೊಸ ಳ್ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್,
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/03/2012
19/06/2012
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಅಕತ್ರ ಬಾನು ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಯುಕರ್ರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ ಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಂಚಣಿಕಡತ
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/53/2012
13/04/2012
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಎಂಎನಮ್ಂಜುಳ ಭಾಗೀಯ ದೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,ನಾಟಕಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು,ಕಛೇರಿ, ಮೂಸೂರು,
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/53/2012
13/04/2012
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಎಂಎನಮ್ಂಜುಳ ಭಾಗೀಯ ದೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,ನಾಟಕಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು,ಕಛೇರಿ, ಮೂಸೂರು,
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/53/2012
13/04/2012
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಎಂಎನಮ್ಂಜುಳ ಭಾಗೀಯ ದೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,ನಾಟಕಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು,ಕಛೇರಿ, ಮೂಸೂರು,
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/53/2012
13/04/2012
07/07/2014
07/01/2015
2-3-1
ರ್ೕಮತಿ ಎಂಎನಮ್ಂಜುಳ ಭಾಗೀಯ ದೀಕಷ್ಕರು, ಸಂಗೀತ,ನಾಟಕಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು,ಕಛೇರಿ, ಮೂಸೂರು,
16/09/2013
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
CP16/ನಿ&ಪಿಂ/201314/2013
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ೕನಿವಾಸಲು, ನಿದೆ ಶಕರು, ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾ ಟ್ೕಯ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/19/201326/10/2013
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಜಯಲ ಮ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು,
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/25/2014
28/01/2014
18/07/2015
18/01/2016
2-3-1
ರ್ೕ ಬಿ. ಸುವಣಾ ದೇ , ಭಾಗೀಯ ಕಾಯ ದ ಗಳು, ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಂಟಿ ನಿದೆ ಶಕರು, ಸಾ, ,ಇಲಾಖೆ,
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/27/2014
17/02/2014
17/07/2015
17/01/2016
2-3-1
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-1 ◌ಿ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/42/2011
05/07/2014
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
ಬಿಟಿ ಹಾಲಪಪ್[ಕಾರ್ಪ್ಟ್] ಸನಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/52/12-13
05/07/2014
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1

381

112197

382

112198

383

112199

384

112200

385

112201

386

113302

387

114380

388

117429

389

118059

390

122893

391

122894

392

122922

393

122926

394

122935

395

122936

ರ್ೕ ಎಂಎಸ್ ಗಂಗರಾಜಯಯ್, ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/11/12-13
05/07/2014
09/02/2015
09/08/2015
2-3-1

396

126474

ರ್ೕ ದೇ ಪರ್ಸಾದ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಕೆಟಿಬಿಎಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬವಗೆಗ್
CPI-BM18ನಿ&ಪಿಂ2014
10/08/2013
18/07/2015
18/01/2016
2-3-1

397

131330

398

132137

399

16841

400

67764

ಜೋಸೆಪ್ ಜೆಡಿಪಿಐ [ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/51/2014
05/07/2014
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
ರಿಯಾಕ ಎಂಕೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಇ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
05/07/2014
10/02/2015
10/08/2015
2-3-1
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/22/12-13
ಹೆಚಿಬ್ ಕಮಲಮಮ್ ಗಂ ನಾರಾಯಣರವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/48/12-13
05/07/2014
10/02/2015
10/08/2015

2-3-1

ದಿ/
ಕ್ನ ಆರ್,ಎಫ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, [ಚಿತರ್ಕಲೆ] ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
CPI26/03/2015
18/07/2015
18/01/2016
2-3-1
BM47ChooseOne201
5
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಯಯ್. ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
30/08/2014
18/07/2015
18/01/2016
2-3-1
CPIBM16ChooseOne201
4
ರ್ೕಮತಿ ಹೊಂಬಾಳಮಮ್ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸಥ್. ಉಡುಪಿ. ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
24/05/2008
18/07/2015
18/01/2016
2-3-2
13 ನಿ.ಅಧಿ. ಳಾಸ11/2008-09
ನಿವೃತತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಳಾಸವನುನ್ .ಓ.ಡಿ.ಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1(3) ನಿ.ವೇ.08/201113/05/2011
07/07/2014
07/01/2015
2-3-2
12/ನಿ&ಪಿಂ/07-062011/2011
ರ್ೕ. .ಯು. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ
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401

67895

402

116326

403

128067

404

131329

405

132134

406

132144

407

132150

408

132153

409

132164

410

132722

411

132725

412

132728

413

132730

414

132731

415

132739

1(3)ತಿದುದ್/14/ವೃಂನೇನಿ/2
08/06/2011
07/07/2014
07/01/2015
011-12/2011
ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಕ ಪ್ಸುವ ಲ್ ಇಲಾಖಾ
02/01/2014
08/02/2016
08/08/2016
1(3)/ನಿ&ಪಿಂ/24/2014
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ,ಎಂ. ನಿಮ ಲ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ , ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.
CPIBM111sakala2014
28/11/2014
20/02/2016
20/08/2016

2-3-2
ಅಂಡ್ ಆರ್
2-3-2
2-3-2

ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾಗಲೆ, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, [ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ
CPI18/03/2015
20/02/2016
20/08/2016
2-3-2
BM46ChooseOne201
5
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಾಲರಾಜ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ನಿದೇ ಶನಾಲಯ, ಪದ ಪೂವ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು
11/12/2014
11/11/2015
11/05/2016
2-3-2
CPIBM30ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಜಮದಗಿನ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು .ಟಿ.ಇ. ಚಿತರ್ದುಗ , ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12/11/2014
11/11/2015
11/05/2016
2-3-2
CPIBM27ChooseOne201
314
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು. ಗೌನಿಪ ಲ್. ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ. ತಾಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ
10/11/2014
20/02/2016
20/08/2016
2-3-2
CPIBM26ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ರಾಜ, ಸ. . ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್,ಡಿ,ಕೋಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
19/11/2014
08/02/2016
08/08/2016
2-3-2
CPIBM18ChooseOne201
4
ರ್ೕ ದುದುದ್ ಬ ೕರ್ ಕೋಡ್, ಮು, , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಉಡುಗಣಿ, ಕಾರಿಪುರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
01/09/2014
20/02/2016
20/08/2016
2-3-2
CPIBM17ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಸಜಜ್ನ್, ಎಸ್.ಜಿ. ಮು. . ಸಕಾ ರಿ ಉದು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು ಹರಿಹರ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
24/11/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM135ChooseOne20
13
ರ್ೕ ಕೆ. ಆನಂದ ನಿದೆ ಕರು, ಪಾರ್ಥಮಿ ಕಷ್ಣ ◌ಿವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
14/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM31ChooseOne201
3
ರ್ೕ ಅಂತೋಣಿ ರಾಜ್, ಜಿಲಾಲ್ ಉಪ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ವ ಗ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
12/11/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM28ChooseOne201
4
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ, ಪರ್.ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಡಲ್ಘಟಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
05/08/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM11ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ. ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ,ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
06/03/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM172ChooseOne20
13
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ
ೕಜನೆ, ತಾ.ಪಂ.ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
11/07/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM08ChooseOne201
4
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1/10/2016

416

132741

417

132743

418

132749

419

132750

420

132752

421

132753

422

132771

423

132773

424

132775

425

132776

426

132777

427

132780

428

132781

ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾಗಿಲೆ, ಭಾಗೀಯ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು, [ದೈ. ] ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
CPI02/01/2015
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
BM37ChooseOne201
4
ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜ ಬಿ.ಎ. ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ, ರಾಮನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
17/10/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM23ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಎಸ್, ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, .ಟಿ.ಇ. ಚಿತರ್ದುಗ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
30/01/2015
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM41ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಪರ್. . ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹುಲೆಲ್ೕಗೌಡನ ಹ ಳ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ1 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
07/08/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM13ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಬಿ.ಪಿ. ಅಟಾಟ್ವರ, ಮು , ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಟಾಟ್ವರ, ಹಾಸನ, ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
19/08/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM15ChooseOne201
4
ರ್ೕ . ತಿಮೆ ಶ್, ಪರ್.ಮು. . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ವಸಂತನಗರ, ರಿಯೂರು ತಾ ಚಿತರ್ದುಗ , ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
02/09/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM19ChooseOne201
4
ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪಪ್, ಪರ್.ಮು. . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನೇರಳಕಟೆಟ್, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
17/01/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM33ChooseOne201
4
ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಬೋಪಣಣ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಪರೀ ೆಗಳು, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
10/11/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM25ChooseOne201
4
.ಕೆ. ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಲೆಕಕ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಅಯವಯ್ಯ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಶಾಖೆ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
27/02/2015
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM43ChooseOne201
4
ಬಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್ಮು . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮೇಳಯ್, ಗೌರಿ ಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
22/03/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM173ChooseOne20
14
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಆರ್. ನಾಯಕ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಮೈನಾರಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
02/03/2015
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM44ChooseOne201
4
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಜಿ. ವಮಮ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲುಲ್ಸಾದರ ಹ ಳ್, ಅರ ಕರೆ, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
07/08/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM12ChooseOne201
4
1] ರ್ೕ ಬಿ. .
ೕಗಾನಂದ, 2] ವೈ.ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ, .3] ರಿಯಾಜ್,4] ಸುಂದರಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್. [ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
06/05/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM06ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಶ ಕಾಂತ ಪಿ.ಕೆ. ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಳಲುಕೊಪಪ್, ತೀಥ ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
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429

132782

430

132783

431

132797

432

133355

433

140936

434

140939

435

141986

436

141987

437

141989

438

175332

439

4325

440

4346

441

4352

442

4383

443

4386

444

4398

445

12659

CPI10/04/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
BM02ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಶಾಂತರಾಜು, ನಿದೇ ಶಕರು, ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
06/03/2014
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM170ChooseOne20
14
ರ್ೕ ಎ. . ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ , ಸಹಾಯಕ,
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಸ್,ಎಸ್,ಎ, ಮಂಡಯ್. ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
22/01/2015
20/05/2015
20/11/2015
2-3-2
CPIBM39ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಸವರಿನಾಧನ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಆಪತ್ಕಾಯ ದ ಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
12/05/2015
20/02/2016
20/08/2016
2-3-2
CPI-BM01ನಿ&ಪಿಂ2015
sri k.s . parameshvaraiah. subject inspector[ sanskrit] office of the public
06/10/2015
20/02/2016
20/08/2016
2-3-2
CPIBM16ChooseOne201
5
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಗಿರೀಶ್, ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅನುಘಟಟ್, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ
13/07/2015
20/02/2016
20/08/2016
2-3-2
CPIBM06ChooseOne201
5
ರ್ೕ ಎನ್. ನಾಗರಾಜ, ಉಪನಿದೇಱಶಕರು,[ಅಂಕಿ ಅಂಶ] ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
30/03/2014
11/11/2015
11/05/2016
2-3-2
CPIBM169ChooseOne20
13
ಮಲಲ್ಪಪ್ ಪರ್ಮು ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಳೂಳ್ರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
16/07/2015
11/11/2015
11/05/2016
2-3-2
CPIBM08ChooseOne201
5
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಲೆಕಾಕ್ದಿಕಾರಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
28/01/2014
11/11/2015
11/05/2016
2-3-2
CPIBM42ChooseOne201
4
ಎಸ್◌್.ಪಿ.ಕಾಗಲೆ, ಭಾಗೀಯ ◌ುಪನಿದೇಱಸಕರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರ ◌ಿವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
05/03/2014
28/03/2016
28/09/2016
2-3-2
CPIBM30ChooseOne201
6
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
19/01/2005
01/08/2014
01/02/2015
2-4-1
1(2)(3)/ದೈ. .ಬಡಿತ್01/04-05
ಗೆರ್ೕಡ್-1 ದೈ. . ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರ ವೃಂದಕೆಕ್ ಸಾಥ್ನಾಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(3)ಇತರೆ ಗೃ.ಹ .2/0520/06/2005
23/12/2013
23/06/2014
2-4-1
06.
ರ್ೕ ಚಿದೆರ್ೕಶಂಕತಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
1(3)ಆಋಪ/7/05-06.
02/01/2006
04/05/2015
04/11/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
1(3)ಆಋಪ-20/06-07.
29/05/2006
20/05/2015
20/11/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಎಂ ಶ ಕಲ ಇವರ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(5)ಆಋಪ-19/06-07.
29/05/2006
20/05/2015
20/11/2015
2-4-1
ಬಿ.ಎನ್ ಸ ತ ಇವರ ಆ ತ್ಋಣ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
1(5)ಸ.ವ.ಗೃ/8/06-07.
04/07/2006
20/05/2015
20/11/2015
2-4-1
ರೇಖಾ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
12ಎಲ್. .ಕೂಯ್-9/200720/07/2007
04/05/2015
04/11/2015
2-4-1
08

167
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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446

15030

447

29562

448

29578

449

40966

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ / ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರವನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್,
12ಇತರೆ-17/2007-08
26/12/2007
02/05/2015
02/11/2015
2-4-1
ಕೆ. .ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ-32ರನವ್ಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರ್ಭಾರದ ರಿ
ಲ್
ಸಥ್ಳ
14ಎಲ್. .ಕೂಯ್-ಶಾ17/07/2007
01/04/2009
01/10/2009
2-4-1
27.ನಿ.330/2007
ಲ್ ುವ ಬಗೆಗ್.
ಪಟಟ್ಣಣ್ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ, .ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಪರ್.ಸಂ-ಸಾ.27.ನಿ-330/2000ಕೆಕ್ಉತತ್ರ ಸ ಸ
14ಎಲ್.ಎ.ಕೂಯ್10/07/2007
01/04/2009
01/10/2009
2-4-1
102/2007-08
ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಂಡರಗಿ, ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಪರ್.ಸಂ-102ರ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/73/2010
01/02/2010
11/01/2015
11/07/2015
2-4-1

450

42599

ರ್ೕ ಟಿ. ವಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್. ಕೃಷಣ್ಪಪ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/93/2010
10/03/2010
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1

451

42677

ರ್ೕ ವಸಂತ್ ಪಿ.ಆರ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/95/2010
10/03/2010
07/10/2011
07/04/2012

2-4-1

452

44696

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ . ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2010
07/05/2010
06/12/2013
06/06/2014

2-4-1

453

48883

454

48989

455

49020

456

52043

457

74307

458

75906

459

76038

460

77601

461

81359

462

94149

463

104115

464

104123

ರ್ೕ ಕೆ. . ಮೂಡಿಲ್ಗಿರಿಯಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/39/2
31/08/2010
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
010
ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಟಿ.ಡಿ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
1(2)/ಮುಂಬಡಿತ್// ಂಬರಹ/
03/09/2010
06/06/2014
06/12/2014
2-4-1
/2010-2011
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಕುರಿತಂತೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಗ ಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ಮ.ಹ.ಆ/46/20
03/09/2010
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
10
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/59/2
19/10/2010
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
010
ರ್ೕ ವನಾಯಕ್ ಜಿ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI
18/07/2011
15/01/2013
15/07/2013
2-4-1
ಗು.ಆ/ಇ /34/2011
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ
1[3]/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2011
04/08/2011
05/07/2014
05/01/2015
2-4-1
-12
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ಬಿ.ಎಫ್.ದೊಡಡ್ಮನಿ ಇವರ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ವಗರ್/47/2011
04/08/2011
11/01/2015
11/07/2015
2-4-1
ಮೈಸೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಇ ಲ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಅಹರ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/58/2
30/08/2011
15/01/2013
15/07/2013
2-4-1
011
ರ್ೕ .ಎನ್. ಯತೀಶ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ವಗರ್/61/2011
08/09/2011
15/01/2013
15/07/2013
2-4-1
ರ್ೕ ಎಸ್. ನಾಗೇಂದರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಕಕ್ಂದೂರು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(4)/ವಗರ್/113/2012
07/03/2012
25/07/2013
25/01/2014
2-4-1
ರ್ೕದೇ ಎನ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣನೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು
1(4)/ವಗರ್/80/201217/11/2012
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
13/2012
ರ್ೕ ಕೆಕೆಂಪರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಒಂಟಿಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಇವರನುನ್ ವಗಾಱವಣೆ
1(4)/ವಗರ್/86/201221/11/2012
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
13/2012
ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
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465

104132

466

111734

467

111737

468

112333

469

112335

470

112443

471

112450

472

112457

473

113059

474

113504

475

113505

476

113507

477

113508

478

114636

479

114638

480

114645

481

114646

482

114647

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/95/2012
24/12/2012
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
-13/2012
ರ್ೕ ಹೆಚಹ್ಯಾತ್ ಬಾಷ, ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
05/07/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
1(4)/ವಗರ್/37/201314/2013
ರ್ೕ ಹೆಚೆಕ್ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಸಕ್ೃಷಣ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/39/2013
12/07/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
-14/2013
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥಕೆ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
1(4)/ನಿ ೕ/51/201303/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
14/2013
ರ್ೕ ಟಿಎಸ ಕಾಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರೇಕಂದವಾಡಿ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲೆಲ್
1(4)/ವಗರ್/44/201318/07/2013
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ನೋದ ಕುಮಾರಿಹೆಚಿವ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಮಾಪಾ ಡು ಬಗೆಗ್
06/08/2013
07/06/2014
07/12/2014
2-4-1
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/08/201314/2013
krishnaiah,eco beo kacheri dakshina valaya-1 ravarige badthi needida shaldlli
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/09/201306/08/2013
19/05/2015
19/11/2015
2-4-1
14/2013
somanatha siddramappa jakoti gjc[balakara]alanda taluk badthi needuva bagge.
CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/10/201306/08/2013
19/05/2015
19/11/2015
2-4-1
14/2013
shivasharanappa appanna reddera sa.shi. gjc kesarhatti,gangavathi taluk
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/63/2013
23/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
-14/2013
ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ಕೆಎಂ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
07/09/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/78/2013
-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಹ ೕನ ಬಾನು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/68/201330/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಬೇಬಿ ಸುನಿತಾಕೆ, ರ್ೕ ಬಿಎಂದಾರುಕೇಶ, ರ್ೕ ಡಿ ರ್ ಹಾಲ ದದ್, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
1(4)/ವಗರ್/69/201330/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
14/2013
ರ್ೕ ಎ ಬ್ಧನಂಜಯ, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಮನವ್ಯಾದಿಕಾರಿ, ಸವ ಕಷ್ಣ ಭಿಯಾನ, ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
1(4)/ವಗರ್/70/201331/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
14/2013
ರ್ೕ ಭಾನುಕುಮಾರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/82/2013
20/09/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
-14/2013
ರ್ೕ ಬಿಪರ್ಕಾಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/84/201301/10/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
14/2013
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕಮತಿ ಬಿರೇಣುಕಮಮ್ ಮತುತ್ ಇತರರು]
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/91/2013
23/10/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
-14/2013
ರ್ೕ ಜಗದೀಶ್ ಎನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/92/2013
23/10/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
-14/2013
ರ್ೕ ಶಾಂತಪಪ್ ಮ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/93/2013
23/10/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
-14/2013
ರ್ೕ ಶಾಂತಪಪ್ ಮ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

483

114648

484

114650

485

115208

486

115350

487

115384

488

118582

489

119180

490

119296

491

119747

492

120760

493

121401

494

121408

495

121413

496

121595

497

121863

498

121940

499

121941

500

122419

501

122420

502

122934

503

123638

504

125268

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/94/2013
28/10/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
-14/2013
ರ್ೕ ಡಿಎಂಹರೀಷರೆಡಿಡ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
28/10/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-1
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/96/2013
-14/2013
ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
CPI/ಮನ /20/201329/11/2013
19/05/2015
19/11/2015
2-4-1
14/2013
ShikShakara bhavanada badige pavatisuva bagge.
1(4)/ನಿ ೕ/115/201319/11/2013
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಗಲಪ , ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಯಚೂರು
CPI/ನಿ ೕ/121/2013
05/12/2013
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ, ಕಿರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ. ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
1(4)/ನಿ ೕ/149/2014
11/03/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಎ.ಜಿ. ಸತೀಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/42/201325/03/2014
02/05/2015
02/11/2015
2-4-1
14/2014
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ಅಜೇಯ,ಮತುತ್ ಎಸ್.ಕೆ.ಅನನ್ದ ನಿ ರವರ ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/43/201328/03/2014
02/05/2015
02/11/2015
2-4-1
14/2014
ರ್ೕ.ವೆಯ್.ನಾರಾಯಣಶಮ ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ರವರು ಮ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್,
1(4)/ವಗರ್/02/2014
11/04/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ. ಪದಮ್ ರ್ೕ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ ವಾರ, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ
1(4)/ವಗರ್/8/2014
21/05/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಲಪ್ಕಲಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉದೂದ್ರು, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
04/06/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
1(4)/ವಗರ್/09/2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಗೋ ಂದಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
/ವಗರ್/10/2014
04/06/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಸಾವ್ಂದೇನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
/ವಗರ್/11/2014
04/06/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು (ಸ. .) ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
1(4)/ವಗರ್/12/2014
07/06/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/201413/06/2014
02/05/2015
02/11/2015
2-4-1
15/2014
ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್,ಗುಬಿಬ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ವಗರ್/12/2014
12/06/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/15/2014
13/06/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ರಂಗರಾಜು, ಬಿಆ ರ್, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/16/201423/06/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
15/2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ಆಪರ್ರ್ಮೀಳ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಿಡಡ್ಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(4)/ವಗರ್/17/201423/06/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
15/2014
ರ್ೕ ಎಸ್ಆರುರ್ದೆರ್ೕಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಿಟೆಟ್ೕಮರಿ, ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1[3]/ನಿ&ಪಿಂ/01/12-13
05/07/2014
13/11/2015
13/05/2016
2-4-1
ದಿ ಹೆಚ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿ ನಿವೃತತ್ ◌ೆಇಓ ಇವರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(3)/ಇ /37/2014
24/07/2014
13/11/2015
13/05/2016
2-4-1
ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಕಡತಗಳನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯಗೊ ಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರುವ ಕಡತ
CPI-BM18ವಗರ್2014
02/07/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ವತಿ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಸಾ ಗಾರ್ಮ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ
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1/10/2016

505

125286

CPI-BM19ಮಾಹಆ2014

506

125287

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ರಮೇಶ್ ನವಣೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM20ಮಾಹಆ2014
02/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1

507

125288

508

125289

509

125290

510

125291

511

125293

512

125299

513

125300

514

125301

515

125302

516

125303

517

125304

518

125305

519

125306

520

125307

521

125310

522

125311

523

125312

524

125313

525

125315

526

125316

527

125318

528

125321

529

125330

02/07/2014

28/11/2014

28/05/2015

2-4-1

ರ್ೕ ಕೆ ಸಣಣ್ಪಾಲಯಯ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM21ವಗರ್2014
03/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಜಿ ನಾಯಕ್, ◌ುಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ರೂರು, ಬೈಂದೂರು ವಲಯ,
CPI-BM22ವಗರ್2014
03/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್.ಸೌಭಾಗಯ್ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM23ವಗರ್2014
03/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಜಿ.ಟಿ.ಅಜೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚೊಟಟ್ನಹ ಳ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM47ನಿ ೕ2014
21/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಶ ಕಲ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗತಿರ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM48ರಮಂ2014
21/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಸಮೀನ, ಮು. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಂಡಿಗಾನಹ ಳ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ನಂತರ
CPI-BM52ಮಾಹಆ2014
23/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ವನಾಯಕ್ ಜಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM53ವಗರ್2014
28/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಗಿರಿಧರ ಜಿ.ಆರ್.ರಾಯಕ್ರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಸರೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM53ವಗರ್2014
24/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಎ. . ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆನೂರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM54ವಗರ್2014
30/07/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಬಿ. ತಿರ್ಮೂತಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಲಗುಂದಿ, ರಗುಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
CPI-BM55ವಗರ್2014
30/07/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಲ ಮ್ ಬಿ.ಆರ್. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ಲಕೊಂಡ, ಗಾಗ್ಂವ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM56ವಗರ್2014
30/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಹುಲುಗಪಪ್ ಎ.ಕೆ., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉಮಮ್ಲು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಂಗಳೂರು
CPI-BM57ವಗರ್2014
30/07/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಕೆ. . ಪರ ವಮೂತಿರ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹಲಗೂರು, ಮಳವ ಳ್
CPI-BM58ವಗರ್2014
02/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM59ವಗರ್2014
05/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಜಿ., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬಾಸೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM62ವಗರ್2014
12/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM63ವಗರ್2014
12/08/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಟಿ. ಈಶವ್ರಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗುರು ದಾದ್ಪುರ, ಜಗಳುರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ
CPI13/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
BM65ಮಾ.ಹ.ಅ2014
ರ್ೕ ಚಂದಪಪ್ ಡಿ.ಎಸ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM65ಮಾಹಆ2014
18/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಈರಬಸಪಪ್ ., ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM24ವಗರ್2014
03/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಡಿ.ಪಿ.ಅರಸಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕರಡಗೆರೆ ಕಾವಲ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್
CPI-BM24ವಗರ್2014
03/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ
ೕಹನ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೌಡೂರು, ಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM67ಮಾಹಆ2014
18/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಈರಬಸಪಪ್ ., ಇವರು ಮಾ
CPI-BM72ವಗರ್2014
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ರಾಬಾನು, ಮುಖಯ್
CPI-BM28ವಗರ್2014

ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
27/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ, ದೇವರ ಜೀವನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ಉ.ವ3 ಬೆಂ, ಉತರ್
07/07/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
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530

125363

531

125366

532

125367

533

125369

534

125370

535

125371

536

125373

537

125374

538

125377

539

125378

540

125379

541

125381

542

125382

543

125411

544

125412

545

125520

546

125525

547

125531

548

125538

549

125539

550

125540

551

125653

552

125659

553

125664

554

126121

555

126254

556

126472

ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವ್ಋಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM30ವಗರ್2014
08/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಬಿ.ಸರೋಜಮಮ್, ◌ುಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಮದೂದ್ರು, ಮಂಡಯ್
CPI-BM33ರಮಂ2014
08/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಯಾ ನ್ ಪ ನ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಆಲೂರು,
CPI-BM34ವಗರ್2014
09/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM35ನಿ ೕ2014
09/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ನೋಣಯಯ್ ನಾಯಕ್ ಎನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶಂಭೂರು, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ
CPI-BM36ವಗರ್2014
09/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ.ಎನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಾಡಿಗೋಳ, ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM38ವಗರ್2014
11/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ದೇವರಾಜ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೊಗರಿಹಂಕಲ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್
CPI-BM39ವಗರ್2014
11/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ಕು. ರೇಖಾ.ಜಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅರೇಹ ಳ್, ಯಲಬ್ಗಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
CPI-BM40ವಗರ್2014
11/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ ದೆದ್ೕಗೌಡ, ◌ುಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM42ವಗರ್2014
11/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ವಾಜಿರಾಜ್ ರೇವಣಕರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೇಗೂರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM44ವಗರ್2014
18/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ಜಯರಾಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭಾರತಿನಗರ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM44ರಮಂ2014
14/07/2014
18/05/2015
18/11/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಜಯ ರ್ೕ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡೊಟೆ, ಮದುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM45ನಿ ೕ2014
19/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಶಂಕರಯಯ್.ಎಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ, ◌ಿಇವರ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್
CPI-BM46ವಗರ್2014
21/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
05/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
CPI-BM75ವಗರ್2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಲಾ , ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೊನಾನ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM76ವಗರ್2014
12/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಕ್ಸ್ ಬಾನು, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕುಶಾಲನಗರ,
CPI-BM77ವಗರ್2014
15/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
08/07/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-1
CPI-BM32ವಗರ್2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಕೆ. ರಾಧಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇವಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು
CPI-BM78ನಿ ೕ2014
15/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಆರ್. ಂಗರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಕ , ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ4,
CPI-BM64ವಗರ್2014
13/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮೇಗಳಾಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM70ವಗರ್2014
27/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI-BM71ವಗರ್2014
27/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಬೇಬಿಉನಿನ್ೕಸಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ,
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM79ವಗರ್2014
18/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ನೇತಾರ್ವತಿ ., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಇಂಗಳಗಿ, ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM80ನಿ ೕ2014
18/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಮಂಜಪಪ್ ಜಿ.ಆರ್., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಂಗಡಿ ಗಾರ್ಮ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM82ವಗರ್2014
19/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM84ಇ 2014
25/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್, ಬಡಿತ್, ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗ ಂದ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತೆರವಾದಗ
CPI-BM86ವಗರ್2014
29/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಜಿ.ಬಿ.ರಾಮಪಪ್ ಬಿ.ಆರ್. . ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM87ನಿ ೕ2014
13/10/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

557

126607

558

126627

559

126972

560

126976

561

127109

562

128082

563

132877

564

132878

565

132879

566

132880

567

132881

568

48915

569

75664

570

77127

571

80340

ರ್ೕ ಡಿ ಚಂದರ್ಪಪ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ನಯ್ಮತಿ, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
05/09/2011
15/01/2013
15/07/2013
2-4-2
1(4)
ಧಾ.ಆCPI/ಇ /57/2011

572

81772

573

83949

ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ
14/09/2011
24/10/2011
24/04/2012
2-4-2
1(4)/ನಿ ೕ/66/2011
ರ್ೕ ಚ್ಔಡಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸಾರಥಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
01/10/2011
18/01/2013
18/07/2013
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/69/2011

574

83996

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/70/2011
04/10/2011
18/01/2013
18/07/2013

2-4-2

575

84851

ರ್ೕ ಬಿ. ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/73/2011
15/10/2011
18/01/2013
18/07/2013

2-4-2

CPI-BM88ವಗರ್2014
15/10/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಎಂ.ವೈ. ರಾಜವಾಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನಿಟೂಟ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM89ಇ 2014
16/10/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಹೊನನ್ಗಂಗಯಯ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಇವರು 629 ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಆಯೆಕ್ ಪಟಿಟ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಆ ೇಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPI-BM90ವಗರ್2014
28/10/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕ ಎಂ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬರಗೂರು, ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM91ವಗರ್2014
28/10/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ತಿರ್ೕವೇಣಿ ಕೆ.ಆರ್. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM93ವಗರ್2014
05/11/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-1
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಕಾಂತಮಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾರಗೊಂಡನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPIBM124ಮಾ.ಹ.ಅ201
29/11/2014
19/05/2015
19/11/2015
2-4-1
4
mahiti hakku aadi niyamadadi kooriruva mahiti needuva bagge- a.e.parameshan.
CPI-BM32ನಿ&ಪಿಂ2014
21/04/2014
17/07/2015
17/01/2016
2-4-1
ರ್ೕ ಕೆಂಪಯಯ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ01. ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ.
CPI03/07/2014
17/07/2015
17/01/2016
BM36ChooseOne201
4
.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ವಕೀಲರು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
CPI19/07/2012
18/07/2015
18/01/2016
BM04ChooseOne201
2
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣ ◌ಿವರು ಕೋರಿರವ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ.
06/04/2013
17/07/2015
17/01/2016
CPIBM04ChooseOne201
3
ರ್ೕನಿವಾಸ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ರವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ
22/10/2013
18/07/2015
18/01/2016
CPIBM01ChooseOne201
3
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್. ಭಾರತಿ, ರಿಯೂರು, ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
01/09/2010
18/01/2013
18/07/2013
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/41/2
010
ರ್ೕ ಗಂಗಯಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
01/08/2011
18/01/2013
18/07/2013
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/43/2
011
ರ್ೕ ತೀಥರ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
23/08/2011
02/06/2014
02/12/2014
1(4)CPI/ವಗರ್/53/2011

2-4-1

2-4-1

2-4-1

2-4-1

2-4-2

2-4-2

2-4-2
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1/10/2016

576

86863

577

93224

578

93242

579

93918

580

93922

581

98321

582

98327

583

98332

584

98339

585

101413

586

104122

587

104129

588

105293

589

106291

590

109043

591

111715

592

111716

593

111717

ರ್ೕ ಟಿ.ಕೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/78/2011
03/11/2011
18/01/2013
18/07/2013

2-4-2

ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶ್ ಎಂ.ಪಿ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ವಗರ್/84/201122/02/2012
15/01/2013
15/07/2013
2-4-2
12/2012
ರ್ೕಮತಿ ಅಸಮ್ ತಬಸಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಯಲೇರಾಂಪುರ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ಮಧುಗಿರು ಜಿ್ಲಲೆ,
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/90/2011
22/02/2012
07/12/2013
07/06/2014
2-4-2
-12/2012
ರ್ೕ ಕಾತಿರ್ಕ್.ಎಂ.ಡಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/92/2012
17/01/2012
18/01/2013
18/07/2013
2-4-2
ರ್ೕ ಕೆ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/95/2012
17/01/2012
18/01/2013
18/07/2013

2-4-2

ರ್ೕ ಕೆಆರ್ ಷಣುಮ್ಖ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2012
23/04/2012
18/01/2013
18/07/2013
2-4-2
-13/2012
ಅ ವ್ನಿಎ ಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/2012
30/04/2012
18/01/2013
18/07/2013
2-4-2
-13/2012
ರ್ೕ ಪರ್ದೀಪ್ಎಸ್ಎನ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
14/05/2012
18/01/2013
18/07/2013
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/12/2012
-13/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2012
08/06/2012
18/01/2013
18/07/2013
2-4-2
-13/2012
ರ್ೕ ನಿತಿನ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
16/07/2012
18/01/2013
18/07/2013
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/28/2012
-13/2012
ಅ ವ್ನಿ ಎಸ್ ಪಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/85/2012
21/11/2012
18/01/2013
18/07/2013
2-4-2
-13/2012
ರ್ೕ ಮೆಂಡೊನಸ್ ◌ಂಥೋಣಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/92/2012
04/12/2012
18/05/2015
18/11/2015
2-4-2
-13/2012
ರ್ೕ ಸೋಮಣಣ್ಕೆಕೆ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
27/11/2008
16/01/2013
16/07/2013
2-4-2
ಪರ್./27/2008
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ರ್ೕ ಕೆ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗೆ
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/115/201
04/02/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-2
3
ರ್ೕ ಶ ಧರ , ರಾಠೋಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ವಗರ್/03/2013
06/04/2013
31/05/2014
30/11/2014
2-4-2
ರ್ೕ ವೈ ಶರಣಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕರೇಕಟೆಟ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(4)/ನಿ ೕ/41/201312/07/2013
12/08/2013
12/02/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ಜಿಎಂಗಂಗಪಪ್, ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ ◌ಿವರನುನ್ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ
1(4)/ .ಸ & ಪ
16/07/2013
13/08/2013
13/02/2014
2-4-2
ಪರ್./153/2013-14/2013
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಪದ ೕಧರ ೇತಿರ್ವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ
1(4)/ .ಸ & ಪ
12/07/2013
13/08/2013
13/02/2014
2-4-2
ಪರ್./330/2013-14/2013
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ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಣಣ್ ◌ಿವರು ನಿಯಮ 330 ರಡಿಯ ಲ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
12/07/2013
13/08/2013
13/02/2014
2-4-2
ಪರ್./657/2013-14/2013

594

111718

595

111725

596

111730

597

111731

598

111738

599

111739

600

111740

601

111741

602

111742

603

112070

604

112071

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಹೆಚಿಡ್ ಮಾಗಡಿ ೇತರ್ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ/ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
20/07/2013
13/08/2013
13/02/2014
2-4-2
ಪರ್./992/2013-14/2013

605

112072

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ರ ತ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 992ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
1(4)/ .ಸ & ಪ
20/07/2013
13/08/2013
13/02/2014
2-4-2
ಪರ್./706/2013-14/2013

606

112146

607

112643

608

112734

609

113509

610

113510

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ರಡಿತ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 657 ಕೆಕ್
1(4)/ವಗರ್/25/201322/06/2013
12/08/2013
12/02/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ಎಂಪಿಸಣಣ್ಯಯ್ ಸಾವ್ಮಿ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕ ಲೇಜು, ಬನಿನ್ಕೋಡು, ಹರಿಹರ
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/31/2013
26/06/2013
12/08/2013
12/02/2014
2-4-2
-14/2013
ರ್ೕ ಪರ್ ೕಣ ರವರು ಮಾ ತ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/32/2013
26/06/2013
12/08/2013
12/02/2014
2-4-2
-14/2013
ರ್ೕ ದಿ ೕಪೆಬಾಪಟ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/40/2013
12/07/2013
13/08/2013
13/02/2014
2-4-2
-14/2013
ರ್ೕ ರಾಜು ಶಾಮರಾವ ಕದಮ, ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/42/201312/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಆಉರ್ಷಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೆಣಗಾಲು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು
1(4)/ವಗರ್/43/201312/07/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ವನಂಜಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೂಬಗ ಳ್, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
1(4)/ವಗರ್/44/201312/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕದೇ ಎನ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣನೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು
1(4)/ವಗರ್/45/201312/07/2013
13/08/2013
13/02/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ಮಹದೇವ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನ ಲ್ಗೆರೆ, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(4)/ .ಸ & ಪ
19/07/2013
13/08/2013
13/02/2014
2-4-2
ಪರ್./497/2013-14/2013

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಗಣೇಶ್ ಕಾಣಿ ಕ್ ಕಷ್ಕರ ೇತಿರ್ವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 706ಕೆಕ್
1(4)/ವಗರ್/47/201323/07/2013
13/08/2013
13/02/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮ ಕೋಡು, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
14/08/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-2
1(4)/ವಗರ್/59/2013
ರ್ೕಮತಿ ಚೇತನ ಆರ್ ಪಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾಗುಡಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
1(4)/ವಗರ್/64/201324/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(4)/ವಗರ್/71/201331/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಬಿಎಸ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಂಡಿತವ ಳ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಮೈಸೂರು
1(4)/ವಗರ್/72/201331/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ಎನಜ್ಯ ಂಹ, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾದಿಕಾರಿ, ಸವ ಕಷ್ಣ ಭಿಯಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
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611

113512

612

113513

613

114632

614

114633

615

114634

616

114637

617

114641

618

114649

619

115334

620

115343

621

115344

622

115345

623

115347

624

115348

625

115349

626

115351

627

115678

628

116019

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/74/2013
31/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-2
-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾಹೆಚ್ಆರ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
31/08/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/75/2013
-14/2013
ರ್ೕ
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/77/201306/09/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ಜಿಕೆಗಿರಿರಾಜ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯ ಕರ್ಮ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತೀಥ ಹ ಳ್,
1(4)/ನಿ ೕ/78/201317/09/2013
31/05/2014
30/11/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ಎಂಕೆನಾಗರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಜಜ್ನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು
1(4)/ವಗರ್/80/201320/09/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಝ ದ ಮುತಹಹ್ರ ಬಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಂಡ ಳ್ ಭಟಕ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ
21/09/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
1(4)/ನಿ ೕ/83/201314/2013
ರ್ೕ ಎಂಪಾರ್ಣೇಶ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖಟಿರ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪ ಲರು ಅಂಧರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/88/201310/10/2013
01/01/2014
01/07/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ವಾಣೀ ರ್ೕ ಕೊಪಪ್ದ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಿನಿನ್ಕಂಬಳ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/95/2013
28/10/2013
06/12/2013
06/06/2014
2-4-2
-14/2013
ರ್ೕ ಎನ್ ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/103/201308/11/2013
31/05/2014
30/11/2014
2-4-2
14/2013
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
19/11/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/109/201
3-14/2013
ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಜು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/110/201
19/11/2013
31/05/2014
30/11/2014
2-4-2
3-14/2013
ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಜು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
19/11/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/111/201
3-14/2013
ರ್ೕ ಶರಣಬಸವ ◌ಿವರು ಮಾಹತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/112/201
19/11/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
3-14/2013
ರ್ೕ ಅಜೇಯ ◌ೆಸೆಕ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
19/11/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
1(4)/ಇ /113/201314/2013
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಫೆಬರ್ವರಿ 2014ರವರೆಗೆ ನಿವೃತಿತ್ಯಾಗುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷ ದ
1(4)/ನಿ ೕ/114/201319/11/2013
31/05/2014
30/11/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕ ಕೊಟರ್ಪಪ್ ಜಿ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಮುನಿಯಾಲು, ಕಾಕ ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
1(4)/ವಗರ್/116/201322/11/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ಜಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಂತಿಗಾರ್ಮ, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/123/2013
10/12/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
ರ್ೕ ಅಬದ್ಲ್ ಅಜೀಜ್ ಖಾನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/126/
21/12/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
2013
ರ್ೕ ಅಲಾತ್ಫ ಹುಸೇನ ಪೀರಜಾದೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
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629

116247

630

116354

631

117543

632

117603

633

117930

634

118132

635

118193

636

118194

637

118264

638

118269

639

118271

640

118482

641

118483

642

118484

1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/127/
31/12/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
2013
ರ್ೕ ಸತೀಶ ಆರ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ವಗರ್/128/201
03/01/2014
31/05/2014
30/11/2014
2-4-2
4
ರ್ೕಮತಿ .ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಕೂಕ್ರು, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/132/
29/01/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
2014
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/133/
30/01/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
2014
ರ್ೕ ಮಹೇಶ ಪಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ಇ /135/201
12/02/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
4
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ (ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ರೂ-22800-43200)
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/136/
19/02/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
2014
ರ್ೕ ಮಾದವಮೂತಿರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ನಿ ೕ/138/2014
20/02/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ ಕೆ.ಹೆಚ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಸರೂರು, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/139/
20/02/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
2014
ರ್ೕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ವಗರ್/142/201
24/02/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
4
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್, ಸೌಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ನಿ ೕ/143/2
24/02/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
014
ಕು: ರಫತ್ ನಾಜಿನ್ೕನ್ ತಾಜ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಸಂತೆಕಟೆಟ್, (ಕಳೂತ್ರು) ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
1(4)CPI/ವಗರ್/144/201
24/02/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
4
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಕಾಂತಮಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾರಗೊಂಡನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು,
1(4)/ನಿ ೕ/2014/201
06/03/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
4
ರ್ೕ ಹರೀಶ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪೌರಾಡ ತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಟುಟ್
1(4)/ಮ.ಹ.ಆ/146/2014
06/03/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2

4
643

118561
4

644

118567

645

119221

646

119236

647

119754

ರ್ೕ ರಾಜರಾಮ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
19/02/2014
02/06/2014
02/12/2014
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/137/201

2-4-2

ರ್ೕ ಚೇತನ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುರವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/147/201
10/03/2014
02/06/2014
02/12/2014

2-4-2

ರ್ೕ ಮುತತ್ಪಪ್ ರಾವುತಪಪ್ ಪಪ್ರಗಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ನಿ ೕ/148/2014
10/03/2014
05/06/2014
05/12/2014
2-4-2

ರ್ೕಮತಿ ಲಪ್ಕಲಾ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉದೂದ್ರು, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,
1(4)/ವಗರ್/149/2014
27/03/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ವಗರ್/150/2014
27/03/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಗೋಡು, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2014
11/04/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-2
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
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648

120644

649

125356

650

125357

651

125359

652

125360

653

125361

654

125365

655

125368

656

125372

657

125376

658

125380

659

125383

660

125384

661

125385

662

125386

663

125387

664

125388

665

125389

1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2014

14/05/2014

02/06/2014

02/12/2014

2-4-2

ರ್ೕಮತಿ ಬೀಬೀ ಸಫಿಯಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM4069 .ಸ & ಪ
24/07/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ
CPI-BM330 .ಸ & ಪ
25/07/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಿ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಇವರು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿ ರುವ
CPI-BM1288 .ಸ & ಪ
17/02/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
CPI-BM1293 .ಸ & ಪ
17/02/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1293ಕೆಕ್
CPI-BM351 .ಸ & ಪ
22/08/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ನಿಯಮ 351ರ ಮೇರೆಗೆ ಕೋರಿರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ
CPI-BM259 .ಸ & ಪ
24/06/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
CPI-BM2965 .ಸ & ಪ
14/07/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಹಾಯ್ರಿಸ್ ಎನ್.ಎ. ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 2965ಕೆಕ್
CPI-BM595 .ಸ & ಪ
05/07/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 595ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
CPI-BM2038 .ಸ & ಪ
04/07/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
CPI-BM2043 .ಸ & ಪ
04/07/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವಸಂತ ಬಂಗೇರಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
CPI-BM2850 .ಸ & ಪ
10/03/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಪಿ.ಆರ್. ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
CPI-BM2537 .ಸ & ಪ
10/03/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಐಹೊಳೆ ಮಹಾ ಂಗಪಪ್ ರಾಯಭಾಗಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
CPI-BM2672 .ಸ & ಪ
10/03/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ನಯ ಕುಲಕಣಿ ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 2672ಕೆಕ್
CPI-BM17 .ಸ & ಪ
22/01/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
CPI-BM1143 .ಸ & ಪ
30/06/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಪಿ.ಆರ್.ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
CPI-BM4662 .ಸ & ಪ
28/07/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
CPI-BM72 .ಸ & ಪ
18/07/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಇವರ ನಿಯಮ 72ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಸೂಚನಾ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ

178
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

666

125390

667

125391

668

19493

669

48459

670

68565

671

74670

672

75675

673

84600

CPI-BM141 .ಸ & ಪ
24/02/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
ಪರ್.2014
ಡಾ11 ವ ೕಗಿ ಸಾವ್ಮಿ ಮಾನಯ್ ರೋಧ ಪಕಷ್ದ ಮುಖಯ್ ಸಚೇತಕರು ಕೋರಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನ್ ನೀಡುವ
24/04/2014
11/09/2014
11/03/2015
2-4-2
CPI-BM04ಅನು2014
ರ್ೕ ಎಲ್ ಜಯಪಪ್, ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮೆಂಗಸಂದರ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
CPI.53.ಇತರೆ/2008
19/12/2008
01/08/2013
01/02/2014
2-4-3
1999ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆ ೕಗವು ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್
1(4)
19/08/2010
01/08/2013
01/02/2014
2-4-3
CPI/ಸ.ನ/35/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇರನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಬಡಿತ್ ವಗೀರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್ ಪರಿ ೕಲನಾ
CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ 1(4)ಮಾ
25/04/2011
05/06/2014
05/12/2014
2-4-3
ತಿ ಹಕುಕ್ 08/2011
ರ್ೕ ಟಿ.ಕೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2
22/07/2011
18/01/2013
18/07/2013
2-4-3
011
ರ್ೕ ಜಗದೀಶ್ ಬಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/44/2
01/08/2011
18/01/2013
18/07/2013
2-4-3
011
ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಟಿ.ಎನ್. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/72/2011
14/10/2011
18/01/2013
18/07/2013
2-4-3

674

93698

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/109/201
29/02/2012
06/12/2013
06/06/2014
2-4-3
2

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

675

98322

676

98341

677

98342

678

98343

679

101431

680

101462

681

104113

682

104130

683

104131

ರ್ೕ ಜಿ. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ವಗರ್/02/201225/04/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-4-3
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಕ ತಾ ವಶಂಕರ್, ಸಹಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ
12/06/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-4-3
1(4)/ಇ /ಆರ್.ಟಿ.ಐ/ಮೇ
ಲಮ್ನ /23/201213/2012
ರ್ೕ ಟಿಕೆವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಲೂಲ್ಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆರ್ ಟಿ ಐ, ಮೇಲನ್ನ ಸಂಖೆಯ್
1(4)/ಇ /ಆರ್.ಟಿ.ಐ/ಮೇ
12/06/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-4-3
ಲಮ್ನ /20/201213/2012
ರ್ೕ ಟಿಕೆವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಲೂಲ್ಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಲ್ ರವರ ಆಟಿರ್ಐ ಮೇಲನ್ನ ಸಂಖೆಯ್
12/06/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-4-3
1(4)/ಇ /ಆರ್.ಟಿ.ಐ/ಮೇ
ಲಮ್ನ /21/201213/2012
ರ್ೕ ಟಿಕೆವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಲೂಲ್ಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಲ್ ರವರ ಆಟಿರ್ಐ ಮೇಲನ್ನ ಸಂಖೆಯ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/46/2012
10/09/2012
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
-13/2012
ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
08/10/2012
01/08/2013
01/02/2014
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/69/201213/2012
ರ್ೕ ಎಸ್ ಆರ್ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ
1(4)/ಇ /ಮು. .ಹು.ಬ.7
09/11/2012
25/07/2013
25/01/2014
2-4-3
7/2012-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಛಾಯ ◌ೆಲ್ ಸೂಯಱವಂ , ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, ಆಡಹ ಳ್,
1(4)/ವಗರ್/93/201210/12/2012
05/08/2013
05/02/2014
2-4-3
13/2012
ರ್ೕ ಎಸುಸ್ರೇಂದರ್ನಾಥ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾಱವಣೆಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಇ /ಮು. .ನೇರ/94
10/12/2012
25/07/2013
25/01/2014
2-4-3
/2012-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯತಿರ್ಆರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಉದುಱ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಿಳವ ಳ್, ಹಾನಗಲ್ ತಾ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
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1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./102/2010
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/109/201
3
ಕೆ.ಎನ್. ಯಶೋಧ ಇವರು ಮಾ
1(4)/ನಿ ೕ/106/2013

684

105292

685

105343

686

105536

687

105805

688

105874

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪಿಎ ಟ್ಇ ಭಾಗಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ
1(4)/ವಗರ್/111/2013
22/01/2013
05/08/2013
05/02/2014
2-4-3
ರ್ೕ ಬಾ ಂ ವೈದಯ್ನಾಥ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ಪಾಳಯ್ ಕಾರ್ಸ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
24/01/2013
05/08/2013
05/02/2014
2-4-3
1(4)/ನಿ ೕ/113/2013

689

106852

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಹೇಮ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳವಾಡಿ, ಅರಕಲಗೂಡು
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/117/201
12/02/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
3

690

107351
3

691

107360

19/03/2010

16/01/2013

16/07/2013

2-4-3

ರ್ೕ ಆರ್ ಸುದಶರ್ನ್ ಇವರು ಶೂನಯ್ ವೇಳೆಯ ಲ್ ಅಥವಾ ಶೇಷ ಪರ್ಸಾತ್ಪ ಅಡಿಯ ಲ್
16/01/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
10/01/2013
01/08/2013
01/02/2014

2-4-3

ರ್ೕ ಪರ್ದೀಪ್ ಎಸ್ಎನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/126/201
28/02/2013
07/12/2013
07/06/2014

2-4-3

ರ್ೕ ಎ. ದಿನೇಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/127/201
28/02/2013
06/12/2013
06/06/2014

2-4-3

3
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692

111719

693

111726

694

111727

695

111729

696

111732

697

112073

698

112074

699

112075

700

112334

701

112607

702

112608

ರ್ೕ ಹರೀಶ್ ಕೆ.ಓ., ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
17/05/2013
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/12/201314/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ಉಮಾದೇ , ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚೀಲೂರು, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ
1(4)/ನಿ ೕ/25/201324/06/2013
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮೆಸೆಕ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಂದಿ ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು1, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
1(4)/ವಗರ್/27/201304/07/2013
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಕೆಮಂಜನಾಯಕ್, ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾದಿಕಾರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/30/2013
26/06/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
-14/2013
ರ್ೕ ಸುರೇಶ ◌ಿವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/31/201326/05/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಂಎಸಾಗ್ಯಿತಿರ್ದೇ , ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪ ಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ
1(4)/ವಗರ್/45/201323/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಗಿರಿಧಜಿರ್ಆರ್ ರಾಯಕ್ರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಸರುರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉಡುಪಿ
1(4)/ನಿ ೕ/46/201323/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ◌ಿಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/48/201323/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್ [ ರ್ೕ ಸುರೇಂದರ್
1(4)/ನಿ ೕ/52/201303/08/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಹರೀಶ ಹೆಚಿಜ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರನುನ್ ಪೌರಾಡ ತ ◌ಿಲಾಖೆಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
(4)/ವಗರ್/50/201329/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಕಾಂತರಾಜುಹೆಚ್ಎಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಜಜ್ಂಪುರ,ತರೀಕೆರೆ ತಾ, ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಕ
(4)/ವಗರ್/ರದುದ್-51/2013- 29/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
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703

112609

704

112610

705

112611

706

112613

707

112730

708

112733

709

112735

710

112736

711

113511

712

114631

713

114635

714

114642

715

115328

716

115329

717

115332

718

115339

719

115340

720

115341

ರ್ೕ ಮಹದೇವ ಕುಮಾಡಿರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕುರಟೆಟ್ ಹೊಸೂರು, ಹನೂರು ವಲಯ,
(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/52/201329/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕಾ ದೇ ಜಿಪಾಟೀಲ, ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
(4)/ವಗರ್/53/201303/08/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಜೆಎನಿಸ್ದದ್ರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾವನೂರು, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ
(4)/ವಗರ್/54/201303/08/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಟಿಜಿಲಾವಣಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶ ಲೆ, ಖಾಯ್ತ, ತುಮಕೂರು ತಾ, ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
(4)/ನಿ ೕ/36/201302/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಕೆ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾರಪುರ, ಂದನೂರು ತಾ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(4)/ವಗರ್/58/201314/08/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಈ ಪರಶುರಾಮಪಪ್, ಬಿಆ ರ್, ಸವ ಕಷ್ಣ ಬಿಯಾನ, ಸೊರಬ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/61/2013
20/08/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
-14/2013
ರ್ೕ ಬೀರನಾಯಕ್ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ನಿ ೕ/65/201324/08/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಪಂಚಾಕಷ್ರಿ ಹೆಚ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕಮರೂರು, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
1(4)/ನಿ ೕ/66/201324/08/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ರ್ೕವಾದಿರಾಜ್ ರೇವಣಕರ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೇಗೂರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
1(4)/ವಗರ್/73/201331/08/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸೌಮಿಯ್ಟಿ, ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಇ ಯಾಸ್, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳ
1(4)/ನಿ ೕ/76/201203/09/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೋಮಲ ◌ೆಲ್ಆರ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಕಮಡೊ ಳ್,
1(4)/ವಗರ್/81/201320/09/2013
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿಪಿಎಸ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(4)/ವಗರ್/89/201323/10/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನೀರಲಗಿ, ಕೊಪಪ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(4)/ನಿ ೕ/100/201307/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಬಾ ಂ ವೈದಯ್ನಾಥ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ಪಾಳಯ್ ಕಾರ್ಸ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,
1(4)/ವಗರ್/101/201321/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಎನೆವ್ಂಕಟೇಶಪಪ್, ಬಿಆ ರ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರ ವಗ ವಣೆ ಬಗೆಗ್
04/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
1(4)/ವಗರ್/102/201314/2013
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಲಸೂರು, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
1(4)/ನಿ ೕ/104/201308/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಎ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್
1(4)/ವಗರ್/105/201308/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಎಸ್ಎಂಜರಂತಿಮಠ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆ ಬಿಳಚಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ
1(4)/ವಗರ್/106/201311/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಲೌಸ್ಭಾಗಯ್ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರ
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1(4)/ನಿ ೕ/107/201311/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಜಿವರಲ ಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರೀಸಾವೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
1(4)/ನಿ ೕ/120/201330/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
14/2013
ರ್ೕ ಎ ಸತೀಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ, ಹೆಚಿಡ್ಕೋಟೆ, ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
26/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
ಪರ್./294/2013-14/2013

721

115342

722

115355

723

115356

724

115358

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಗೋ ಂದ ◌ೆ◌ಂ ಕಾರಜೋಳ ಮುಧೋಳ ೇತರ್ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ/
1(4)/ .ಸ & ಪ
28/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
ಪರ್./458/2013-14/2013

725

115359

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಎಂ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 276/ 458ಕೆಕ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
28/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
ಪರ್./423/2013-14/2013

726

115360

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ವಾನಂದ ◌ೆಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 423ಕೆಕ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
28/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
ಪರ್./467/2013-14/2013

727

115361

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಟಿರ , ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 467ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
28/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
1(4)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./242/2013-14/2013

728

115363

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ರ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ◌ೆಲ್ ಎ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 242 ಕೆಕ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
29/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
ಪರ್./203/2013-14/2013

729

115364

ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಗೋ ಂದ ◌ೆ◌ಂ ಕಾರಜೋಳ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 203ಕೆಕ್
1(4)/ .ಸ & ಪ
29/11/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-3
ಪರ್./886/2013-14/2013

730

125271

731

125294

732

125309

733

125323

734

125375

735

128150

736

128174

737

128211

738

133013

739

133014

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪರ್ತಾಪಚಂದರ್ಶೆಟಿಟ್ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ೇತರ್ ರವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 886ಕೆಕ್
CPI-BM61ವಗರ್2014
06/08/2014
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮಮ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
CPI-BM50ವಗರ್2014
21/07/2014
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
ರ್ೕ ಪಿ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಗೋಡ್, ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್
CPI-BM60ವಗರ್2014
05/08/2014
28/11/2014
28/05/2015
2-4-3
ರ್ೕ ಎ.ಆರ್. ಮಂಜಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಡೂರು, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್
CPI-BM73ವಗರ್2014
01/09/2014
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM41ವಗರ್2014
11/07/2014
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಇರುವ ಸಥ್ಳದ ಲ್
CPI-BM99ನಿ ೕ2014
02/12/2014
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಪೂಣಿರ್ಮಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಸನೂರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM100ನಿ ೕ2014
02/12/2014
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
ರ್ೕ ಧನಂಜಯ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ, ಗೌಡೇಟಿ, ಪಾವಗಡ ತಾ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಮಾಜ
CPI-BM102ವಗರ್2014
03/12/2014
23/05/2015
23/11/2015
2-4-3
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM122ವಗರ್2015
04/03/2015
25/05/2015
25/11/2015
2-4-3
Transfer of Smt. H.V.Vinodakumari, HM, GHS, Torehadlu, Sringeri Tq,
CPI-BM129ವಗರ್2015
16/03/2015
25/05/2015
25/11/2015
2-4-3
Transfer of Smt B Jayalakshmi, HM, GHS Kailancha, Ramanagara district
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740

133015

741

133016

742

133026

743

133027

744

133028

745

133029

746

133030

747

133031

748

133032

749

135793

750

4063

751

8262

DEPUTATION OF SRI H G HARISH, LECTURER, DIET C B PURAREG
CPI-BM115ವಗರ್2015
06/02/2015
25/05/2015
25/11/2015
2-4-3
TRANSFER OF SRI A PARAMESWARAPPA, HM GHS SIDDAPUR, PAVAGADA TQ
CPI-BM119ವಗರ್2015
23/02/2015
25/05/2015
25/11/2015
2-4-3
TRANSFER OF SRI T N LINGE GOWDA, ADPI, MMS REG
CPI-BM114ವಗರ್2015
06/02/2015
25/05/2015
25/11/2015
2-4-3
TRANSFER OF SMT GEETHA, APC, SSA, MYSORE REG
25/05/2015
13/07/2015
13/07/2016
2-4-3
CPIBM16ಮಾ.ಹ.ಅ2015
RTI APPLICATION OF SRI MANOJA MAHABALA, YELLAPUR TQ U.K DIST
24/03/2004
30/09/2014
30/03/2015
2-4-4
1(4) ಇತರೆ ಜಾ.ಮಾ 1/2003-04
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಂದದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಎಸ್, /ಎಸ್.ಟಿ ಬಗೆಗ್
20/12/2006
30/09/2014
30/03/2015
2-4-4
1(4)ಇತರೆ:50/2006-07

752

8728

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ
1(4)ಇತರೆ-53/2006-07
03/01/2007
30/09/2014
30/03/2015
2-4-4

753

11727

754

15098

755

17464

756

17502

757

21007

758

39230

CPI-BM131ವಗರ್2015
17/03/2015
25/05/2015
25/11/2015
Transfer of Sri Nonaiah Naik, HM, GHS, Shambur, Bantwala, DK District
CPI-BM116ವಗರ್2015
09/02/2015
25/05/2015
25/11/2015
Transfer of Smt M Bhagyavathamma, ADPI, KSEEB, Bangalore
CPI-BM121ವಗರ್2015
03/03/2015
25/05/2015
25/11/2015
Transfer of Smt Asuntha Sequera, HM, GHS Kuduregundi, Koppa Tq,
CPI-BM123ವಗರ್2015
05/03/2015
25/05/2015
25/11/2015
Transfer of HM equal cadre ED 188 LBP 2014
CPI09/03/2015
25/05/2015
25/11/2015
BM124ChooseOne20
15
Transfer of HM EQUAL CADRE ED 31 LBP 2015
CPI-BM132ನಿ ೕ2015
19/03/2015
25/05/2015
25/11/2015

2-4-3
2-4-3
2-4-3
2-4-3
2-4-3

2-4-3

2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗದ ಲ್
21/05/2007
30/09/2014
30/03/2015
2-4-4
1(4)
ಡ.ಉ.ಹು.ಬ:01/2007-08
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಉದುರ್ ಭಾಗಕೆಕ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
14
26/10/2007
05/06/2014
05/12/2014
2-4-4
ಮಾ.ಹ.:55/2007/08
ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್.ದೇವರೆಡಿಡ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹನುಮನಪಾಳಯ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್
14
25/06/2008
30/09/2014
30/03/2015
2-4-4
ಮು. .ಹು.ಸಾಥ್:10/200809
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇಟಗಿ, ರಾಣೇಬೆನೂನ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
05/07/2008
30/09/2014
30/03/2015
2-4-4
14ಮು. .ಹು.ಸಾಧ್10/200
8-09
ಸಕಾರ್ರಿ ಫೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇಟಗಿ.ರಾಣೇಬೆನೂನ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕ್.ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
29/01/2009
31/05/2014
30/11/2014
2-4-4
14 ಇತರೆ:53/2008-09
ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಷಯ ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗಿರುವ/ ಬೆರೋಂದು ಕಡತದ ಲ್ ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗಿದುದ್,ಕಡತ
1(4) ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ.
21/03/2005
30/09/2014
30/03/2015
2-4-4
ಸಥ್ಳಾಂತರ:01/200405/ಇತರೆ/01/2004-05
ಇ-ಆಡ ತ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ ಸೃಜನೆ ಮತುತ್ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.
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759

39677

760

40349

761

101424

762

104111

763

112069

764

113058

765

114640

766

115531

767

116713

768

116761

769

125320

770

126111

771

129116

772

129117

773

129118

774

129119

775

129120

776

129122

1(4) ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ
07/12/2009
30/09/2014
30/03/2015
2-4-4
ವಗರ್:61/200910/ಬಿವೃಂಅವ/61/2009
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇಪಾಪ್ಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ, ಅದೇ ಶಾಲೆಯ
1(4)
06/01/2010
30/09/2014
30/03/2015
2-4-4
ದೂರು/ನೇಮಕ/68/200910/2010
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ
31/07/2012
27/09/2014
27/03/2015
2-4-4
1(4)/ನೇಮಕ/ಖಾ.ಹು.ಮಾ
/40/2012-13/2012
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ ಬ ವೃಂದದ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
1(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/66/2012
01/10/2012
18/01/2013
18/07/2013
2-4-4
ರ್ೕ ಅಜೇಯೆಸೆಕ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್
1(4)/ವಗರ್/49/201327/07/2013
19/12/2013
19/06/2014
2-4-4
14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಪಿಹೇಮಲತಾ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಕೆರೂರು, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ತಾಲುಲ್ಕು
1(8)/ವಗರ್/57/201314/08/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-4
14/2013
ಸಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾ ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 1
1(4)/ನಿ ೕ/87/201308/10/2013
02/06/2014
02/12/2014
2-4-4
14/2013
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜುಎಸ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಾಯ್ವನಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
CPI/ವಗರ್/98/2013
06/11/2013
31/05/2014
30/11/2014
2-4-4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಮತುತ್ ಇತರರು
1(4)CPI/ವಗರ್/129/201
16/01/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-4
4
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
1(4)CPI/ವಗರ್/130/201
17/01/2014
02/06/2014
02/12/2014
2-4-4
4
ರ್ೕ ಯಮನೂರಪಪ್ ದದ್ಪಪ್ ಹರಗಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ವಡೇರ ಹೋಬ , ಕುಂದಾಪುರ
CPI-BM68ಮಾಹಆ2014
20/08/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-4
ರ್ೕ ಎಮ ದಾ ೕದರನ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯ ಬಗೆಗ್.
CPI-BM85ವಗರ್2014
26/09/2014
29/11/2014
29/05/2015
2-4-4
ರ್ೕಮತಿ ಕ ತಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಿದರ ಳ್, ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
CPI-BM508 .ಸ & ಪ
05/12/2014
07/01/2015
07/07/2015
2-4-4
ಪರ್.2015
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಶರಣಪಪ್ ಮಟೂಟ್ರ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 508
CPI-BM245 .ಸ & ಪ
01/12/2014
07/01/2015
07/07/2015
2-4-4
ಪರ್.2015
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ .ಹೆಚ್. ಜಯಶಂಕರ ಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು
CPI02/12/2014
07/01/2015
07/07/2015
2-4-4
BM443ChooseOne20
15
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಬಾಬ್ರೆಡಿಡ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
06/12/2014
07/01/2015
07/07/2015
2-4-4
CPI-BM3218 .ಸ & ಪ
ಪರ್.2014
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪಾಟೀಲ ಎಸ್ ನಡಹ ಳ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 3218 ಕೆಕ್
CPI-BM330 .ಸ & ಪ
12/12/2014
07/01/2015
07/07/2015
2-4-4
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ
CPI-BM426 .ಸ & ಪ
11/12/2014
07/01/2015
07/07/2015
2-4-4
ಪರ್.2014
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್
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CPI-BM330 .ಸ & ಪ
09/12/2014
07/01/2015
07/07/2015
2-4-4
ಪರ್.2014
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ, ಇವರು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿ ರುವ
CPI-BM526 .ಸ & ಪ
10/12/2014
07/01/2015
07/07/2015
2-4-4
ಪರ್.2014
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 526
CPI-BM2822ವಗರ್2015
07/05/2015
04/07/2015
04/01/2016
2-4-4
REPLY TO LCQ2822 OF SRI Y A NARAYANA SWAMY, MLC
CPI13/07/2015
13/07/2015
13/01/2016
BM07ಮಾ.ಹ.ಅ2015
RTI APPLICATION OF SRI YOGARAJ, BANGALORE
CPI-BM20ಮ.ಹ.ಆ2015
08/06/2015
13/07/2015
13/01/2016

2-4-4

2-4-4

RTI APPLICATION OF SMT K R MANJULA, DAVANGERE
CPI25/05/2015
13/07/2015
13/01/2016
2-4-4
BM13ಮಾ.ಹ.ಅ2015
RTI APPLICATION OF SRI K PUTTASWAMY, MADDUR TQ
CPI25/05/2015
13/07/2015
13/01/2016
2-4-4
BM14ಮಾ.ಹ.ಅ2015
RTI APPLICATION OF SMT REKHA D P, HASSAN
CPI08/05/2015
13/07/2015
13/01/2016
2-4-4
BM08ಮಾ.ಹ.ಅ2015
RTI APPLICATION OF SRI K GANGADHARA RAO, KARKALA, UDUPI
11.5ವೆತ್.ವೆ.ಮುಂ/48/0727/03/2008
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
08
ಬಿ.ಟಿ.ಹಾಲಪಪ್ .ಸ.ನಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೀರಿ ವಥ್ತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೆಯ್ೕದೈಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮುಂಗಟ ಹಾಗೂ
1(5) ಪರ್-40/200920/02/2010
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
10/ ಪರ್ಅನು/20-02/2010
ರ್ೕಮತಿ. ಸಬೀದಾ ಬೇಗಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಬಿಬ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
20/07/2010
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
1(5).ವಯ್ವೆಮಮಪಾ/09/2
010-11/ಇ /2010/2010
ಕೆ.ಆರ್.ಶ ಧರ ಆಯುಕತ್ರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ
1(5)ಪರ್ಭ
20/10/2010
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
ಮಂ//ಇ /2010-11/2010
ಡಾ>ನಿತಾಯ್ನಂದಾರಾದಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಆರ್.ಐ.ಇ.ಎಸ್.ಐಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ
25/04/2011
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
1(5) ಪರ್ಪಾ/04// ಪರ್ಅ
ನು/2011-12/2011
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಲ ೕ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಾತನೂರುಮಂ ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
CPI/ವೈವೆಮ/ 1(5)ವೈ.ವೆ.
30/06/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
ಮ.ಪಾ.15/201112/2011
ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
10/01/2011
08/08/2013
08/02/2014
2-5-1
1(7)
ವಾ.ಕಾವ/ಇ /20/2011
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವುದಕಾಕ್ಗಿ ಇಲಾಖಾ ಸುತೊತ್ೕಲೆ
CPI/ರಮಂ/ 1(6)(8)ರ.
08/11/2011
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
ಮಂ.30/2010-11/2011
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಸೌದಾಗರ್, ಸ.ನಿ ಚಿತರ್ಕಲೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
1(5)/ರಮಂ/30/20107/10/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
12/2011
ರ್ಮತಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ವಾಸ0ತಿ ಬಾಯಿ, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ಕುಮಟಾ, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮ0ಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
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1(5)/ವೈವೆಮ/31/201107/10/2011
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
12/2011
ರ್ ಮಹಮಮ್ದ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಸೊದಾಗರ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆಶಕರು ಚಿತರ್ಕಲೆ, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್
28/01/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
/ ಪರ್ಅನು/49/201112/2012
ಅಬುದ್ಲ್ ಗಫಾರ್ ಮುಲಾಲ್- ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ವ ಗಗ್. ಇವರಿಗೆ ಹಜ್
/ರಮಂ/52/201128/01/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
12/2012
ರ್ೕಮತಿ ಶುಭ ಮಂಗಳ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ-1, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಸೂತಿ
1(5)/ ಪರ್ಅನು/56/2012
06/02/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
ರ್ೕ ಆರರ್ಮೇಶನ್,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/58/2011
28/02/2012
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
-12/2012
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಕಾಯರ್ ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಲ್ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
1(5)/ ಪರ್ಅನು/42/2011
05/12/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
-12/2012
ರ್ೕ ಪಾಲಾಕಷ್ಯಯ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
1(5)/ ಪರ್ಅನು/43/2011
09/12/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
-12/2012
ರ್ೕ ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಮಾಚಾರಿ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಸಂಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಟೇಕಲ್, ಮಾಲೂರು ತಾ,
1(5)/ರಮಂ/60/201106/03/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
12/2012
ರ್ೕಮತಿ ಎ ಡ್ಲ ತ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಪುತೂತ್ರು ತಾ, ಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ
1(8)ನಿ/ಗರನ/ಮಂ.31/20
06/09/2012
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
12-13/2012
ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ.ಹಾಲಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು (ನೃತಯ್, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ), ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
1(5)/ಗರನ/01/201113/02/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-1
12/2012
ರ್ೕ ಪಿಹೆಚಾಬ್ಲಕೃಷಣ್, ನಿಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಅಗರ್ಹಾರ, ರಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ
1(8)ಇತರೆ/ಇ /ಸೇ.ಪು.72
23/11/2012
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
/2012-13/2012
ರ್ೕ ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
1(8)/ಗರನ/ಇತರೆ.ರ.ಮಂ.
28/09/2012
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
36/2012-13/2013
ರ್ೕ ಹೆಚಿಡ್ಗೋ ಂದಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
1(8)/ವೈವೆಮ/ಪಾ.43/20
11/09/2012
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
12-13/2013
ರ್ ಬಸವರಾಜು, ಉಪನಿದೆ ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೈ್ದಯಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
22/11/2012
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.66/2012
-13/2013
ರ್ೕ ಕೆಸತೀಶ್ ಐತಾಳ್, ಪರ್ಮು , ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಣೂರುಪಡಿಕೆರೆ, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ, ◌ುಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.69/2012
22/11/2012
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
-13/2013
ರ್ೕ ಕೆಎಲರ್ಮೇಶಯಯ್, ಡಿವೈಪಿ , ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
1(5)/ ಪರ್ಅನು/15/2012
30/05/2012
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಾಎ ಸ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಎಲೆಬಾಕನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/04/2013
10/04/2013
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
-14/2013
ಪಾಸ್ ೕಟರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ಕೋರುವ ಬಗೆಗ್ ಅನೆಕಷ್ರ್ ಬಿ
1(8)/ಗರನ/10/201331/05/2013
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
14/2013
ರ್ೕ ಎನಿತ್ಮಮ್ರಾಯಪಪ್, ನಿಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಪಾವಗಡ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
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812

112402

813

112403

814

112404

815

112498

816

112499

817

112500

818

112502

819

112504

820

118464

821

118465

822

118466

823

118467

824

74221

825

81751

826

82712

827

84293

828

89512

829

92134

1(8)/ಸೇ ನಿ
10/10/2012
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
ತ/ಇ.ಎಂ.ಪಿ.ಆರ್.ಐ.ತ.38/
2012-13/2013
`ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯುಲ್` ಎಂಬ ಷಯದ ಬಗೆಗ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು
1(8)/ಗರನ/20/201318/06/2013
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
14/2013
ರ್ೕ ಕೆಎನಮ್ಲಲ್ಯಯ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/157/201
15/03/2013
07/03/2014
07/09/2014
2-5-1
2-13/2013
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರುನ ಬೋದಕ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/162/201
15/03/2013
08/08/2013
08/02/2014
2-5-1
2-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿಎಲ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಬಬ್ಲಗೆರೆ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ದೇಶ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/161/201
21/03/2013
08/08/2013
08/02/2014
2-5-1
2-13/2013
ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ಎಸ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ, ಬೆಂದವ3, ◌ಿವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/66/2012
25/10/2012
08/08/2013
08/02/2014
2-5-1
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾಕೆ, ಸಹಾಯಕ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಉನಿ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್
1(8)/ಗರನ/14/201305/06/2013
08/08/2013
08/02/2014
2-5-1
14/2013
ರ್ೕ ಎನನ್ರ ಂಹಮೂತಿ , ನಿಉನಿ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
19/03/2013
08/08/2013
08/02/2014
2-5-1
1(8)/ ಪರ್ಅನು/161/201
2-13/2013
ರ್ೕ ಸುಧೀಂದರ್ನಾಥ್ಎಂ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರು ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
1(5)/ಪರ್ಭ/35/201226/07/2012
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
13/2014
ರ್ೕ ಟಿ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ ಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಸಹನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
1(5)/ವೈ ವೆ
04/10/2012
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
ಮು/54/2012-13/2014
ರ್ೕ ಕೆಟಿ ಪುಂಡ ೕಕ, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲಾಲೆ, ಅಜಾಜ್ವರ, ಸೂಳಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
1(8)/ಪರ್ಭ/98/201228/01/2013
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
13/2014
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ , ಪರ್ಮು , ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆನೆಮಡಗು, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ, ಇವರಿಗೆ
1(8)/ರಮಂ/57/201212/10/2012
05/03/2014
05/09/2014
2-5-1
13/2014
ರ್ೕ ಪರ್ಭು ಸುಣಗಾರ, ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮುನಿರಾಬಾದ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
CPI. 15. .ಪರ್.ಅ.17/20
15/07/2011
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
11-12. ಪರ್ಅನು/2011
ಇಶರ್ತ್ ಜಹಾನ್,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾ,ನಿಟೂಟ್ರು,ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಇವರು ಉಮರ್ಹಹ್ಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ
CPI/ಕ.ನಿ.ಅ/ 1(5)ಕನಿಅ.2
14/09/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
3/2011-12/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಙ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣ ಅವಧಿ ಮಂಜೂರು
1(5)/ವೈವೆಮ/ಪಾ.14/20
08/06/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
11-12/2011
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ಬಲರಾಂ, ಡಿ.ವೈ.ಪಿ. , ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ, ಹಾಸನ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1(5)/ ಪರ್ಅನು/34/2011
10/10/2011
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
-12/2011
ರ್ೕಮತಿ ಷಾ ೕದಾ ಖಾತೂನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕಷ್ಣ ವಲಯ 3
18.44/201112.ರಮಂ/2
08/12/2011
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
011
ರ್ೕ ಜಿದಿವಾಕರ್, ಅಪರ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ
1(5)/ವೈವೆಮ/ಪಾ.50/20
28/01/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
11-12/2012
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಲ್.ಚವಾಹ್ಣ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ, ಸಾ ಇ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
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92442
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93611

832

94622
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835

94633

836

94635

837

94867

838

102638

839

102639

840

102641

841
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842
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843
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844
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845

102649

846

102675

847

102676

1(5)
ರಜೆ/ಗರನ/55/2011/2012

04/02/2012

15/11/2012

15/05/2013

2-5-2

ರ್ೕ ಬಿ ಬಸವರಾಜು ಮು ಸಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗನಾನ್ನಾಯಕ್ನ ಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗ ಜಿಲೆಲ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/59/2011
28/02/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
-12/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜನ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ಯಾಣ ಹೋಗಲು
1(5)/ರಮಂ/46/201119/12/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
12/2012
ರ್ೕ ಸಣಣ್ಚಿಕಕ್ಯಯ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತಲೂಲ್ರು, ಬೈಂದೂರು ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(5)/ ಪರ್ಅನು/48/2011
09/01/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
-12/2012
ರ್ೕ ಶಾಕೀರ್ ಅ ಖಾನ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ವೈಹೆಚಾಕ್ಲೋನಿ, ತುಮಕೂರು, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/01/2011
09/12/2011
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
-12/2012
ರ್ೕ ಜಿದಿವಾಕರ್, ಅಪರ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಯುರೋಪ್/ ಮತಿತ್ತರೆ
1(5)/ಕ.ನಿ.ಅ/54/201131/01/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
12/2012
ರ್ೕಮತಿ ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಬೇಗಂ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಉ ೕ, ಕೆಜಿರಸೆತ್,
1(5)/ರಮಂ/51/201118/01/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
12/2012
ರ್ೕ ಎನುಕ್ಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈಸೂರು
1(8)/ವೈವೆಮ/34/201120/10/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
12/2012
ರ್ೕ ಕೆಪರ್ಕಾಶ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಚಿನಕುರ , ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ,
1(5)/ಇ /01/201226/07/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
13/2012
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಇರುವ ಸವಲತುತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
04/10/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
1(5)/ರಮಂ/55/201213/2012
ರ್ೕ ಹೆಚಾರ್ಮಕುಮಾರ್, ಜಲಾಲ್ ಉಪ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ
1(5)/ರಮಂ/53/201203/10/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಮಂಗಳ, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಪಡುವಣಗೆರೆ, ಕನಕಪುರ ತಾ, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ
1(5)/ರಮಂ/33/201205/07/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಜಾ ಕೌಲಗಿ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಡಿಪಿಐಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಇವರಿಗೆ
1(5)/ರಮಂ/23/201213/06/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
13/2012
ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡಿಡ್, ಂದಿನ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ
1(5)/ರಮಂ/16/201206/06/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
13/2012
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಮತುತ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಬಿ ದದ್ಪಪ್
16/12/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
1(5)/ವೈ ವೆ
ಮು/44/2011-12/2012
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ನಿದೇರ್ಶಕರುವ ಪೌರ್ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್
1(5)/ವೈ ವೆ
28/08/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-5-2
ಮು/40/2012-13/2012
ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಕೆಎಸ ಭಾಕರ, ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಬಿಲುಲ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ
1(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/2012
09/05/2012
16/11/2012
16/05/2013
2-5-2
-13/2012
ರ್ೕ ಬಿಮುನಿಯಪಪ್, ಸ/ಆ ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಟಾಟಾ ಟವರ್ ಹತಿತ್ರ, ಪಾಪಣಣ್ ನಿಲಯ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
1(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/47/2012
26/09/2012
16/11/2012
16/05/2013
2-5-2
-13/2012
ರ್ೕ ಕೆಟಿಧನುಕುಮಾರ್, ವಕೀಲರು ಮತುತ್ ಸದಸಯ್ರು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡಯ್ ತಾ/ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
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1(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/30/2012
29/06/2012
16/11/2012
16/05/2013
2-5-2
-13/2012
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ಜಿ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಎಆರ್ ಎಕಾಸ್ಟ್ರ್ಕ್ಟ್ ದೃಢೀಕರಿ ಕಳು ಸುವ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/56/2012
20/11/2012
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
-13/2012
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜಿದ್ ಖಾಜಿ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/70/2012
23/11/2012
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
-13/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. (ಅಮಲಪಪ್ ನಾ ಬಿಲಲ್ವ, ರಾಯಚೂರು)
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/71/2012
23/11/2012
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
-13/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ( ರ್ೕ ಟಿ.ಆರ್.ಕುಮಾರ್, ತರೀಕೆರೆ)
1(5)/ ಪರ್ಅನು/45/2012
24/09/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
-13/2013
ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಕಾಯಕ್ರ್ಮ ಅನುಷಾಟ್ನಾದಿಕಾರಿ, ಟಿಬಿಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಮಾಡಲು,
1(5)/ ಪರ್ಅನು/13/2012
14/05/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತ, ಸನಿ, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಮಾಡಲು, ಪಾಸ್ ೕಟ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/38/2012
07/08/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
-13/2013
ರ್ೕ ಜೇಮಸ್ ಕುಟಿನಾಹ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
1(5)/ ಪರ್ಅನು/39/2012
03/08/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
-13/2013
ರ್ೕ ಆರ್ ಶೋಕ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಸಾ ಇ, ಉನಿರ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/01/2013
02/04/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
-14/2013
ಪರ್ಮೀಳಾ ಕೃಷಣ್ ನಾಯಕ್ ಮು ಪಾಸ್ ೕಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
02/04/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
1(8)/ಗರನ/02/201314/2013
ಟಿ ಬಸವರಾಜು ಉನಿ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರುಬಗೆಗ್
1(8)ಇತರೆ.ತರಬೇತಿ./ಸೇ
27/09/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
ನಿ ತ/35/2012-13/2013
ಬಿಆಜಿರ್ಎಫ್
ೕಜನೆಯಡಿ ಆ ೕಜಿಸಲಾಗಿರುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅದಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)ಇತರೆ.ತರಬೇತಿ./ಗರ
05/12/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
ನ/62/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎಟಿಚಾಮರಾಜ, ಸಹನಿದೇ ಶಕರು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
1(8)ಇತರೆ.ತರಬೇತಿ./ನಿ&
27/02/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
ಪಿಂ/108/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎನಿಬ್ಪಾಟೀಲ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/70/2012
23/11/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
-13/2013
ರ್ೕ ಅಮಲಪಪ್ ನಾ ಬಿಲಲ್ವ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ, ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
22/01/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
1(8)/ಸೇ ನಿ
ತ/ಮೌ.ಮಾ.ಇತರೆ/13/201
2-13/2013
ಭಾಗಮಟಟ್ದ ಸವ್ಣ ನೈಮ ಲಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ಗೆ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(8)ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್/ಸೇ ನಿ
18/01/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
ತ/81/2012-13/2013
ಕೆಜಿಐಎಸ್ ಕಾಯ ಗಾರಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಸೇ ನಿ
08/03/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
ತ/ಇತರೆ.ತರಬೇತಿ/155/20
12-13/2013
ಕಪೌರ್ ಪಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಎನ್ಐ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಅಭಿವೃದಿದ್ಗೊ ಸುತಿತ್ರುವ ತಂತಾರ್ಂಶ ನಿವ ಸಲು
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1(5)/ರಮಂ/32/201204/07/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-5-2
13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ಸಾ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಾರಗದೆದ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
04/12/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
1(8)/ ಪರ್ಅನು/58/2012
-13/2013
ರ್ೕ ಹೆಚೆಕ್ ಂಗರಾಜು, ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಎನ್ಓ
1(8)/ಇ /ತರಬೇತಿ.118/
13/02/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
2012-13/2013
`ಟೀಚರ್` ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಹಬಬ್ಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/145/201
05/03/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
2-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಸಮ್ಹಾಲ ಮ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಜೀವನ್ ಬೀಮಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದವ4, ◌ಿವರಿಗೆ ದೇಶ
1(8)/ಗರನ/131/201221/02/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
13/2013
ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಜಿಯಾಉಲಾಲ್, ನಿಮು , ಸಉಪೌರ್ಶಾಲೆ, ರಾ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/132/201
23/02/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
2-13/2013
ರ್ೕ ಕೆಎ ಶ್ರ್ೕನಿವಾಸಲು, ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಎನ್ಓ , ನೀಡುವ ಕುರಿತು
1(8)/ ಪರ್ಅನು/142/201
05/03/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
2-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜಮಮ್ಹೆಚ್ಎನ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉನಿಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/95/2012
24/01/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ರಾ ತಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್
1(8)ಇತರೆ.
28/09/2012
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
ರ.ಮಂ./ಗರನ/37/201213/2013
ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡಿಡ್, ರೀಡರ್, ಟಿಇ, ಗುಲಬ್ಗಾ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
05/12/2012
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
1(8)ಇತರೆ.
ರ.ಮಂ./ ಪರ್ಅನು/61/2012
-13/2013
ರ್ೕ ಎಸ್ಆಸರ್ವರಿನಾಧನ್, ಸನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಪಾಸ್
1(8)ಇತರೆ.ತರಬೇತಿ./ಇ / 24/01/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
96/2012-13/2013
ಕನಾ ಟಕ ◌ಿವಾಲೂಯ್ವೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೆಇಎ ಇವರು ಅ ೕಜಿ ರುವ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/133/201
23/02/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
2-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ನಿಶಾತ್ ಸಲಾಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
1(8)ಇತರೆ.ತರಬೇತಿ./ಇ / 20/03/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
156/2012-13/2013
Egovernance Champions Programme ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/111/201
06/02/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
2-13/2013
ರ್ೕ ಲೋಕೇಶಪಪ್ಕೆಬಿ, ಬಿಆ ರ್, ವ ಗಗ್, ◌ಿವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಹೋಗಲು ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು
1(8)/ಇ /ಇತರೆ.ತರಬೇತಿ. 07/03/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
154/2012-13/2013
ಬಾಸ್ ಜಿಎನ್ ಯು/ಲೈನಕ್ಸ್ ಕಾಯ ಗಾರಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
20/03/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
1(8)/ಇ /ಚುನಾವಣೆ.
ಸಭೆ.157/2012-13/2013
ಕನಾ ಟಕ ಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2013 ನನ್ಲೆಯ ಲ್ ಕರೆಯಲಾದ ಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಇ /ಇತರೆ.117/20
11/02/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
12-13/2013
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಕಾಯ ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು
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1(8)/ಇ /ಐಟಿ
05/01/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
ತರಬೇತಿ.80/201213/2013
ಐಟಿ ಕಾಯ ಗಾರಕೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.41/201
19/10/2012
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
2-13/2013
ರ್ೕ ಎನುರ್ದರ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ◌ಿವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/62/2012
25/10/2012
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
-13/2013
ರ್ೕ ಎಂಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇಶ ಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/94/2012
24/01/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಜಿಗೀತಾ, ಎಸ್ಎಡಿಪಿಐ, ಎಂಎಂಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಎನ್ಓ , ಮಂಜೂರು
1(8)/ಗರನ/ಗ.ರ.ನ.ಮಂ.1
31/01/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-5-2
07/2012-13/2013
ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರ, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/144/201
05/03/2013
05/03/2014
05/09/2014
2-5-2
2-13/2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್ಎಸಾರ್ಮರಾವ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
15 ಆಯುಕಾತ್ಲಯ/25/0812/11/2008
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
09
ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
15.ಪರ್ಭಮಂ/10/200929/06/2009
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
10
ಸಾವರ್ನಜಿಕ ಕವ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧೀಕಾರಿಗ ಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್
CPI 1(5)
16/10/2009
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
ಪರ್ಭಮಣ/20/200910/ಪರ್ಭಮಂ/ಪರ್ಭಮಂ/200
9
ಪಿರ್ೕಯನ್
ಂತೆರೋ ಉಪನಾತ್ಸಕರು ಮಂಗಳೊ ರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು
24/10/2009
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
CPI
1(5).ಪರ್ಭಮಂ.200910/ಪರ್ಭಮಂ/ಪರ್ಭಮಂ/200
9
ನಿಯಮ 32/68ರಡಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ದಶಾಲಾಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕ ವೃಂದದಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್
10/02/2010
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
1(5) ಪರ್ಭಮಂ-37/0910/ಪರ್ಭ/10-02/2010
ರ್ೕ.ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರುಮ.ಉ. ೕ., ಕೆ.ಜಿ. ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು-2 ಇವರಿಗೆ ನಿಯಮ
1(5)/ನೇಮಕ/45/2010/2 04/01/2011
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
011
ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಕಾಯೆಕ್ಯಡಿ ರ್ೕ ಪಿ ಹುಚಚ್ಯಯ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮದುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿ ದ
1(5)/ಪರ್ಭ/50/2010/201
21/02/2011
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
1
ಕೆಂಪಯಯ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತತ್ರ ವಲಯ-1 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನಿಯಮ 32 ರನವ್ಯ
25/04/2011
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
1(5)/06/ಪರ್ಭ/201112/2011
ಬಿ.ಟಿ ಕಾಲಪಪ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಚ್ಣ ಇಲಾಖೆ
1(5)/07/ಪರ್ಭ/201104/05/2011
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
12/2011
ಅಬುದ್ಲ್ ಅ ೕಮ್ ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಶಾಲಾ ಕಚ್ಣ ಅಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
1(5)/ಪರ್ಭ/11/2011
19/05/2011
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
ಗೂರ್ಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಬಗೆಗ್.
CPI. 18ಗರಮಂ.3/2011
29/07/2011
09/12/2013
09/06/2014
2-5-3
-12.ರಮಂ/2011
ಎನ್ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಾಚಾರ್ ಬೆಂ ಇವರ ರಜಾ ಅಜಿರ್ ಪತರ್
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899

82348

900

83067

901

92136

902

118452

903

118453

904

118454

905

118455

906

23794

907

36237

908

40721

909

51229

910

59809

911

62823

912

67391

913

73826

914

76218

915

76868

916

85974

1(5)/ಪರ್ಭ/ಮಂ/35/2010
15/11/2010
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
-11/2011
ಡಿ.ಎಸ್.ರಾಜಣಣ್, ನಿದೇರ್ಶಕರುಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:
1(5)/ಪರ್ಭ/ಮ0.28/2011
26/09/2011
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
-12/2011
ರ್ ಕೆಮ್ ಪರಾಮ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೆರಿ, ಬೆಮ್ ಗಳುರು, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಬಾರ ಬತೆಯ್ ಮ್
/ಪರ್ಭ/ಮಂ.53/201128/01/2012
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
12/2012
ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಭಟ್- ಮಾನಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಶೇಷ ಕತರ್ವಾಯ್ಧಿಕಾರಿ, ಧಾನ ಸೌಧ
1(5)/ಪರ್ಭ/25/201222/06/2012
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
13/2014
ರ್ೕ ಎನಿಬ್ಪಾಟೀಲ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಪರ್ಭಾರಿ, ಉದು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇ ಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು,
1(5)/ಪರ್ಭ/14/201230/05/2012
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
13/2014
ರ್ೕ ಕೆ ಶೇಷಾಚಲಮೂತಿ , ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಪರ್ಭಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
1(5)/ಪರ್ಭ/09/201113/05/2012
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
12/2014
ರ್ೕ ಬಿಎ ಸ್ದದ್ರಾಮಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ಆರ್ 32 ರನವ್ಯ ಪರ್ಭಾರ
1(5)/ಪರ್ಭ/27/201226/06/2012
04/03/2014
04/09/2014
2-5-3
13/2014
ರ್ೕ ಆರ್ ಎಸ್ ೕತಾರಾಮ, ಡಿವೈಪಿ , ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ರಾಮನಗರ, ◌ಿವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
1 7 ಕಾ.ಮಿ.ಬ:52/2008- 18/03/2009
26/07/2013
26/01/2014
2-6-1
09
ರ್ೕ ಮನ ೕಹನ,ಹೆಚ್.ಕೆ. ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ತುಮುಕೂರು,ಹಾ ಡಯಟ್, ಹಾಸನ ಇವರಿಗ
1(6)/ಗ.ರ/ಪ.ರ.ಮಂ/22/
10/06/2009
03/09/2014
03/03/2015
2-6-1
2009-10
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಎ. ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಿ, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, .ಟಿ.ಇ ಂದಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಜೆ
CPI/ಆಋಪ/ 1 7
23/01/2010
05/06/2014
05/12/2014
2-6-1
ಮಾ.ಹ.ಅ:174/200910/2010
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
15.29/201005/10/2010
10/11/2012
10/05/2013
2-6-1
11. ಪರ್ಅನು/2010
ಸೈಯದ್ ನಾ ದ್ ಪಾತಿಮಾ,ಮು ,ಜುದುರ್ ಆಂಗಲ್ ಸಪೌರ್ಶಾ,ಟಾಯ್ಂಕ್ ಗಾಡರ್ನ್,ದ.ದ.3,ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ
17ಸವ್.ಚಾ.ಬ.18.ಕಾಸವ್ವೇ
28/01/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
ಬ/2011
ಬಿ ದಜೆರ್ಯಿಂದ ಎ ದಜೆರ್ಗೆ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡದ ನೆನ್ಲೆ ಹಾಗೂ 15 ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ವೇತನ ಬಡಿತ್
17.28.ಕಾಸವ್ವೇಬ/2011
21/02/2011
22/01/2013
22/07/2013
2-6-1
ಕೆ.ಪದದ್ಮಮ್,ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಧ.ರಾ.ಮ ಸಪಪೂಕಾ ಹರಿಹರ ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
17.39/ ದಿ28-0528/05/2011
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
2011.ವೇಬ/2011
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
13/07/2011
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
CPI. 18ರ.ಮಂ.
03.2011-12.ಅನು/2011
ದಿನಾಂಕ 20-07-2011ರಿಂದ 30.8.2011 ರವರೆಗೆ ಗೃಹಕಾಯರ್ ನಿಮಿತತ್ 41 ದಿನಗ ಗೆ ಪರಿವತಿರ್ತ ರಜೆ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಗರನ/ 1(6)(8)ರ.
18/12/2010
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
ಮಂ.34/2010-11/2011
ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್.ಸವರಿನಾಥನ್, ಸನಿಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(6) ಂ./ಸೇಸೇ/41//201
16/06/2011
10/10/2012
10/04/2013
2-6-1
1
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಬಿ.ಇ.ಒ ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
2(5)/ದೂರು/ವೇನಿ/16//20 28/10/2011
04/03/2014
04/09/2014
2-6-1
11-12
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917

93550

918

94256

919

94618

920

95753

921

97199

922

97215

923

98901

924

99341

925

99759

926

101539

927

101549

928

101551

929

101552

930

101553

931

102129

932

102916

933

105633

ರ್ೕ ಎನ್ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
1(5)/ .ಅ/01/201127/02/2012
04/03/2014
04/09/2014
2-6-1
12/2012
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ//68/1112/03/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
12/2012
ರ್ೕ ಬಿ ಎನ್ ರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಜಿ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
1(7)ಮಾ,ಹ,ಅ//ಇ //78/
20/03/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
11-12/2012
ರ್ೕಮತಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ನಿವೃತತ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
1(7)ಖಾ,ಹು,ಮಾ//ಇ //7
21/04/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
5-11-12/2012
ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/
04/06/2012
16/10/2012
16/04/2013
2-6-1
2012-13/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. (ನಾಗರಾಜ, ಹೆಗಗ್ಡದೇವನಕೋಟೆ)
1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ//35/1205/06/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
13/2012
ರ್ೕ ಎಂ ಜಿ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಬೆಳವಾಡಿ ಮೈಸುರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
1(8)ಸಕಾಲ./ಡಿಟಿಐತರ/ತ.
20/07/2012
16/10/2012
16/04/2013
2-6-1
ಅ.ನಿ/27/2012-13/2012
ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ - 2011 (ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್. ) ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಏಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
1(8)ಇತರೆ/ಗರನ/ಮಂ.27
02/08/2012
16/10/2012
16/04/2013
2-6-1
/2012-13/2012
ರ್ೕ .ಜಿ. ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)ಇತರೆ/ಗರನ/29/201
16/08/2012
16/10/2012
16/04/2013
2-6-1
2-13/2012
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಸನಾಉಲಾಲ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಟಿಇ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)/ಗರನ/ಮಂ/40/201
16/10/2012
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
2-13/2012
ರ್ೕ ಕಂಬರ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2/201120/07/2011
16/10/2012
16/04/2013
2-6-1
12/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಸೇ ನಿ ತ/ಇತರೆ
22/09/2012
16/10/2012
16/04/2013
2-6-1
ತರಬೇತಿ/32/201213/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಕೆಕ್ 50 ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಸೇ ನಿ ತ/ಇತರೆ.
12/04/2012
16/10/2012
16/04/2013
2-6-1
ತರಬೇತಿ/03/201213/2012
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ 05 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
18/07/2012
16/10/2012
16/04/2013
2-6-1
1(8)ಇತರೆ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./ಎಲ್. .ಕೂಯ್/ 1/201213/2012
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 78 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ರಮಂ/44/201205/11/2012
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
13/2012
ರ್ೕ ಆರ್. ವಣಣ್ ರೆಡಿಡ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
1(7)/ಇ /ಕಾ,ಮಿ,ಬ:14/1
21/11/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
2-13/2012
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಸಂ713/10ಎಸ್ ಎನ್ ೕ ೕಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ಕರಣ
1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/51/201
30/07/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
3
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934

105637
3

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

935

105642

936

105644

937

106013

938

106148

939

106154

940

108971

941

115545

942

115548
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952
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ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್ ಹೊರಪೇಟೆ ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(7)/ಕಾಸವ್ವೇಬ/85/201
06/11/2012
21/01/2013

21/07/2013

2-6-1

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾಜೀದ್ ಖಾಜಿ ಇವರ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(7)/ಸೇಸ/62/2013
05/09/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
ರ್ೕ ರುದರ್ಯಯ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಡಯಟ್ ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
1(7)/ಸೇಸ/53/2013
06/08/2012
21/01/2013
21/07/2013
2-6-1
ರ್ೕ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಎನ್ ಎ ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಮಾಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/47/2012
17/11/2012
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
-13/2013
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಮಧಾಯ್ಹನ್ ◌ುಪಹಾರ
ೕಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
1(5)/ ಪರ್ಅನು/44/2012
11/09/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-6-1
-13/2013
ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ಸಾವ್ಮಿ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಮಂಡಯ್, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
1(5)/ ಪರ್ಅನು/42/2012
11/09/2012
15/07/2013
15/01/2014
2-6-1
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂತ ರ್ೕ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ ಮಾಡಲು ಪಾಸ್ ೕಟ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/04/2013
03/04/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
-14/2013
ಎಸಜ್ಯಕುಮಾ ರ್ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕಾಕ್ಗಿ ಪಾಸೊಪ್ೕಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/51/2013
09/10/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
-14/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಎನ್ಎಸಚ್ಂದರ್ಶೇಖರ್]
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2013
24/07/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
-14/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್[ ವಶಂಕರ ◌ಾನಂದ ◌ಂಬಿಗ]
1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗು. .ಮಂ.
26/08/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
36/2013-14/2013
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ಷುಟ್ ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೆಂ ಇವರ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಗರನ/ರ.ಮಂ.52/2
10/10/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
013-14/2013
ರ್ೕ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಕುಲಕಣಿ ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
1(8)/ಗರನ/33/201308/08/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
14/2013
ರ್ೕ ಅಣಣ್ಯಯ್ ಹೋಬ ದಾರ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗು. .ಮಂ.
03/08/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
30/2013-14/2013
ರ್ೕ ಟಿ ಚಂದರ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಟಿಬಿಎಫ್, ಇವರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
05/08/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗು ಮಂ.3
1/2013-14/2013
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಾಚಾರ್, ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/64/2013
29/10/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಭಾ ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡರ್, ಕಾಯ ಕರ್ಮ ಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/37/2013
26/08/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
-14/2013
ರ್ೕ ಆರ್ ಕರೀಗೌಡ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು
1(8)/ ಪರ್ಅನು/44/2013
30/08/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
-14/2013
ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ಸಾವ್ಮಿ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು
1(8)/ಸೇ ನಿ ತ/48/201312/09/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
14/2013
ಫಿಸಕ್ಲ್ ಪಾ
ಇನ್ಸ್ ಟ್ುಯೂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ತರಬೇತಿಗೆ ಅದಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಸೇ ನಿ ತ/51/201326/09/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
14/2013
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ಎ ತರಬೇತಿ
ಸಾವ ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ◌ಿಲಾಖೆಯ ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು ಮತುತ್ ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ವೃಂದದ ಧಿಕಾರಿಗ ಗೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/47/2013
11/09/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ಬಡಿಗೇರ, ◌ುಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ದೇವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಸಾ
ೕ/
05/03/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
146/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎನಿಡ್ಸಾ , ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗುಂಪು
1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗು ಮಂ/5
21/11/2012
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
7/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎಂಪಿದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2013
20/08/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-1
-14/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಪಿಕಾ ದಾಸ ರೆಡಿಡ್]
1(8)/ರಮಂ/13/201323/05/2013
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕ ಎನಿವ್ಜೋ , ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ಗರನ/17/201318/06/2013
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕ ಟಿ ಚಂದರ್ಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಟಿಬಿಎಫ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಎ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/56/201302/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕ ಎನೆಹ್ಚಕ್ಟಕದೊಂಡ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗುಂಪು ಮೆ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು
1(8)/ಗರನ/130/201320/02/2013
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕ ಎನಿಡ್ಸಾ , ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್
1(8)/ವೈ ವೆ
23/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
ಮು/106/2013-14/2014
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿಎಂ , ಸನಿ, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಂದೆಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮುಂಗಡ
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/119/201
07/03/2014
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
3-14/2014
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಕಾರವಾರ]
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2013
06/03/2014
06/06/2014
06/12/2014
2-6-1
-14/2014
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಕೊಲೂಲ್ರ ನಾಯಕ ಮನಮನೆ, ದಾದ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ರವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ
1(8)/ರಮಂ/28/201326/07/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಎಂ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಸಂತೆಬೆನೂನ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/39/2013
05/11/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
-14/2014
ರ್ೕ ದೊಡಡ್ಮಲಲ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಕೂಡಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ
1(5)(8)/ವೈವೆಮ/133/20
27/11/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
13-14/2014
ರ್ೕ
ೕಗೀಶೆಕ್, ಬಿಇಓ, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲುಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗನಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
1(5)(8)/ವೈವೆಮ/81/201
06/08/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
3-14/2014
ರ್ೕ ಟಿಎಸಜ್ಗದೀಶ್, ಕಿರಿಯ ಕಾಯ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್
1(5)(8)/ವೈವೆಮ/58/201
26/06/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
3-14/2014
ರ್ೕ ಬಿಎಸ್ಅನಂತನಾಯಕ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು ದೈ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
1(8)/ಗರನ/55/201315/10/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕ ಹೆಚಿವ್ಕೆಂಪರಾಜು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
1(8)/ಗರನ/77/201321/11/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
14/2014
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ರ್ೕಮತಿ ಅಲಾಮ್ಸ್ ಪ ೕ ನ್ ತಾಜ್, ಸ ನಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
1(8)/ಗರನ/72/201307/11/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕ ಕೆರತನ್ಯಯ್, ಉನಿ, ಎ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
1(8)/ಗರನ/35/201324/08/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ಷುಣ್ ಭಟ್, ನಿಸನಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ
1(8)/ಗರನ/78/201327/11/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕ ಹನುಮಂತರಾಯ, ಡಿಡಿಪಿಐ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
1(8)/ರಮಂ/08/201217/05/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
13/2014
ರ್ೕಮತಿ ಅಕತ್ರ್ ಬಾನು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು ಅಂಕಿಅಂಶ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
1(5)(8)/ವೈವೆಮ/113/20
28/10/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
13-14/2014
ರ್ೕ ಎಂ ರಮೇಶ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
1(5)(8)/ವೈವೆಮ/117/20
28/10/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
13-14/2014
ರ್ೕ ಶ ಧರಜಿಎಸ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕಡತ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲಾಲ್
1(8)/ಇ /ಎಲ್.ಟಿ. /163
28/03/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
/2012-13/2014
ರ್ೕ ಡಿವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಪ, ಕಪೌರ್ ಪಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಎ ಟ್ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
1(8)/ವೈವೆಮ/61/201117/03/2012
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
12/2014
ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಮ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ
1(8)/ಗರನ/15/201305/06/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕ ಎನೆಹ್ಚಕ್ಟಕದೊಂಡ, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರು
1(8)/ರಮಂ/60/201324/10/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-1
14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತಾ, ಬಿಆ ರ್, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
15 ಪರ್ಭಮಂ/18/200813/10/2008
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
09
ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಿ ಕುರಿತು ಕೆ ಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ 32/68ರಂತೆ
16 ದ್ಐ. .ಕಾಹಂ05/05/2009
21/01/2013
21/07/2013
2-6-2
11/09-10
ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್ ಜಾಬ್ ಚಾಟ್ರ್ ಬಗ್ಗ್
1(5). ಪರ್ಅ/18/201027/07/2010
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
11/ಇ /2010/2010
ಎಸ್.ಸೋಮಶೇಖರ ಕಷ್ಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಯ್ಸೊರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
1(5),/ ಪರ್ಅನು/34/2010 11/11/2010
10/11/2012
10/05/2013
2-6-2
.ಡಿ.ಜಯಲಷ್ ಮ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವದೇಶ
03/12/2010
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
1(5)./ವೈವೆಮ/37/201011
ಎಸ್ ಆರರ್.ಸವರಿನಾಧನ್ ಸನಿಪಾರ್.ಅನುದಾನಶಾಖೆಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/50/2010/ 04/03/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
2011
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್
ಕಷ್ಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
1(5) ಪರ್ಪಾ/04//ವೈವೆಮ
25/04/2011
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
/2011-12/2011
ಆರ್. ವಣಣ್ ರೆಡಿಡ್ ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ತಾಯಿಉವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
1(6)ಮು. .ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್./ಇ
01/08/2011
26/12/2013
26/06/2014
2-6-2
/ಖಾತೆ/56/2011-12
ರ್ೕ ಮುಂಜುನಾಥಾಚಾರಿ ಮು. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಜಾವಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಫಿಎಫ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
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1
03/09/2011
10/11/2012
10/05/2013
2-6-2
(5)/ ಪರ್ಅನು//21/2011
ರ್ೕ ಬುರಹಾನುದಿದ್ೕನ್ ಚೋಪಾದ್ರ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಪಾಸ್ ೕಟರ್ ಪಡೆಯಲು
1(5)
08/09/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
ಪುಅ/ಇ /22//2011-12
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಅಣೆಣ್ೕಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಮೈಸೂರು
1(6)
24/01/2002
11/06/2014
11/12/2014
2-6-2
ದಾವೆ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/58//200102
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎನ್.ರಾಮದಾಸ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್9976/2001
06/08/2008
11/06/2014
11/12/2014
2-6-2
1(6)ದೈ. .ಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/0
1//2008-09
ರ್ೕ ಎಸ್.ಎನ್.ಬಸವರಾಜು ಗೆರ್ೕಡ್-1 ದೈ. . ಇವರು ಬಡಿತ್ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.
1(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2011
23/09/2011
16/11/2012
16/05/2013
2-6-2
-12/2011
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ. .ಕೃಷಾದೇ , ನಂ. 107, 6ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ದಿದ್ ನಾಯಕ್ ಬಾಲ್ಕ್, ಕಷ್ಕರ ಬಡಾವಣೆ, ದಾದ್ಥರ್ನಗರ
1(5)/ರಮಂ/26/201124/09/2011
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
12/2011
ರ್ೕ ಕೆ.ಮಹದೇವಪಪ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ
1(5)/ರಮಂ/27/201124/09/2011
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
12/2011
ರ್ೕ .ಯು.ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್
1(5)/ವೈವೆಮ/29/201129/09/2011
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
12/2011
ರ್ಮತಿ ಮ0ಜುಳಾ. ಆರ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೆರಿ, ಬೆ0ಗಳುರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕಿಯ
1(5)ರಜೆಮ0ಜುರಾತಿ/ರ
23/09/2011
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
ಮಂ/25/2011-12/2011
ರ್ ಆರ್ ಇಶವ್ರಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ವಯ್ವಸಾತ್ಪಕ ನಿದೆರ್ಶಕರು ಪಟಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸ0ಘ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮ0ಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
1(5)/ ಪರ್ಅನು/33/2011
10/10/2011
10/11/2012
10/05/2013
2-6-2
-12/2011
ರ್ೕಮತಿ ಖಮರ್ ಸುಲಾತ್ನ ಹಾಗೂ ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾದೇ .ಎನ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು
1 5/.35/1102/11/2011
10/11/2012
10/05/2013
2-6-2
12. ಪರ್ಅನು/2011
ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕಾಕ್ಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ವ್ೕಟಿ ಕಲಾಂಜ
.ಸ.ನಿ. ಬೆಂ.
15/39./201125/11/2011
10/11/2012
10/05/2013
2-6-2
12. ಪರ್ಅನು/2011
ರ್ೕ . .ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು-ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
20/12/2011
10/11/2012
10/05/2013
2-6-2
1(5)/ ಪರ್ಅನು/45/2011
-12/2011
ರ್ೕಮತಿ ಸೌಮಯ್.ಪಿ.ಪಿ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸ
1(5)/ರಮಂ/47/201119/12/2011
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
12/2012
ರ್ೕ ಹೆಚೆಕ್ಮರಂಕಯಯ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್
1(5)/ರಮಂ/01/201112/01/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
12/2012
ರ್ೕ ದೇವರಾಜಪಪ್, ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/38/2011
15/11/2011
10/11/2012
10/05/2013
2-6-2
-12/2012
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜೇಗೌಡ, ಬಿಇಒ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕಾಕ್ಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದುದ್, ಅನೆಕಷ್ರ್ ಬಿ ಯ ಲ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/08/2010
29/04/2010
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-11/2012
ರ್ೕಮತಿ ಆಯಿಷಾ ಫಿರದೋಸ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಲಪ್ ಸಂಖಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ
1(8)/ಗರನ//ಸಾ
ೕ.6
27/03/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
1/2011-12/2012
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1007

95147

1008

97737

1009

98791

1010

100561

1011

101636

1012

102622

1013

102623

1014

102624

1015

102625

1016

102626

1017

102627

1018
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ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಲ್.ಚವಾಹ್ಣ್ , ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
1(6)ಸವ್ಯಂ.ನಿವೃತಿತ್/ನಿ&
31/03/2012
07/11/2012
07/05/2013
2-6-2
ಪಿಂ/235/2011-12/2012
ರ್ೕ ಬಿ. .ಮ ದಾಸ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಗು) ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
1(8)/ಇ /ಸಾ ಇ.ಪಿಂ.ಸು.
18/06/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
22/2012-13/2012
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಪಿಂಚಣಿ
1(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2012
18/07/2012
29/04/2015
29/10/2015
2-6-2
/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಅಜಿರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ ಲ್ ದದ್ ೕಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
1(8)ಇತರೆ/ರಮಂ/32/20
10/09/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
12-13/2012
ರ್ೕ ಬಿ. .ಮ ೕದಾಸ್, ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಷ್ಕರ ಸದನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/28/2012
17/10/2012
04/05/2015
04/11/2015
2-6-2
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಪಿ.ಸೌಮಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ರ್ೕಮತಿ ಸುಮ.ಬಿ.ಕೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/61/2012
20/10/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
-13/2012
ರ್ೕ ಜಿಡಬೂಲ್ಯ್ ವರಾಮಪಪ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಉಮಮ್ಡಹ ಳ್, ದವ, ಮಂಡಯ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಪಾಪೇಗೌಡ, ೇತರ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/12/2012
14/05/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
-13/2012
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು, ದೈ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ, ದೇವನಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕ ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸಲು
1(5)/ ಪರ್ಅನು/07/2012
07/04/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯದ್ ಯಾ ಮ್ನ್ ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಉತತ್ರ ಹ ಳ್, ಬೆಂದವ1, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು
1(5)/ ಪರ್ಅನು/05/2012
21/04/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ವತಮಮ್ಎಂ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೆಎಸ್ಇಇಬಿ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
1(5)/ ಪರ್ಅನು/22/2012
13/06/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
-13/2012
ರ್ೕ ಪಾಂಡು, ದೈ ಪ, ೇತರ್ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳುರು ಗಾರ್ಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/26/2012
20/06/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
-13/2012
ರ್ೕ ಎಸಾಬ್ಲಕೃಷಣ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದವ3, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/29/2010
25/03/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
-11/2012
ರ್ೕ ಎಂವೆಂಕಟೇಶ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ, ಬೆಂ ಗಾರ್ಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ರ್
1(5)/ ಪರ್ಅನು/36/2012
07/08/2011
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಬಶರತ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂ ದವ3, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
1(5)/ ಪರ್ಅನು/37/2012
07/08/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀಹಾ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸಪರ್ಶಾಲೆ, ಅಬಿಬ್ಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
11/09/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
1(5)/ ಪರ್ಅನು/41/2012
-13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ರೀನ್ ಬಾನು, ಮು , ಸಉಪೌರ್ಶಾಲೆ, ರಾಮಚಂದರ್ ಪುರ, ಉವ2, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
1(5)/ಕ.ನಿ.ಅ/06/201222/04/2012
15/11/2012
15/05/2013
2-6-2
13/2012
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ ಕುಮಾರಿಎಲ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
1(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/29/2012
29/06/2012
16/11/2012
16/05/2013
2-6-2
-13/2012
ರ್ೕ ಆ ರ್ಈಶವ್ರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(5)/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2012
02/05/2012
16/11/2012
16/05/2013
2-6-2
-13/2012
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1031
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ರ್ೕ ಕನಕಾಚಲ, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಡಿಹೆಂಚಹ ಳ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/56/2012
12/10/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಟಿಎನ್ ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ , ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು,
1(8)/ಪರ್ಭ/ಮಂ.67/2012
21/12/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಟಿಎನಾಗ್ಯಿತಿರ್ದೇ , ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ◌ಿವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು
1(8)/ಗರನ/ಮಂ.59/201
04/12/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
2-13/2013
ರ್ೕ ನಂಜುಂಡ ಭಟಿಬ್, ಸಹನಿದೇ ಶಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(5)/ವೈವೆಮ/28/201229/06/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
13/2013
ರ್ೕ ಎದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
1(5)/ವೈವೆಮ/60/201219/10/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
13/2013
ರ್ೕ ಅಶೋಕಕೆಬಸವಣಣ್ವರ, ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
1(5)/ರಮಂ/17/201206/06/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
13/2013
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಪುಷಪ್, ನಿವೃತತ್ ರೀಡರ್, ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಬೆಳಗಾ , ಇವರ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
1(8)/ರಮಂ/06/201310/04/2013
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
14/2013
ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ನಿವೃತಿತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಎನ್ ಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
27/04/2013
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
1(8)/ ಪರ್ಅನು/07/2013
-14/2013
ದೇಶ ಪರ್ಯಾಣ ಮಾಡಲು ಪಾಸೊಪ್ೕಟರ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ಕೋರಿ ಮನ ಟಿ ಎಸ್ ಅನುಪಮ ಉನಿ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/08/2013
27/04/2013
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-14/2013
ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂಧಾಯ್ ಎಂಪಾಟೀಲ್, ಸನಿ
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/05/2013
03/05/2013
16/05/2015
16/11/2015
2-6-2
ರ್ೕಮತಿ ಫಾತಿಮಾಬಿ.ಟಿ.ಐ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಇವರು ಎಂ.ಎಸ್. ಜುವಾಲಜಿ ಅಭಾಯ್ಸ
1(8)ಇತರೆ.ತರಬೇತಿ./ಗರ
27/02/2013
16/07/2013
16/01/2014
2-6-2
ನ/139/2012-13/2013
ರ್ೕ ಎನಿಬ್ಪಾಟೀಲ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)/ಗರನ/11/201315/05/2013
08/08/2013
08/02/2014
2-6-2
14/2013
ರ್ೕ ಡಿಸತಯ್ನಾರಾಯಣರಾವ್, ನಿಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತಪುರ, ಮಧುಗಿರಿ, ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ
25/10/2013
09/12/2013
09/06/2014
2-6-2
1(8)/ ಪರ್ಅನು/64/2012
-13/2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಪದಾಮ್ವತಿ, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು
1(8)/ ಪರ್ಅನು/97/2013
08/01/2014
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಸತಯ್ವತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಾ ನಕೆರೆ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
22/01/2014
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
1(8)/ ಪರ್ಅನು/104/201
3-14/2014
ರ್ೕ ಪಾಪೇಗೌಡ, ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಲು, ಬಿಆ ರ್ ಕೇಂದರ್, ಮಂಡಯ್ ◌ುತತ್ರ ವಲಯ, ◌ಿವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/65/2013
30/10/2013
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-14/2014
ರ್ೕ ಅಫರ್ ಅಬುದ್ಲ್ ವಾ ದ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/87/2013
20/12/2013
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-14/2014
ರ್ೕ ಕೆಜಿಆಂಜಿನಪಪ್, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ2, ◌ಿವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/61/2013
29/10/2013
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-14/2014
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ರ್ೕ ಆಶಾಯ್ರ್ಮಸುಂದರ್, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ ಪರ್ಅನು/70/2013
05/11/2013
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀಹಾ ಬಾನು, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಯಾಲಕರೇನಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ◌ಿವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್
1(8)/ಇ /104/201318/01/2014
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
14/2014
ರ್ೕ ಟಿಬಸವರಾಜು, ನಿವೃತತ್ ◌ುಪನಿದೇ ಶಕರು, ಮೈಸೂರುರವರು ಕತ ವಯ್ ನಿವ
ದ ವಧಿಯನುನ್ ಇತಯ್ಥ ಪಡಿ
1(8)/ಗರನ/87/201326/12/2013
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
14/2014
ರ್ೕ ದಿ ಕೆನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಆಯನೂರು, ವ ಗಗ್ ◌ಿವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/76/2013
19/11/2013
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-14/2014
ರ್ೕ
ಹಮಮ್ದ್ ಅಹಮ್ದ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಬಾಲೇ ನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ2 ◌ಿವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್
1(8)/ರಮಂ/74/201311/11/2013
06/06/2014
06/12/2014
2-6-2
14/2014
ರ್ೕಮತಿ ಬಿಉಮಾದೇ , ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಳಳ್ಕೇರಿ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗ ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
1(6)/ಉವಾಯ್ಪ/46/2014
22/02/2014
16/05/2015
16/11/2015
2-6-2
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ರ್ೕ ಆರ್.ಮಂಜಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಪುರ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
1(6)ದೈ. .ಪರಿ/ವಗರ್/53/
12/03/2014
29/04/2015
29/10/2015
2-6-2
2014
ರ್ೕ ನಾಗಪಪ್ ಸಂಗಪಪ್ ಅಂಗಡಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
1(8)/ ಪರ್ಅನು/67/2013
11/10/2014
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
-14/2014
ರ್ೕ ವರಾಮು, ಮು , ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹಾಲಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಟೌನ್, ಇವರಿಗೆ ದೇಶ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಹೋಗಲು
1(8)/ಗರನ/58/201317/03/2014
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
14/2014
ಜಿ ರಾಮಾಂಜನಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
17/03/2014
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
1(8)/ಸೇ ನಿ
ತ/ .ಐ.ಪಿ.ಎಸ್/108/2013
-14/2014
CIPS is conducting a Two Day Programme on Innovative Practices in
1(8)/ಮಾ.ಹ.ಅ/105/201
17/03/2014
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
3-14/2014
ರೇಣುಕಮಮ್ ನೋಬನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
1(8)/ನಿ&ಪಿಂ/ಗು. .ಮಂ.
25/07/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-2
23/2013-14/2014
ರ್ೕ ಕೆಪಿಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ನಿದೇ ಶಕರು ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು ಇವರ ಗುಂಪು ಮೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
27/08/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-2
1(5)(8)/ವೈವೆಮ/103/20
13-14/2014
ರ್ೕ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲಗುಂದ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ರವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ
CPIBM115ವಗರ್2014
25/08/2014
15/07/2015
15/01/2016
2-6-2
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ವಧಿಪೂವಱ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
25/10/2012
12/09/2014
12/03/2015
2-6-2
CPI-BM65 ಪರ್ಅನು2013

1058

124953

ರ್ೕ ಪೀತಾಂಬರ ಕೆ ಸ. ೕ.ಸ, ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
CPI-BM73 ಪರ್ಅನು2013
07/11/2013
12/09/2014

1059

124954

ರ್ೕಮತಿ ಮಲ ಕೆ , ಸನಿ, ಕಪೌರ್ ಪಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್
CPI-BM50 ಪರ್ಅನು2013
20/03/2013
12/09/2014

1060

129157

1061

132563

ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ
12/03/2015
2-6-2
ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ
12/03/2015
2-6-2

ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ.ಎಂ.ಡಿ, ಸನಿ, ಕಪೌರ್ ಪಮಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ೕಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ
CPIBM1ಇ 2015
07/01/2015
28/04/2015
28/10/2015
2-6-2
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾ ಕೆ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾಯಱನಿವಱ ಸುತಿತ್ರುವ ದೈ. ಕಷ್ಣ ಬಬ್ಂಧಿಯ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
CPIBM1ಉವಾಯ್ಪ2015
14/05/2015
14/05/2015
14/11/2015
2-6-2
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1/10/2016

1062

132566

1063

132569

1064

132608

1065

132609

1066

132610

1067

135934

1068

135952

1069

135955

1070

141716

1071

7784

1072

76572

1073

112612

1074

121511

1075

132161

1076

132169

1077

132713

1078

132772

1079

132778

ಮಹಾದೇವಸಾವ್ಮಿ.ಎಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ◌ಿವರ ◌ುನನ್ತ ವಾಯ್ಸಮಗದ ಬಗೆಗ್
CPIBM2ಉವಾಯ್ಪ2015
14/05/2015
14/05/2015
14/11/2015
2-6-2
ರ್ೕ .ಪುಟಟ್ರಾಜು ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎ್/ಎಸ್.ಎ ಚಾಮರಾಜನಗರ ◌ಿವರ ಸವ್ಯಂ
CPIBM18ಮುಂಬಡಿತ್2015
14/05/2015
14/05/2015
14/11/2015
2-6-2
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ನಿವೃತತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಧೀಕಷ್ಕರು ವ ಗಗ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಪರ್ಕರಣಕೆಕ್
CPIBM3ವಗರ್2015
16/05/2015
16/05/2015
16/11/2015
2-6-2
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಟಿ ವ ಂಗಯಯ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು(ಕಾಯಾಱನುಭವ) ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPIBM4ವಗರ್2015
16/05/2015
16/05/2015
16/11/2015
2-6-2
ರ್ೕ ವರಾಮ ◌ೆಸ್ ರಾಠೋಡ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPIBM5ವಗರ್2015
16/05/2015
16/05/2015
16/11/2015
2-6-2
ಗೂರ್ಪ್-ಬಿ ಶೇಷ ವೃಂದಗಳ ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
CPIBM20ಮಾ.ಹ.ಅ2015
15/07/2015
15/07/2015
15/01/2016
2-6-2
ರ್ೕ ಯುವರಾಜ.◌ೆ◌ಂ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪಪ್ .ಬಿ ಬೆ ಳ್ಗೆರೆ ಭಂಡಿಗುಡಡ್ ◌ಂಚೆ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
CPIBM9ವಗರ್2015
15/07/2015
15/07/2015
15/01/2016
2-6-2
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಜತಿತ್ ಟಿ.ಪಿ.ಓ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧೀಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
CPIBM23ಮುಂಬಡಿತ್2015
15/07/2015
15/07/2015
15/01/2016
2-6-2
.ಟಿ.ಇ ಚಿತರ್ದುಗಱ ಮಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಗುಲಬಗಾಱಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವಂತೆ ಡಿಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ನಿದೇಱಶಕರು
CPI10/07/2014
05/11/2015
05/05/2016
2-6-2
BM22ಮಾ.ಹ.ಅ2015
ರ್ೕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸುತೂತ್ರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
1(6) ಐಡಿಎಫ್ ತ ಅ.ನಿ15/11/2006
18/07/2015
18/01/2016
2-6-3
08/06-07
IDF Grant procurement capacity Training need Analysis by RITES-Nomination
CPI. 15ಪರ್.ಭ.ಮಂ.20/2
16/08/2011
04/03/2014
04/09/2014
2-6-3
011-12.ಪರ್ಭ/2011
ರ್ೕ ಎ.ಎನ್.ನಾಗೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
(4)/ವಗರ್/56/201313/08/2013
07/12/2013
07/06/2014
2-6-3
14/2013
ರ್ೕ ಎ ಸತೀಶ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶ ಲೆ, ಗಾಂಧೀನಗರ, ಹೆಚಿಡ್ಕೋಟೆ, ತಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
1(5)(8)/ವೈವೆಮ/72/201
31/07/2013
09/06/2014
09/12/2014
2-6-3
3-14/2014
ರ್ೕ ಕೆಎಸಪ್ರಮೇಶವ್ರಯಯ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಸಂಸಕ್ೃತ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
CPI21/07/2014
08/02/2016
08/08/2016
2-6-3
BM10ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಚಂದರ್ಪಪ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
CPI19/01/2013
08/02/2016
08/08/2016
2-6-3
BM82ChooseOne201
2
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ. ಹನುಮಂತಪಪ್, ಮು, , ಸಪೌರ್,ಶಾಲೆ, ಮಾಗಾ ನುಕುಂಟೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರು ಜಿಲೆಲ್,
CPI10/01/2013
20/05/2015
20/11/2015
2-6-3
BM155ChooseOne20
13
ರ್ೕ ಮಹಾಂತೇಶ್, ಆ ಕಂಠಿ, ರಿಯ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಚೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
CPI14/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
2-6-3
BM123ChooseOne20
14
ರ್ೕ ಟಿ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, [ ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ] ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
01/01/2013
20/05/2015
20/11/2015
2-6-3
CPIBM148ChooseOne20
14
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ.ಕೆ. ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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1080

132796

1081

101448

1082

132142

1083

132158

1084

132173

1085

132174

1086

132176

1087

132707

1088

132708

1089

132709

1090

132710

1091

132711

1092

132712

1093

132714

CPI07/05/2013
20/05/2015
20/11/2015
2-6-3
BM32ChooseOne201
314
ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ಲತ, ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
24/09/2012
06/01/2015
06/07/2015
2-6-4
1(4)/ಭ.ಸ/57/201213/2012
ಕನಾರ್ಟಕ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್ 234/2006 ರ ಬಗೆಗ್
CPI04/04/2013
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
BM06ChooseOne201
314
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರಶೆಟಿಟ್, ಟಿ. ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿರವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
14/05/2013
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
CPIBM33ChooseOne201
3
ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಕನಾ ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು
14/03/2015
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
CPIBM156ChooseOne20
15
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ರೇಣುಕಮಮ್, ರಿಯ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಮಂಡಯ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
05/09/2013
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
CPIBM111ChooseOne20
13
ರ್ೕ ವೈ.ಟಿ. ಯರಣಣ್,ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಕಾ ರಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ
21/06/2013
18/07/2015
18/01/2016
7-5-1
CPIBM56ChooseOne201
3
ರ್ೕ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ನಿದೇ ಶಕರು, ಪರೀ ೆಗಳು, ಕನಾ ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
01/01/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM152ChooseOne20
15
ರ್ೕ ರ ೕಶ್, ಹೆಚ್. . ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದ ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
20/12/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM146ChooseOne20
13
ರ್ೕ ಎಲ್. ರ . ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
23/01/2014
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM161ChooseOne20
13
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ, ಸಹ ನಿದೇ ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
10/01/2014
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM157ChooseOne20
13
ಜಿ. ಗೋಪಿ. ಪರ್.ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.
21/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM128ChooseOne20
13
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಪಪ್. ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ, ತಾ.ಪಂ. ಹೊಸನಗರ, ವ ಗಗ್. ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
01/01/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM147ChooseOne20
13
ರ್ೕ ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ಎಂ. ಬಿ.ಆರ್. . ಕನಕಪುರ. ರಾಮನಗರ. ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
19/12/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM144ChooseOne20
13
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ಆರ್ ಪರ್ಮು ಸಕಾ ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಪೂಕಾಲೇಜು, ವ ಗಗ್. ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
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1095

132723
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1099
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1100
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1101
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1102

132748

1103

132754

1104

132755

1105

132756

1106

132757

1107

132758

CPI29/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
BM136ChooseOne20
13
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಕೆ. ಉಮಾ. ಪರ್ಮು . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಡಗೂರು ಬೇಲೂರು ತಾ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
30/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM137ChooseOne20
13
ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾ ಕೆ. ಪರ್ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕನನ್ಂಗಿ ತೀಥ ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
21/07/2014
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM08ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಎಂ. . ಮಂಜುನಾಥ್. ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
22/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM94ChooseOne
ರ್ೕ ಮತಿ ಮಲಾ , ಎಂ, ಪರ್.ಮು. . ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ರೆಂಜಾಳ, ಕಾಕ ಳ ತಾಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಬತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
21/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM90ChooseOne
ರ್ೕ ನಿರಂಜನ ನಾಯಕ, ಪರ್ಭಾರಿ ಮು. . ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕೆದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ
23/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM100ChooseOne20
13
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು, ಅಗಲಗುಕಿ , ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
30/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM105ChooseOne20
14
ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಮು, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
25/01/2014
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM165ChooseOne20
14
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಪರ್ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್, ಪರ್ಭಾರಿ
16/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM120ChooseOne20
14
ರ್ೕ ಹೆಚ್. . ಕೆಂಪರಾಜು, ಉಪನಿದೇ ಶಕರು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ
22/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM126ChooseOne20
14
ರ್ೕ ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ಪರ್.ಮು. , ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಭದಾರ್ವತಿ, ವ ಗಗ್ ◌ಿವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
01/01/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM151ChooseOne20
14
ರ್ೕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾ ರಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು, ಅಗಲಗುಕಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಪುರ
26/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM99ChooseOne201
4
ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ನಾಥ್, ಪರ್ಮು , ಸಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ ದದ್ವವ್ನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
07/03/2014
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM173ChooseOne20
14
ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ. ಪರ್ಮು ಮ, ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕತಿತ್ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಲ್, ಅರಕಲಗೋಡು ತಾ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
09/01/2014
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM153ChooseOne20
14
1] ರ್ೕ ಂಗದೇವರು, ಯು.ಆರ್. ಸ. . ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ದಬೆಬ್ೕಘಟಟ್, 2] ರ್ೕ ಗೋ ಂದ ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1108

132759

1109

132760

1110

132762

1111

132763

1112

132764

1113

132765

1114

132766

1115

132767

1116

132768

1117

132769

1118

132770

1119

132779

1120

132785

1121

132786

CPI22/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
BM92ChooseOne201
3
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಗೀತಾಂಜ . ಸ. ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ. ದಶವಾರ, ಚನನ್ಪಟ್ಟಣ . ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
30/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM107ChooseOne20
13
ರ್ೕ ರಮೇಶ. ಎಎಸ್.ಎಂ. ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು
20/04/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM27ChooseOne201
4
1 ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಮು , ತದೂರು.2] ಶಂಕರಪಪ್. ಸ ಕನನ್ಂಗಿ. 3] ರಾಮಕೃಷಣ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ಪುರ ತೀಥ ಹ ಳ್ ತಾ
09/04/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM18ChooseOne201
4
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಶಾಯ್ನ್ ಬೋಗ್, ಪರ್ಭಾರಿ ಮು ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೇರಳಕಟೆಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
09/04/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM21ChooseOne201
4
ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಬಟ್, ಪರ್ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಉಡುಪಿ, ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
02/09/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM109ChooseOne20
13
ರ್ೕ ಉಮೇಶ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಪರ್ಭಾರಿ ಮು . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ . ಪೆಲ ಬೈಪಾಡಿ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
30/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM106ChooseOne20
13
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪೂಣಿ ಮ. ಪರ್ಭಾರಿ ಮು . ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬಿ.ಜಿ. ಕೆರೆ
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
01/06/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM36ChooseOne201
3
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ. ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್. ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು[ಆಡ ತ] [ಹೆ.ಪರ್] ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
22/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM93ChooseOne201
3
ಕೃಷಣ್ದೇವಾಡಿಗ, ಪರ್ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಕಾವ್ಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
29/01/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM93ChooseOne201
3
ಹೆಚ್, ರಾಜಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಭದಾರ್ವತಿ, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್.
03/09/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM67ChooseOne201
3
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಎನ್. ಗಾಯಿತಿರ್ದೇ , ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಸಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
30/10/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM118ChooseOne20
14
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ. ರ್ೕಧರ, ಪರ್ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಹೊಸನಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ . ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ.
14/02/2014
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM167ChooseOne20
14
ರ್ೕಮತಿ ಅನಸೂಯಮಮ್, ರ್ೕಮತಿ ವೈ.ಎಂ. ನಿಮ ಲಕುಮಾರಿ, ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಪಪ್. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲಾಲ್ ಮುಖಯ್
25/01/2014
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM164ChooseOne20
14
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1122

132787

1123

132788

1124

132789

1125

132790

1126

132792

1127

132793

1128

132794

1129

132795

1130

132798

1131

135780

1132

135784

1133

141984

1134

141985

ರ್ೕಮತಿ ಸಾಯಿದಾ ಬೇಗಂ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
CPI04/06/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
BM37ChooseOne201
314
. ರ್ೕಧರ್, ಡಿ.ವೈ.ಪಿ. . ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ರಾಮನಗರ, ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
CPI22/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
BM125ChooseOne20
1314
ರ್ೕ ಮುಕುಂದ, ಪರ್ಮು , ತೀಥ ಹಳಳ್, ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ.
19/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM129ChooseOne20
1314
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್, ಕೆ.ಆರ್. ಮು ಸಂಪೇಕಟೆಟ್, ಹೊಸನಗರ, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
17/12/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM140ChooseOne20
1314
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷಣ್, ಪರ್ಭಾರಿ, ಮು , ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗಂಜಗುಂಟೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
28/03/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM167ChooseOne20
1314
ಕೆ.ಎಂ. ಜಯ ೕಲಾ, ಮು , ಸಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮತಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
02/04/2012
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM02ChooseOne201
314
ಟಿ. ಚನನ್ಬಸಪಪ್.ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂಕಾ ಮಾಯಕೊಂಡ ಪಾರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
19/11/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM130ChooseOne20
1314
ರ್ೕ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ಬಿ.ಎಸ್. ಪರ್ಮು ಕಟೆಟ್ಹಕಕ್ಲು, ತೀಥ ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್, ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
30/08/2013
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM114ChooseOne20
1314
ರ್ೕ ವಣಣ್ಗೌಢ, ಮು ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ[ಉದು ] ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
22/01/2014
20/05/2015
20/11/2015
7-5-1
CPIBM160ChooseOne20
14
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಜೀದುನಿನ್ೕಸಾ, ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವಲ ಕೊಂಡ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
22/11/2013
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
CPIBM121ChooseOne20
15
ರ್ೕ ಡಿ ಉದಯಕುಮಾರ್, ರಿಯ ◌ುಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ, ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
14/11/2013
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
CPIBM122ChooseOne20
13
ರ್ೕ ಮತಿತ್ೕಗೌಢ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇ ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್
24/07/2015
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
CPIBM70ChooseOne201
3
ಎಂ.ಪಿ. ಾನೇಶ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಟಿಇ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
11/06/2014
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
CPIBM40ChooseOne201
3
ರ್ೕ ಅನಂತನಾಯಕ್. ಬಿ.ಎಸ್. ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
1135

141988

1136

141991

1137

13444

1138

74344

1139

77006

1140

81441

5

ರ್ೕ ಗುರುನಾಥ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.3920-23/2008 ಬಗೆಗ್
ಶಾಖೆ: PLANNING
ಒಟುಟ್: 183
13803
26/10/2007
16/08/2011
16/02/2012
2-10-7
ೕ 7.12.ಕ.ಸವ್/2007
ಮಿನಿ ಧಾನಸೌಧಗ ಗೆ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿಗಳ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
ೕ2 ಗೃ.ನಿ./01/09-10
35493
06/08/2009
08/10/2015
08/04/2016
7-1-1
ೕಜನೆ
2009-10ನೇ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ
ೕ
64260
28/02/2011
08/10/2015
08/04/2016
7-1-1
2/ರಾ.ವ. ೕ/01/2011
2010-11ನೇ ಸಾ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ ಮುರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ಹಂಚಿಕೆ
ೕ
64262
28/02/2011
08/10/2015
08/04/2016
7-1-1
2/ರಾ.ವ. ೕ/01/2011
ಮಾಚ್ 2010ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪರೀಖೆಷ್ಯ ಲ್ ಅತೀ ಹೆಚುಚ್ ಅಂಕ ಗ ದ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ಮೂವರು ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
PL2/ಸೆಮಿಸ್/01/2010-11
74885
25/07/2011
08/10/2015
08/04/2016
7-1-1

6

135196

7

144687

8

25232

9

39256

10

60536

1
2
3

4

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

CPI20/01/2014
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
BM159ChooseOne20
15
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮರಾವ್,ನಿದೇಱಸಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ
28/06/2013
11/11/2015
11/05/2016
7-5-1
CPIBM42ChooseOne201
4
ಮನೋರಂಜನಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಮಸಗ ಲ್, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪರ್ಭಾರ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
11/09/2007
06/12/2013
06/06/2014
8-3-26
16 ದೈ. . ಹುದೆದ್
ಮೇಲಷ್ಜೆರ್-50/07-08
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಭಾಗದ ಲ್ ಹುದೆದ್ಗಳು ಮೇಲಷ್ಜೆರ್/ಉನನ್ತೀಕರಣ ಹಾಗೂ
1(6) .ವೃಂ/ವಗರ್/04/20
19/07/2011
20/12/2013
20/06/2014
8-3-26
11
ದೈ .ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ತತಸ್ಮಾನ ಗೂರ್ಪ್ `ಬಿ` ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
1(6)ಚಿತರ್ಕಲಾ./ಮುಂಬಡಿತ್/
20/01/2003
18/12/2013
18/06/2014
8-3-26
70//2002-03
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಬಡಿತ್ಯ ಬಗೆಗ್
1(6)ದೈ. .ಪ.ಬಡಿತ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ
17/09/2008
05/06/2014
05/12/2014
8-3-26
/3920-23/01//2008-09

ilaka vyaptiyalli baruva vivida nigama mandaligala kacherigagi badige rupadalli
CPI10/12/2013
08/02/2016
08/08/2016
7-1-1
BM17ಅನುಬಿ ೕ2014
ಗಣಯ್ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಪತರ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು.
CPI-BM09ಕಾ ೕ2015
04/12/2015
08/02/2016
08/08/2016
7-1-1
200708 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 201112 ನೇ ಸಾ ನ ವರೆಗೆ 01 ರಿಂದ 05 ನೇ ಹಂತಗಳ ಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಷ್ಕರ
ೕಕ3 ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ವ
18/09/2003
23/03/2009
23/09/2009
7-1-2
25/2003-04
ವೇಕಾನಂದ ಜಿ.ಪಂ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಅಜಜ್ರ ಕಾಡು ಈ ಶಾಲಾ ಜಮೀನನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆ್ ಮ ಲಾ
ೕ7.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಸಮಸೆಯ್
16/11/2009
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
47/2009-10/ಇತರೆ//2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬಸವನಗುಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆಗ್
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)
01/04/2010
09/08/2011
09/02/2012
7-2-1
ಜಜಿ.ಎಂಪಿಕ್-01/2010-11
[ಭಾಗ-2]/2011
ಜಿಲೆಲ್ಗ ಂದ ಹಾಗು ಇತರೆ ಅನುಷಾಠ್ನಾಧಿಕಾರಿಗ ಂದ ಬಂದ ಎಂಪಿಕ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
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11

64080

12

68903

13

68922

14

73664

15

73675

16

73677

17

73681

18

81589

19

81590

20

81616

21

81623

22

82788

23

83367

y7.manava.hakkuu.1
1/2010-11.11/201011.ಇ /2011

26/02/2011

HRC No.3131/2010 Reg
y7.g,h.s.marikamba.k
21/06/2011
attada.anudana.06/20
11-12.06/201112.ಇ /2011

13/04/2015

13/10/2015

7-2-1

13/04/2015

13/10/2015

7-2-1

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಸ.ಪಪೂಕಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆದ್ಯ ಪೌರ್ಶಾಲಾ ಭಾಗಕೆಕ್ ಸಭಾ ಮಂದಿರ ನಿಮಿರ್ ಕೂಡುವಬಗೆಗ್.
21/06/2011
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
y7.sa.pro.ko.ni.08/20
11-12.08/201112.ಇ /2011
ಚೇಳೂರು ಗಾರ್ದ ಲ್ ಾನೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಶಾಲೆಯವರು,ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದ ಲ್ ಅಕರ್ಮ ಕಟಟ್ಡ
y7.sa.sha.dha.he.na.
11/07/2011
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
14/2011-12.14/201112.ಇ /2011
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆಗೆ ನಿವೇಶನ ದಾನ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳು ಬಯ ದ ಹೆಸರು ಶಾಲೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
y7.B,E.O/D.D.KA.NI.D
11/07/2011
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
U.12/201112.12/201112.ಇ /2011
ಸಾ ಇ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
Y7.SA.SHA.JA,HAST
11/07/2011
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
ANTARA.11/201112.11/201112.ಇ /2011
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂ.ಗೆ ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ದ ಲ್ರುವ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನುನ್ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
Y7.SA.KA.MA.NI.KO.
11/07/2011
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
ALAVADIKE.10/201112.10/201112.ಇ /2011
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಲ್ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯಲ್ ಪದದ್ತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ೕ 8/ಹೆಕೊ/ಪಂ ಸೌ
09/09/2011
10/06/2014
10/12/2014
7-2-1
ಪೌರ್ಶಾಕೋ/2011-12
ಹೆಗಗ್ಡದೇವನಕೋಟೆ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕೆಲವು ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿ
ೕ 8/ಶೌನೀವಯ್/ರೋ ಇಂ
09/09/2011
10/06/2014
10/12/2014
7-2-1
2/2011-12
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಐದು ಸಕಾಱರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ೕ 8/ಶೌನೀವಯ್/ಪಂ
13/09/2011
10/06/2014
10/12/2014
7-2-1
ಸೌ/2011-12
ಸಕಾಱರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲ ಬನಿನ್ಕುಪೆಪ್, [ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬ ], ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಶಾಲೆಗೆ ಖಾಸಗಿ
13/09/2011
10/06/2014
10/12/2014
7-2-1
ೕ 8/ಶೌನೀವಯ್/ಪಂ ಸೌ
01/2011-12
ಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿ ರುವ ಅನುದಾನವನುನ್ ಉಪ ೕಗಿ ಕೊಳಳ್ಲು ನಿದೇಱಶನ ಕೋರಿ
ಪಂಚ ಸೌಲಭಯ್
ೕ
22/09/2011
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
7/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2011-12
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ ನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿಱದಾರರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕ 8/ಶಾ.ಕಾಂ/ಪಂ ಸೌ
29/09/2011
10/06/2014
10/12/2014
7-2-1
ಮೈ ಕಾಂ/2011-12
ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲಾಲ್ [ಬಿ], ಸುರುಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ
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1/10/2016

24

94609

25

94611

26

94612

27

95026

28

95028

29

97290

30

97292

31

97304

32

105868

33

141343

34

142024

35

151185

36

5102

37

13921

38

47340

39

133586

40

133588

41

134530

42

134910

43

135191

44

135857

8 ಪಂಸೌ ಕುನಿ
19/03/2012
10/06/2014
10/12/2014
7-2-1
ಶೌ/ಇ /2011-12/2012
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್; 26877/2009ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ದಿ; 10.01.2012ರಂದು ಮಾನಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
8
19/03/2012
10/06/2014
10/12/2014
7-2-1
ಮಾ ತಿ/ಇ /01/2012
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಅದರ್ದಷುಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳೇ ಇಲಲ್ದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
8 ಮಾ ಹ/ಇ /201119/03/2012
10/06/2014
10/12/2014
7-2-1
12/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕ 8 ನಕಸ್ಲ್ ಪೀಡಿತ ಮೂ
30/03/2012
12/06/2015
12/12/2015
7-2-1
ಭೂ ಸೌ/ಇ /1/2012
ನಕಸ್ಲ್ ಪೀಡಿತ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ವರದ ಕಡತ
ೕ 8 ಸ ಶಾ ದಾ ಹೆ
30/03/2012
12/06/2015
12/12/2015
7-2-1
ನಾಮಕರಣ/ಇ /1/2012
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತರಹುಣಸೆ, ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನುನ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕ 7/ಕನಿಅ/01/2012
06/06/2012
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಲೆಕ್ರೆ ಟೌನ್ ಆವರಣದ ಲ್ ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಭವನ ನಿಮಾರ್ಣ
ೕ/ಕನಿಅ/02/2012
06/06/2012
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
ಬಾಲಕರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ ಆವರಣದ ಲ್ ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಭವನ ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್
ೕ 7/ಕಾ ೕ/8/2012
06/06/2012
13/04/2015
13/10/2015
7-2-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ನಿಧಿಗೆ ಗಾರ್ಮ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಲಪ್ವನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
24/01/2013
12/06/2015
12/12/2015
7-2-1
ೕ-8ಪಂ.ಸೌ.ಅಡಡ್
ಪರಿ ೕಲನೆ/ಶೌನೀವಯ್/15/20
13
12-13 ನೇ ಸಾ ನ ಪಂಚ ಸೌಲಬಯ್ದಡಿ ನಿಡಿರು ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಬಗೆಗ್ ಅಡಡ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ವರದಿ.
19/10/2015
20/10/2015
20/04/2016
7-2-1
CPIBM12ರಾ.ವ. ೕ201
5
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಮತುತ್ ಹೊಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ
2016-17ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ
CPIBM2 .ಸ & ಪ
13/11/2015
16/12/2015
16/06/2016
7-2-1
ಪರ್.2015
2015-16ನೇ ಸಾ ನ ಧಾನ ಸಭಾ/ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರುಗಳ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM5ಇ 2015
19/12/2015
04/03/2016
04/09/2016
7-2-1
ೕಜನಾ ಶಾಖೆಯ ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್
ೕ(ಕ3)ಕಾ.29/01-02
05/12/2003
09/07/2008
09/01/2009
7-2-2
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಳಳ್ಗೆರೆ,ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬ ಮಳವ ಳ್ ತಾ.ನಶಾಲೆಯ ದಿಕಿನ ಲ್ರುವ ಜಾಗವನುನ್
ೕ6/ಉನಿ/ಆಶಾ/ಇತರೆ/0
12/11/2007
24/04/2014
24/10/2014
7-6-1
1/06-07
ಬಬ್ಂದಿಗಳ ರಜಾ ಅಜಿರ್ ಮಂಜೂರು
CPI/ಇ / ೕ(1)ಉನಿ
03/06/2010
04/07/2015
04/01/2016
7-6-1
ೕ.ಮಾದರಿಸ .07/201
0-11/2010
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ೕಜನೆರವರ ಮಾದರಿ ಸ ಯನುನ್ ಟಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಕಛೇರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
10/06/2015
17/08/2015
17/02/2016
7-6-1
CPIBM2ಮೂ.ಸೌ.2015
ಇನ್ ೕ ಸ್ ಪೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM1ಇ 2015
10/06/2015
17/08/2015
17/02/2016
7-6-1
ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 3597/2008[ಬಿಡಿಎ], ರ್ೕಮತಿ.ಚಂದರ್ಮಮ್ ರುದಧ್ ಆಯುಕತ್ರು[ಬಿಡಿಎ] ಮತುತ್ ಇತರರು ಬಗೆಗ್
29/06/2015
17/08/2015
17/02/2016
7-6-1
CPIBM1 .ಸ & ಪ
ಪರ್.2015
2015-16ನೇ ಸಾ ನ ಧಾನ ಸಭಾ/ಪರಿಷತ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM2ಇ 2015
03/07/2015
17/08/2015
17/02/2016
7-6-1
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ಅಧಿನಿಯಮ 205ರಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM3ಮೂ.ಸೌ.2015
08/07/2015
17/08/2015
17/02/2016
7-6-1
ದಿ 01.06.2015ರ ಜಯವಾಣಿ ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಬಂದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ
CPIBM3ಶೌನೀವಯ್2015
14/07/2015
17/08/2015
17/02/2016
7-6-1
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45

5654

46

6233

47

6237

48

6272

49

6287

50

6295

51

6299

52

6308

53

12123

54

12556

55

12669

56

12670

57

12852

58

13340

59

13421

60

13497

61

13641

62

13677

63

13844

ಟಿಜಿಎಸ್ ಕನಸ್ಟರ್ಕಷ್ನ್ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ
pl.2.ಜಾ.ಮಂ/2006
19/09/2006
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
release ofschool grants
ಸಂ ೕಜನೆ 2/ಸಭೆ1/0521/06/2005
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
06
ಹುಡೊಕ್ೕ ಸಾಲ ೕಜನೆಯ ಅಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್
ೕಜನೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್
27/06/2005
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
02/05-06
ೕಜನೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ
ನಾಬಾಡ್ರ್ ನೆರ ನಿಂದ ಆರ್.ಪಿ.ಡಿ.ಐ.ಎಸ್
ಸಂ ೕಜನೆ 2/ಜಿಲೆಲ್15/0521/07/2005
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
06
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಬಾಡ್ರ್ ನೆರ ನ ಆರ್.ಡಿ.ಐ.ಎಫ್, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್
ೕ(2) ಪಾರ್.ಶಾ
11/08/2005
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
ಅ. ೕ01/05-06
100 ವಷರ್ ಹಳೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ
ೕ(2)ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್
05/09/2002
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
16/02-03
ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಢಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿಮಾರ್ಣ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು
ೕ(2) 06-07
24/04/2006
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
ಸಭೆಯ ಲ್ ಪಡೆದ ಮಾ ತಿ (ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ -12 ರ ಬಗೆಗ್ )
ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ -12 ರ
08/06/2005
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು
ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಕೊಠಡಿಗಲು ಇಲಲ್ದಿರುವ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್
20/06/2007
11/02/2014
11/08/2014
8-3-26
ೕ(2)ಶುಲಕ್ ಮುರುಪಾವತಿ
6/2007-08
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ಹಂಚಿಕೆ
ೕ2ಪೌರ್. .ತ. 7/200716/07/2007
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
08
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ `ಕನಸ್ವೇರ್ಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ` ಷಯದ ಬಗೆಗ್ ,ಇ,ಇ, ವತಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು
CPI.3.ಇತರೆ/2007
20/07/2007
11/12/2007
11/06/2008
8-3-26
ಹುಬಬ್ ಳ್ -ಧಾರವಾಡ ನಗರ ವಲಯವನುನ್ ಂಗಡನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
CPI.3.ಇತರೆ/2007
20/07/2007
11/12/2007
11/06/2008
8-3-26
ಹುಬಬ್ ಳ್ -ಧಾರವಾಡ ನಗರ ವಲಯವನುನ್ ಂಗಡನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ೕ8 ನೋ ನಿ 80 ರೀತಯ್
01/08/2007
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
85 2006-07
N0TICE UNDER SECTION 80 OF THE CODE CIVEL PROGCEDURE
ೕ8
04/09/2007
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ನಿ.ಮಂ.ಹ.ಸಮ78/07-08
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಲ ಮ್ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ನಿವೇಶನಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ
Yo2Perspective plan
11/09/2007
11/02/2014
11/08/2014
8-3-26
12/07-08
Perspective plan for education in KarnatakaFinal report
ೕ2ಅ. .ಸಂಭಾವನೆ13/2
21/08/2005
11/02/2014
11/08/2014
8-3-26
004-05
ರಜದ ಮೇಲೆ ತೆರ ದ ಕಷ್ಕರ ಸಾತ್ನಕೆಕ್ ನಿವರ್ತತ್ ಕಷ್ಕರ ಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿ ಕೊಂಡು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ
ೕ2ಹು.ಮುಂದುವರಿಕೆ
05/10/2007
11/02/2014
11/08/2014
8-3-26
13/2007-08
ಧ ಹಂತಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬೋದಕ ಮತುತ್
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
ೕ2ಗರ್ಹ ನಿಮಾರ್ಣ
31/08/2007
11/02/2014
11/08/2014
8-3-26
11/2007-08
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ವಾ ಸುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಗರ್ಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕ(2)ನಾ.ಸನನ್ದು14/200
02/11/2007
11/02/2014
11/08/2014
8-3-26
7-08
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ನಾಗರೀಕ ಸನನ್ದನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
26/11/2007
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಎಂ,ಎಂ,ಆರ್ ವರದಿ
ೕ2ಅಪೆಂಡಿಕಸ್-ಬಿ
05/12/2007
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
15/2007-08
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಅಪೆಂಡಿಕಸ್-ಬಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು.
ೕ4/ನಬಾಡರ್/ ೕ
05/12/2007
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
ಮ,ಪೌರ್/05/07-08
ನಬಾಡರ್
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾದ ಆಐರ್ಡಿಎಪ್10 10ರ ಪಾರ್ಜೇಕ್ಟ್ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ
ೕ1ಬೋದಕೇತರ. .ಹು.
31/01/2008
07/12/2013
07/06/2014
8-3-26
ಸೃ31/2007-08
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದಿರ್ಕರಣ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಓಧಕೇತರ ಬಬ್ಂಧಿ ಹುದೆದ್ಗಳ ಸೃಜನೆ
Yo1Performance
31/01/2008
07/12/2013
07/06/2014
8-3-26
Budget 32/2007-08
Preparation of Progremme Performance Budget of Education Department
ೕ2 ಹು,ಮು,01/08-09
26/04/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ೕಜನೆಯಡಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಹುದೆದ್ಗಳ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ೕ1 ಕಾಳಗಿ
02/05/2008
02/05/2008
02/11/2008
ಹೊಸ ೇ. .ಕಾ23/07-08
ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾ/ ಕಾಳಗಿ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯನುನ್
ೕ8 ಶಾ.ಕ/ದಾವೆ/02/0828/05/2008
07/06/2014
07/12/2014
09
ರ್ೕಮತಿ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಮತಿತ್ತರರು ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ : 2211/08
pl9 m.m.r. 09/2008-09
05/08/2008
07/06/2014
07/12/2014

8-3-26

8-3-26

8-3-26

april.may,june 2008 monthly progress reports
ೕ8.ಶಾ.ಕ.ಅ. ೕ3/2008
04/04/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
-09
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡದ ಕುರಿತು ೕಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಗೆಗ್
ೕ2 .ಪರ್.ಮ07/200811/09/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
09
ದಾಯ್ಪರ್ಸಾರಕ್ ಮಂಡಲ್ ನೋಂ ಮುಂಬೈ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗಾಗಿ ಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ೕ2 ಗೃಹ
15/05/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ನಿಮಾರ್ಣ2/2008-09
ೕಜನೆ 2008-09
ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ
ೕ4/ಅಸ/06/0718/11/2008
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
08.124.ಇತರೆ/2008
ೕಗೀಶ್ ಬಟ್ .ಸ ಮತುತ್ ಪರ್ಭಾಕರ ಕೆ.ಬಂಗೇರ ಸ ಇವರ ಪರ್ಶನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-12
18/11/2008
21/01/2014
21/07/2014
8-3-26
ಇತರೆ/2008-09
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
29/05/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ೕ2ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
3/2008-09
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ಹಂಚಿಕೆ
ೕ2ಅ.ಶಾ. .ಮಾ.4/200
11/06/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
8-09
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.
ೕ2ಪೌರ್. .ಸಾ.5/200804/07/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
09
ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣದ ಸಾವರ್ತಿರ್ೕಕರಣಕೆಕ್ ಸಮಗರ್ ಶಾಲಾ ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ ಸಲು ಅವಶಯ್ಕವಾದ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್
ೕ2ಆಡಿಟ್ ವರಣೆ
20/10/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
1/2008-09
ಆಡಿಟ್ ವರಣೆ ಟಿಪಪ್ಣಿ ಸಂಖೆಯ್6 ಕಷ್ಕರ ವಸತಿ ಗ್ಋಹ ನಿಮಾರ್ಣ
ೕಜನೆ
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ೕ2ನ.ಶಾ.6/2008-09
09/07/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ಜವಾಹರ ನ ೕದಯ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ೕ2ಪ.ವಾ. ೕ.ಮಾ
19/08/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
7/2008-09
10ನೇ
ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕ2ಕೇ.ಪಾರ್.ಶಾ/ಇತರೆ11/11/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
01/08-09
ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಠೇವಣಿಯನುನ್ ತುಂಬುವುದರ ಬಗೆಗ್.
ೕ2ಕೇ.ಪಾರ್.ಶಾ/ಇತರೆ11/11/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
01/08-09
ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಠೇವಣಿಯನುನ್ ತುಂಬುವುದರ ಬಗೆಗ್.
ೕ2ಕೇ.ಪಾರ್.ಶಾ/ಇತರೆ11/11/2008
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
01/08-09
ಕೇಂದರ್ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಠೇವಣಿಯನುನ್ ತುಂಬುವುದರ ಬಗೆಗ್.
ೕ2 ಇತರೆ 01/0812/03/2009
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
09.01.ಇತರೆ/2009
ಸಟ್ಡಿ ಆನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿವೂಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎಜು. ಯುನಿಸೆಫ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಡಿಲಾಯಿಟ್ ಎ
pl9m.m.r.2008-09
16/03/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
2008-09 year feb monthly monitering records progres report
pl9 SCP / STP / 01
20/03/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
/2009-2010
2009-2010 year scp/Tsp Action plan approval
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
23/03/2009
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಉಲಾಲ್ಳ್ ಉಪನಗರ ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ-1 ರ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲು
ೕ2ಹೆಚುಚ್ವರಿ
23/03/2009
11/02/2014
11/08/2014
8-3-26
ಘಟಕ/01/08-09
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಶೆಯ್ಕಚ್ಣಿಕವಾಗಿ ದೊಡಡ್ದಾಗಿರುವ ಕೆಚ್ೕತರ್ ಕಷ್ಣ ವಲಯಗಳನುನ್ ಭಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
23/03/2009
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ೇತರ್ ಂಗಡಣೆ ಕುರಿತು. ಕೃಷಾಣ್ನಂದನಗರವನನ್ ಉತತ್ರ ವಲಯ-1 ರ ಲ್ ಇರಲು ಕೊರಿರುತಾತ್ರೆ
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
23/03/2009
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಯನುನ್ ಸಮನಾವಾಗಿ ಂಗಡಿ ವಲಯಗಳನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ೕ2
19/08/2009
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ಆಯವಯ್ಯ/ಇತರೆ/01/0910.19/8/2009.7ನೇತಬ/2
009
7ನೇ ತರಗತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪರೀ ೆಯ ಉನಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಊ ಕೆಯಾದ ಮೂತತ್ ಲೇ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
29/08/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
ೕ8:ದಾ.ಸಮ:209/09:2
8:200910 ೕ8;ದಾ.ಸಂ:209/09
:28:2009-10/ಇತರೆ/298-2009/2009
ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ
ಮೂಲದಾವೆ ಸಮಖೆಯ್:209/09 ಮದೂದ್ರು
29/08/2009
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ೕ2/ ಖಾಶಾ . ವೇ
ಬಿ/03/200910.200.ಇತರೆ/2009
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ವೇತನನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿ ದ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ೕ2 ಅ.ಬಿಡುಗಡೆ/01/0914/10/2009
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
10/ಇತರೆ/=/2009
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತಾನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿ ದುದ್, ಕಷ್ಕರ ವೇತನಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

211
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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ೕ(2) .ವೇ/01/200910/ಇತರೆ/-/2009

98

37342

99

37345

2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯ ಲ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಖಜಾನೆಯ ಲ್
ೕ(2) ಗೃ.ನಿ/01/0914/10/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
10(ಭಾಗ-2)/ಇತರೆ/-/2009

100

37346

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಳಂದ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ನಿಂಬಗಾರ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಯರ್ ಸಥ್ಗಿತಗೊಂಡಿರುವ
ೕ(2) ಗೃ.ನಿ/01/0914/10/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
10(ಭಾಗ-2)/ಇತರೆ/-/2009

101

37560

102

39185

103

39186

104

39862

105

42955

106

60551

107

60553

108

67177

109

76739

110

83045

111

86501

112

5010

14/10/2009

10/06/2014

10/12/2014

8-3-26

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಳಂದ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ನಿಂಬಗಾರ್ದ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಯರ್ ಸಥ್ಗಿತಗೊಂಡಿರುವ
ೕ(2) ಶುಲಕ್ ಮರು
21/10/2009
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ಪಾವತಿ/01/09-10/ಇತರೆ//2009
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನವನುನ್ ಜಲಾಲ್ವಾರು ಹಂಚಿಕೆ
ೕ2 ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ
19/11/2009
11/02/2014
11/08/2014
8-3-26
/2/0809.223.ಇತರೆ/2009
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 2008-09ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ತಯಾರಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ೕ2 ಹು,ಮಂ/01/0919/11/2009
11/02/2014
11/08/2014
8-3-26
10.224.ಇತರೆ/2009
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಪೌರ್ಶಾಲಾ/ ಕಷ್ಕೇತರ ಹುದೆದ್ ಮುಂದುವರಿಸುವಬಗೆಗ್.
09-10ನೇಸಾ ಗೆ
CPI/ಇತರೆ/-/2009
14/12/2009
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಂದು ದ ಬಾಲ್ಕ್ ಗಳ ಲ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ೕ8:w.p.no:4112/20
01/03/2010
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
08:51:200910/ನಾಯ್ಪರ್/1-32010/2010
Writ petition No:4112/2008GM-cPC on the file of high court of Karnataka Sri
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)
26/06/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
ಆರ.ಎಫ್.ಡಿ-07/201011/2011
ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೆರ್ೕಮ್ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ದಧ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)
20/10/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್-08/201011/2011
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಅಜಿರ್ದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಎಂಪಿಕ್/ ೕ(9)
18/05/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
ಎಂಪಿಕ್-ಜಿ-02/201112/2011
ಜಿಲೆಲ್ಗ ಂದ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅನುಷಾಠ್ಣಾಧಕಾರಿಗ ಂದ ಬರುವ ಮಾಹೆವಾರು ಎಂಪಿಕ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್
18/08/2011
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
yo2/ನಾಯ್ಪರ್/18-82011/2011
writ appeal no.8093/2011 reg.
ೕ 3/ಇ /ಇತರೆ
22/09/2011
10/06/2014
10/12/2014
8-3-26
3/2011-12
ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುತೂತ್ರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ 5.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಲ್ 2.2.
y02/ಇ /03/201131/10/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-3-26
12/2011
gruha nirmana
ೕ(ಕ3)ಮೂಡ.ನಿವೇ.ಮೈ/
03/01/2005
12/08/2011
12/02/2012
9-1-1
75/05-06
ಮೂಡ ನಾಗರೀಕ ಸೌಕಯರ್ದಡಿಯ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ನಿವೇಶನದ
ತತ್
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113

8238

114

14059

115

14065

116

15285

117

15697

118

15722

119

35664

120

36218

121

36810

122

42935

123

42937

124

42946

125

42956

126

42958

127

4892

ೕ8(ಕ3);ಉ.ನಾಯ್.ಅ.;62
13/12/2006
21/04/2010
21/10/2010
9-1-1
;2006-07
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್ ;14759/2006 ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸದಾ ವ ಮೂತಿರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಮತಿತ್ತರರು
ೕ8:ಕ.ಅ.ಬಿ:36:200716/11/2007
26/08/2010
26/02/2011
9-1-1
08.49.ಕಟಟ್ಡ/30-5-2007
ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಅನುದಾನ ಬೆಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ೕ8:ಶಾ. .ರ:19:200716/11/2007
08.52.ಇತರೆ/28-5-2007

26/08/2010

26/02/2011

9-1-1

ಮೂಲ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕುರಿತು.
ಶಾಲಾ
ೕನತೆ ರದುದ್ಗೊ
ೕ8:ಓ.ಎಸ್.1542/200
02/02/2008
03/07/2015
03/01/2016
9-1-1
7127:2007-08
ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:1542/2007 ರ ಲ್ ರ್ಮತಿ ಬಿ.ಬಾನು ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ೕ5 ಕ,ಕಾಮಗಾರಿ ದೂರು
11/03/2008
08/03/2010
08/09/2010
9-1-1
20/07-08
ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ/ಕಂಪಿಲ್ ಗಾರ್ಮದ ಸ, ,ಪಾರ್,ಶಾಲೆ ಯ ಲ್ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಳುಳ್ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿರುವ
ೕ8:ಅ.ಪರ್.ಸಥ್.ಕೋ:154:
13/03/2008
09/08/2011
09/02/2012
9-1-1
2007-08
ಅಕಷ್ರ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನದ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ತೆರೆಯಲು ಸಥ್ಳಾವಕಾಶ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ೕ8 ದಯ್ಪೀಠ 17/2009- 12/08/2009
09/08/2011
09/02/2012
9-1-1
10
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಧಾಯ್ಪೀಠಗಳ ಆ ತ್ಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ
ೕ8 ಜಹ ನೀ
05/09/2009
09/08/2011
09/02/2012
9-1-1
ನೋ46/200809.203.ಇತರೆ/2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೆ ಮರಿ ಶಾಲೆ ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರು ಜಮೀನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಅ.ಬ:01:20
19/09/2009
03/07/2015
03/01/2016
9-1-1
09-10/ಇತರೆ/-/2009
ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬ ,ವಡಡ್ರಹ ಳ್ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ
ೕ8:ದಾ.ಹೆ.ನಾ.ಅ:8:20
28/05/2009
12/08/2010
12/02/2011
9-1-1
09-10/ಇ /28-5-2009/
ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಣಾವರ ಶಾಲೆಯ 2 ಕೊಠಡಿಗ ಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಮೇಲಾಛ್ವಣಿ
ೕ8:ಸಕಾರ್ರೇತರ.ಕಾ.ನಿ.
06/03/2010
28/07/2012
28/01/2013
9-1-1
ಮಾ/53/2009-10/ಇ /63-2010/
ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ೕ8:ಇ.ಭೂ.ಮಂ.ಮಾ:48
03/02/2010
09/08/2011
09/02/2012
9-1-1
:2009-10/ಇ /3-22010/2010
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಘೂ ಪರ್ವಡ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಭೂಮಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ
01/03/2010
25/03/2010
25/09/2010
9-1-1
ೕ8:w.p.no:4112/20
08:51:200910/ನಾಯ್ಪರ್/1-32010/2010
Writ petition No:4112/2008GM-cPC on the file of high court of Karnataka Sri
ೕ8:ಮಾ.ಹ.ಅ:14:200
18/06/2009
26/08/2010
26/02/2011
9-1-1
9-10/ಇ /18-62009/2009
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಪರ್ಕಾಶನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ./25/9
04/06/1998
10/06/2014
10/12/2014
9-1-2
8-99ದಾ.ಸಂ.3629/95
ಸ.ಕ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣವಲಯ-1 ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದದ್ .ಎ. ನಿವೇಶನ
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128

5073

129

5077

130

5083

131

5092

132

5095

133

5099

134

5115

135

5117

136

12259

137

12650

138

14028

139

14095

140

14185

141

14392

142

15718

143

18198

144

18200

145

19593

ರಿ.ಅ.44999/04.ಬಿಜಾಪುರ
01/02/2006
10/06/2014
10/12/2014
9-1-2
ಶಾಖೆ/82/05-06
ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿ.ಅ.ಸಂ.44999/2004,ದಿನಾಂಕ.28-7-2005ರನವ್ಯ ಬಿಜಾಪುರ ವಾಡರ್ನ 40 60
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ರಿ.ಅ.
09/12/2003
10/06/2014
10/12/2014
9-1-2
ಸಂ.11281/37/03-04
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮುತಾತ್ನೆಲೂಲ್ರು ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲಾ ಜಮೀನಿನ ಬಗೆಗ್.
ೕ(ಕ3)ರಿ.ಅ.ಸಂ:15722/
06/08/2005
26/08/2010
26/02/2011
9-1-2
21/05-06
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಿಪಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಾಳುಖ್ದುರ್,ಉಡುಪಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಇದರ ಉಪ ೕಗಕಾಕ್ಗಿ ಬಾಳುಕ್ದುರ್ ಗಾರ್ಮದ
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಆಟ.ಮೈ
15/01/2005
10/06/2014
10/12/2014
9-1-2
ದಾ.ಅತಿ/32/04-05
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಟಿ.ವಡೇರಹ ಳ್,ರಾಮಗಿರಿ ಹೋಬ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ
ೕ(ಕ3)ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ.ಸಂ. 11/10/2005
07/06/2014
07/12/2014
9-1-2
641(233)/47/05-06
ಲ್ ದಾವೆ (ಓ.ಎಸ್)ಸಂ:641(233)/2005 ರ್ೕ.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್ ರುದದ್
ನಗರ
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ದಾವೆ
05/12/2003
07/06/2014
07/12/2014
9-1-2
ಸಂ;658/03/03-04
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಮಾಚೇಹ ಳ್,ದಾಸನಪುರ ಹೋಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗೆಗ್.
ೕ(ಕ3)ಸ.ಕ.ಬಾ .ಪಾರ್.
05/04/2005
10/06/2014
10/12/2014
9-1-2
ಶಾ.ಹಸಾತ್ಂ/4/05-06
ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ
ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಬಾಲಕಿಯರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಆ.ಮೈ.
19/11/2004
10/06/2014
10/12/2014
9-1-2
ಅತಿಕರ್ಮ/10/01-02
ಅಜಿರ್ ಸಂ:10/2001-ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ತಾ.ಮಹಾಗಾಂವ್ ಗಾರ್ಮದ ಕನಾಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನವನುನ್
ೕ(8)ಮೂ.ಸೌ.ಒ
25/06/2007
26/08/2010
26/02/2011
9-1-2
1/2007-08
ನಗರ ಪರ್ದೇಶದ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳು
ೕ8/ಇತರೆ/58/2007-08
19/07/2007
12/08/2010
12/02/2011
9-1-2
Repeated Failure of thasidhar`s office to carry out at inspection of school lands
ೕ8:ಆ.ಮೈ.ಗರ್ಂ.ಇನಿನ್ತರೆ.
24/04/2007
09/08/2011
09/02/2012
9-1-2
ಸೌ:6:2007-08
ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೆಲಗದರನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ-1 ರ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ
ೕ8:ಉ.ಶಾ.ಕ.ಒ:98:20
17/11/2007
10/06/2014
10/12/2014
9-1-2
07-08.61.ಇತರೆ/17-112007
ದಿ:06/11/07ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಸ್ಪೆರ್ಸ್ ದಿನಪತಿರ್ಕೆ,ರೋ ಓವರ್ ನೂಯ್ ಉದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್
ೕ8:ಶಾ.ಜ.ಒ:15:2007- 20/11/2007
26/08/2010
26/02/2011
9-1-2
08.62.ಇತರೆ/15-5-2007
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಮೀನು ಒತುತ್ವರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ೕ8ಕ3
08/04/1999
10/06/2014
10/12/2014
9-1-2
ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.52/99-2000
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜೋಡಿಕುಗುರು ಲೇಜ್ ಸಜಾರ್ಪುರ ಹೋಬ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಓ.ಎಸ್ ನಂ 7/85
ೕ8:ಬ.ನಿ.ಹಂ:151:200
13/03/2008
09/08/2011
09/02/2012
9-1-2
7-08
ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ನರ ೕಪುರ ಗಾರ್ಮದ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬದ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ೕ8ಜ.ಬ7.2008-09
26/06/2008
12/04/2010
12/10/2010
9-1-2
ಜಮೀನು ಒತುತ್ವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ದೂರುಗಳ ಕಡತ
ೕ8.ಶಾ.ಕ.ಕೊ.ದೂ/10/2
26/06/2008
12/08/2010
12/02/2011
9-1-2
008-09
ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ/ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ೕ8:ಕ.ವ.35:2008-09
26/11/2008
09/08/2011
09/02/2012
9-1-2
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146

35954

147

35958

148

36043

149

36113

150

36405

151

42938

152

42951

153

43256

154

48456

155

4866

156

4912

157

4949

158

4986

159

5075

160

5079

161

5088

ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸುಗಗ್ನಹ ಳ್ ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ
CPI/ಇತರೆ/1821246/200
27/08/2009
26/08/2010
26/02/2011
9-1-2
9
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕಾನೂರು ಗಾರ್ಮದ ಸ.ನಂ.7 ಸಕಾರ್ರಿ ತುರುಮಂದಿ ಮುಫತುತ್ ಕಾರಿಪುರ
CPI/ಇತರೆ/1821246/200
27/08/2009
09/08/2011
09/02/2012
9-1-2
9
ಶವ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನೆರ ನ ಜಲ ಾನ
ೕಜನೆ-2 ರಡಿಯ ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಅಂತಜರ್ಲ
ೕ8:ಸಾವ್ದೀ.ಆ.ಮಾ:42:
29/08/2009
09/08/2011
09/02/2012
9-1-2
2008-09/ಇತರೆ/28-11/2009
ತಿರುಮೇನಹ ಳ್ ಸ.ನಂ.44 ರ ಡುವ ಜಮೀನನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ
02/09/2009
03/07/2015
03/01/2016
9-1-2
ೕ8 ಕೆ. ಎಸ್. ಆರ್. ಪಿ
ಶಾಖ 47/200910/ಕಟಟ್ಡ/ಕಟಟ್ಡ/2009
ಕೋರಮಂಗಲ ಕೆ. ಎಸ್. ಆರ್. ಪಿ. ವಸತಿನಿಯದಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕ8:ಜ.ತ:32:200909/09/2009
09/08/2011
09/02/2012
9-1-2
10/ಇತರೆ/-/2009
ಮೈಸೂರಿನ ಲಷಕ್ರ್
ಹಲಾಲ್ದ ಲ್ನ ಜಮೀನಿನ ತಕರಾರಿನ ಬಗೆಗ್
ೕ8:ಶೌ.ನಿ. .ಸಾ:42:20
15/02/2010
12/08/2010
12/02/2011
9-1-2
09-10/ಇ /15-2-2010/
Death of two school children as a result of being denied use of toilets on the
ೕ8:ಜ.ದು:11:200903/06/2009
09/08/2011
09/02/2012
9-1-2
10/ಇ /3-6-2009/2009
ಬೆಳಗಾ ಜಿಲಾಲ್ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ
ೕಜೆ ಗುಲಾರ್ಪುರ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ
ೕ8:ದಾ.ಸಂ:2699/200
29/07/2009
07/06/2014
07/12/2014
9-1-2
7:18:200910/ನಾಯ್ಪರ್/29-7-2009/
ದಾವೆಸಂಖೆಯ್:2699/2007 ಕೆಕ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಗರ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
CPI/ಇ / ೕ8 ಇತರೆ
18/08/2010
09/08/2011
09/02/2012
9-1-2
ಪತರ್ಗಳು13/201011/2010
ೕ8 ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಭೂ.
25/08/2004
12/08/2011
12/02/2012
9-1-3
ಸಾವ್.ಪ.ಹಣ/20/04-05
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಹೆದಾದ್ರಿ-7ರ ಹೈದಾರ್ಬಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸೆತ್ ಸತ್ರಣೆಗೆ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಜಮೀನನುನ್
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. ಎ.
11/01/2005
12/08/2011
12/02/2012
9-1-3
ಸೈ. ೕ.2/98-99
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಚಂದಾರ್ನಗರ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಎ.ನಿವೇಶನ ನಂಬರ್ ನೀಡುವ
ೕ(ಕ3)ನಾಯ್.ರಿ.ಅ.ಸಂ.ಓ.
21/03/2005
28/07/2012
28/01/2013
9-1-3
ಎಸ್/15/05-06
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಎಲೆತೋಟದಹ ಳ್,ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ.ಈ ಸಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗೆಗ್.
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಆ.ವಾ.
23/04/2005
26/08/2010
26/02/2011
9-1-3
ಸಂ/7/05-06
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ(ಬಾಲಕರು)ಜಗಳೂರು ಈ ಸಾಲೆ ಆವರಣದ ಉತತ್ರ/ಪ ಚ್ಮ ಭಾಗದ ಲ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಸಂಕೀಣರ್
ಯ ೕ(ಕ3)ಸ.ಕ.ಪಾರ್.ಶಾ.
17/12/2003
10/06/2014
10/12/2014
9-1-3
ತೆರವು/03-04
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪ.ಸಂ:338/03-04ರ ಲ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿದುದ್,ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ತೆರವುಗೊ ಸುವ
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜಾ.ರಿ
23/05/2002
10/06/2014
10/12/2014
9-1-3
ಟ್ಅಜಿರ್/1311/01-08/0203
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ:1311/2001- ರ್ೕ ಕೆ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.
ೕ(ಕ3)A2(2)ಶಾಜ,62/
03/12/1996
10/06/2014
10/12/2014
9-1-3
96-07
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5097

163

5112

164

5119

165

8242

166

8335

167

8549

168

8877

169

12132

170

12554

171

12958

172

12988

173

13344

174

13995

175

14045

176

15284

177

15795

178

19728

ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಸುಬೇದಾರ ಪಾಳಯ್ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಎಸ್.ಗೋ ಂದರೆಡಿಡ್
ೕ(ಕ3)ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ. ವಾದ
21/06/2004
10/06/2014
10/12/2014
9-1-3
/10/04-05
ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂ ತೆ 80ರ ರೀತಾಯ್ ನೋಟೀಸ್ ಕುರಿತು.
ೕ(ಕ3)ಕೆ.ಅಂ.ಜಾಗ. .ಇ.
28/01/2005
28/07/2012
28/01/2013
9-1-3
ಹಸಾತ್ಂ/36/04-05
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ತಾ:ಯಲಚೇನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ ನಂ.23 ಕೆರೆ ಜಾಗವನುನ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ
ೕ(ಕ3)( ೕ4)ಅಜಿರ್
05/11/2005
10/06/2014
10/12/2014
9-1-3
ಸಂಖೆಯ್:236/05-06
ಅಜಿರ್ ಸಂ:236-ಪಾವಗಡ ತಾ.ಭೂಪೂರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣದ ಬಗೆಗ್.
ೕ8:ಓ.ಎಸ್.ದಾ;6490/1
18/12/2006
28/07/2014
28/01/2015
9-1-3
998;63;2006-07
ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 6490/1998 ರ್ೕ ಹೇಮಣಣ್ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು ನೋಟೀಸ್.
ೕ8:ನಿ.ಹ.ಮಂ:74:200
23/12/2006
09/08/2011
09/02/2012
9-1-3
6-07.10.ಇತರೆ/23-122006
ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ತಮಾರನಹ ಳ್ ,ಮೂಡಾದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ನಿವೇಶನಹಣ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.
ೕ(ಕ3) ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
19/05/2006
09/08/2011
09/02/2012
9-1-3
ಕಡತ/12/2006-07
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್
ೕ8(ಕ3)ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲೆಲ್
30/05/2006
09/08/2011
09/02/2012
9-1-3
ಕಡತ/18/2006-07
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪತರ್ಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗೆಗ್
13/06/2007
05/04/2010
05/10/2010
9-1-3
ೕ8:ಶಾ.ಕ.ತ.ಸಂ.ವಗಾ್:
43:2007-08
ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಮಾಯಗಾನಹ ಳ್ ಸವೆರ್ನಂ 112ರ ಲ್ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡವನುನ್
ೕ8:ಅ.ಪರ್.ಒ:86:200622/03/2007
10/06/2014
10/12/2014
9-1-3
07
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಹೋಬ ಯ ಲ್ರುವ ತುರಹ ಳ್ ಕಿರುಅರಣಯ್
ೕ8:ಕ.ನಿ.ಮು.ಪ.ಅ:8:20
26/04/2007
29/09/2010
29/03/2011
9-1-3
07-08
ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಆಭಿಯಾನದಡಿಯ ಲ್ ಅರಣಯ್ ಪರ್ದೇಶದ ಆಸುಪಾ ನ ಲ್ ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟಟ್ಡ ನಿಮಾರ್ಣ
ೕ8:ಡಯಟ್.ಅ.ಕಾ.ಅ.ಬಿ:
31/07/2007
12/08/2010
12/02/2011
9-1-3
63:2007-08
ಸಕಾರ್ರಿ ಟಿಇ ಮೈಸೂರು, ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಟಿಇ ಬೆಳಗಾ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ ಟಿಟಿಐಗಳ ಅಪೂಣರ್ ಕಟಟ್ಡ
ೕ8 ರಿಟ್ಅಜಿ್
04/09/2007
07/06/2014
07/12/2014
9-1-3
592/07/75/08
ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ592/07 [ಎಲ್ ಬಿ,ಯು ] ಸಂಭಂದಿ ದಮತೆ ಸಕಾರ್ರಿ
ೕ8:ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ವ:26ಬಿ:
16/11/2007
16/09/2009
16/03/2010
9-1-3
2007-08.35.ಇತರೆ/2007
ವ

ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಾಗರದ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸೆತ್ಯ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್
ೕ8:ಪಾರ್.ಶಾ.ಕ.ಜ.ಕಾ:16
16/11/2007
12/08/2010
12/02/2011
9-1-3
:2007-08.45.ಇತರೆ/195-2007
ಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೆಯ್ಗೋಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
02/02/2008
03/07/2015
03/01/2016
9-1-3
ೕ8:ಉ.ಶಾ.ನೋ:126:2
007-08
ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಮಲಾಲ್ಪುರ ಗಾರ್ಮ ಹರನಹ ಳ್ ಹೋಬ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ೕ8:ಕಬಾ.ಮ:155:200
18/03/2008
28/07/2012
28/01/2013
9-1-3
7-08
ಹುಲಕೋಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಕಷ್ಣಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುತರ್ಕೋಟಿ ತಾ.ಜಿ.ಗದಗ ಇದರ ಕಟಟ್ಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನಾನ್
ೕ8:ಓ.ಎಸ್.359/08:28
31/10/2008
07/06/2014
07/12/2014
9-1-3
:2008-09
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ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:359/08 ರ ದಾವೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗಲು ನೀಡಿರುವ ನೋಟೀಸ್ ಬಗೆಗ್
ೕ8 ಜಮೀನು ನೀ
35789
20/08/2009
28/07/2012
28/01/2013
9-1-3
ಬಗೆಗ್22/2009-10
appliction for grant of remoining 2.22 acress old grama tana lands chokkhalli
ೕ8 [ಕ3]ಪಾರ್ಶಾಕ ಪಾಲ್ನ್
37269
12/10/2009
09/08/2011
09/02/2012
9-1-3
ಅನು 01/04-05..ಜಾ.ಮಂ/2009
ಸ.ಉ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ವೆಂಕಟೇಶಪುರ,ಉ.ವಲಯ-3,ಬೆಂ.,ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆಯಿಂದ ಖಾ ನಿವೇಶನಮಂಜೂರಾತಿ
40405
08/01/2010
12/08/2010
12/02/2011
9-1-3
ೕ8 ಸ,ಪಾರ್,ಶಾಲೆ ದಾ ಹೆ
ನಾಮಕರಣ 45/0910.2009-10.ಇ /2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಜಾಜೂರು ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಈಡಿಗರ ಓಬಳಸಾವ್ಮಿ ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್ಶಾ
42927
02/02/2010
28/07/2012
28/01/2013
9-1-3
ೕ8:ನಿ.ಹಂ.ಬದ:49:200
9-10/ಇ /2-22010/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಿಯನಪಾಳಯ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿವೇಶನ ಬದಲಾವಣೆ
ೕ8(ಕ3) .ದಾವೆ
43255
16/09/2006
07/06/2014
07/12/2014
9-1-3
105/2006-07/ನಾಯ್ಪರ್/169-2006/
ಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೋಟರ್ ಅಥಣಿನ ಲ್ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗ್
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್105/2006 ರ ಸಮಾಮ್ನೆಸ್ ಕೋಟರ್ನ ಲ್
ಶಾಖೆ: MINO-SEC
ಒಟುಟ್: 149
ಎಂ 2/ ಉ ಶಾ
33786
03/06/2009
18/08/2011
18/02/2012
20-1-1
ಅನು.24. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009
ಖಾ ಹುದೆದ್ ಾನ ಮತುತ್ ಸಮಾಜ ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಎಲ್
34604
07/07/2009
18/08/2011
18/02/2012
20-1-1
ಕೊಯ್.1. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಂ ಧಾನ ಸಭಾ ೇತರ್ ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 35
ಎಂ 2
36047
31/08/2009
18/08/2011
18/02/2012
20-1-1
ದೂರು.61. .ಬೇಡಿಕೆ/2009
ಜೇವಗಿರ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಯವರ ದುರಾಡ ತದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
ಎಂ 2 ಶಾ ಕಟಟ್ಡ/ ಕಷ್ಣ
15/10/2009
18/08/2011
18/02/2012
20-1-1
ಸಂ/82/2009-10
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ
ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಸಂ ನಿ ಶಾ
06/11/2009
18/08/2011
18/02/2012
20-1-1
ಮಂ.92.ಶಾ.ಸಾಥ್ಪನೆ/2009

4

37451

5

38603

6

38729

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
09/11/2009
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
ಕಟಟ್ಡ.94. ಕಷ್ಣ ಸಂ/2009

18/08/2011

18/02/2012

20-1-1

7

41036

ಮದೂದ್ರು ರಸೆತ್ಯ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಕುರಿತ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಅ ಶಾ ಬೇ
04/02/2010
ಅನುಮತಿ.116.ಇ /2010

18/08/2011

18/02/2012

20-1-1

8

64677

9

81215

10

81216

ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಷ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
mc2 Lcq
07/03/2011
18/08/2011
18/02/2012
20-1-1
361.361.ಇ /2011
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ಖಾಜಿ ಅರಶದ ಅ ಅವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 361 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಹಕೆಕ್/ಇ /47/2011-12
ರ್ೕ ಎನ್ ಎಂ ರ್ೕನಿವಾಸ ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅನುದಾನ ಉದರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಎಂ 2
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಇತರೆ/ಇ /105/2009-10
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11

81217

12

81218

13

81219

14

81220

15

81221

16

81222

17

81225

18

81228

19

81229

20

81231

21

81232

22

81233

23

81235

24

81237

25

81263

26

81267

ರ್ೕ ಜೆ. ಎಂ ಮುಲಾಲ್ ಸ ಬಳೂತಿ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ಎಂ 2 ಉದುರ್
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
ಶಾಲೆಗಳ/ಇ /127/200910
ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆಲವೂಂದು ಸಂಘ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಮನ .
ಎಂ 2
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
ಇತರೆ/ಇ /106/2009-10

20-1-1

20-1-1

ಉದೂರ್ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಪದ ೕದರೇತ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ರ ಹುದದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2 ಅಂಗನವಾಡಿ
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಮಂ/ಇ /58/2008009
ಸಂಟರ್ಲ್ ಮು ಲ್ಂ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ಎಂ 2
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಶಾ.ಮಾ ತಿ/ಇ /59/2008
- 09
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಶಲೆಗಳ ಲ್ 15 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಖೆಯ್ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2 ಸಂ ತ
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ತ/ಇ /63/2008--09
ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ತೆಲುಗುತಮಿಳು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು
ಎಂ 2
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ದೂರು/ಏ.ಗ.ಪ/1/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯೀದಾ ಕೈಸೆರ್ ತಾಜ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುರುಚಿನಹಟಿಟ್
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಎಂ 2 ಎಲ್
ಕೂಯ್/ಇ /2/2007-08
ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 633 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಎಂ 2 ಆ ಮಾ ತಿ
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಬ/ಇ /74/2007--08
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಾಯರ್ ಆಶಧಾರಿತ ಆಯವಯ್ಯ ದದ್ತೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2 ಸ
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಪರ್/ಇ /44/2008--09
ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಹೆಚ್
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 44 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2 ಸ
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಪರ್ಶೆನ್/ಇ /45/2008--09
ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆಣ್ ಸಂಖೆಯ್ 45 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಶಕಿರ್ೕ ಬಾಲಕೃಸಣ್ ಹೆಚ್
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
199(154)/ಇ /154/2010
-11
ಶರ್ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 199154 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್/ .ಸ &
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಪ ಪರ್./210(244)/209--09
ಶರ್ ಖಾಜಿ ಅರಶದ್ ಅ
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 199154 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಎ ಕೂಯ್/ .ಸ &
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಪ ಪರ್./296/2008--09
ರ್ೕ ಹಾಯ್ರೀಸ್ ಎ . ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್. 296 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ
ಎಂ 2 ಎಲ್
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಕೂಯ್/ಇ /333/2008--09
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 333 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ
ಎಂ 2 ನಿ ಆಕಾ
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಪಿಪಿಬಿ/ಇ /1/2009--10
207-12 ರವರೆಗೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಯವಯ್ಯ ಪಿಪಿಬಿ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಚಿ ಪ ಬ/ .ಸ & ಪ
08/09/2011
08/09/2011
08/03/2012
20-1-1
ಪರ್./81/2009-10
ಧಾನಸಭಾ ಪರಿಷತ್ ಬರವಸೆ ಸಂಖಯ್ 2999 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತು ಸಂಖೆಯ್ 333 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
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27

81271

28

81274

29

81276

30

81363

31

81364

32

81366

33

81367

34

81368

35

81378

36

81381

37

81383

38

12076

39

37319

40

37892

41

38453

ಎಂ 2
08/09/2011
08/09/2011
ಇತರೆ/ಇ /01/2008--09
ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಸಭೆಯನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2 ಉ ಸಂ
08/09/2011
08/09/2011
ಬೇಡಿಕೆ/ಇ /01/2007--08
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2
08/09/2011
08/09/2011
ಎಂಎಂಆರ್/ಇ /01/20010
-11
2010-11 ನೇ ಸಾ ನ ಎಂಎಂಆರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿಕ್ ವರದಿ
09/09/2011
09/09/2011
ಎಂ 2 ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್
ಪರಿ ೕಲನೆ/ಇ /01/2008-09
ಎಂಎಂಆರ್ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಸಪಟ್ಂಬರ್ 2009ರ ಸಭೆ.
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಕೂಯ್/ .ಸ &
09/09/2011
09/09/2011
ಪ ಪರ್./764(1030)/2007-08

08/03/2012

20-1-1

08/03/2012

20-1-1

08/03/2012

20-1-1

09/03/2012

20-1-1

09/03/2012

20-1-1

ರ್ೕ ಸ ೕಂ ಅಹಮದ್ ದಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತು 7641039 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2 ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ
09/09/2011
09/09/2011
09/03/2012
20-1-1
ಪರ್ಶೆನ್/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./351/2007--08
ರ್ ಸೋಮಣಣ್ ಧಾನ ಸಣ ಆ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ 351 ರ ಗಮ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತತ್ರ ಕಳಯ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2 ಗಮನ ಸೆಳಯುವ
09/09/2011
09/09/2011
09/03/2012
20-1-1
ಸೂಚನೆ/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./351/2007--08
ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡುರಾವ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ನಿಯಮ 351 ಮೇರೆಗೆ ಕೇ ರುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರ
09/09/2011
09/09/2011
09/03/2012
20-1-1
ಎಂ 2 ಎಲ್ ಎ ಕೂಯ್/ .ಸ &
ಪ ಪರ್./1026/2007--08
ರ್ೕ ನ ೕರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1026 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ
ಎಂ 2
09/09/2011
09/09/2011
09/03/2012
20-1-1
ೕಜನೆ/ಇ /01/200809
2008-10 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
09/09/2011
09/09/2011
09/03/2012
20-1-1
ಎಂ 2 ಹ
/ಇ /35/2007--08
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2 ಇತರೆ
09/09/2011
09/09/2011
09/03/2012
20-1-1
ಮಾ ತಿ/ಇ /01/2006-07
ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೆಲಚವು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕ ಹು ತು ಅನು /
15/06/2007
12/09/2011
12/03/2012
28/2007-08
ಪರೂಕಿಯ ಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷೆ ಬೊ
13/10/2009
23/06/2014
23/12/2014
ಭಗೆಗ್/ಆಡ ತ/80/2009-10
ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ ಬೋದಿಸಲು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಎಲ್
28/10/2009
23/06/2014
ಕೊಯ್..81.ಆಡ ತ/2009
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್:299ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2 ಉ
03/11/2009
23/06/2014
ನೇ.90.ನೇಮಕಾತಿ/2009

20-1-2

20-1-2

23/12/2014

20-1-2

23/12/2014

20-1-2
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42

38705

43

41032

44

43800

45

44655

46

44656

47

45097

48

45281

49

45362

50

52748

51

59763

52

60168

53

65110

54

65681

55

66322

56

66323

57

66624

ನಮಮ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತಾತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓವರ್ರನುನ್
ಎಂ 2 ನಾಯ್ಯಾಲಯ
07/11/2009
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಅಭಿಪಾರ್ಯ/ಆಡ ತ/91/20
09-10
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಕೆ.ಜಗನಾನ್ಥ್ ಚಾರಣಾ ಆ ೕಗದ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಎಂ 2
04/02/2010
16/12/2013
16/06/2014
20-1-2
ಅನುಪಾತ.114.ಇ /2010
ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಹಾಗೂ ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್. 35130ದ/2009 ಹಾಗೂ
20/04/2010
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಎಂ 2 ಮಾ ತ
ಹಕುಕ್.5.ಇ /2010
ರ್ೕ ತಾರೀಕ್ ಖಮರ್, ಲೈಸನ್ ಆಫೀಸರ್, ಜಕತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, ನವದೆಹ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಎಂ 2 ಉ ಗರ್
06/05/2010
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಪು/ಇ /12/2010
ಉದುರ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಉದುರ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗ ಗೆ ಸರಭರಾಜ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2
ೕ ಕಾ ಅನುದಾ
06/05/2010
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಬಿ/ರಾಪು ೕ/07/2010
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ
2010-11 ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ 2 ಅಲಪ್
15/05/2010
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಸಭೆ/ಇ /15/2010
ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಲಾಯ್ಣ ಮಂತಾತ್ಲಯ ನವದೆಹ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ
21/05/2010
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಬೇಡಿಕೆ.16.ಇ /2010
ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆಟ್ೕಟ್ ಉದುರ್ ಟೀಚಸ್ರ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಕೆಲ ಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ ಲ್ ರುವ
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
25/05/2010
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ದೂರು/ಇ /18/2010-11
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳು ರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗಳಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಸಲಾಮತ್ ಅದಯ್ಕಷ್ರು ಎಸ್ ಡಿ
27/10/2010
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
MC2Mis.47.ಇ /2010
Al Hera Education Society, Bidar
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ ಮು
28/01/2011
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಹು ಮಂ.112.ಇ /2011
ಉದುರ್ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಮು ಪದ ೕಧರ ಬಡಿತ್ ಮು ಹುದೆಧ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2
03/02/2011
13/12/2013
13/06/2014
20-1-2
ತರಭೇತಿ.105.ಇ /2011
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
M C2
21/03/2011
13/12/2013
13/06/2014
20-1-2
Demonds.127.ಇ /201
1
ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನೆನ್ೕ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನಾನ್ಗಿ
ಎಂ 2
02/04/2011
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಮೇಲಮ್ನ .131.ಇ /2011
ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ /ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವ ಬಗೆಗ್
27/04/2011
09/06/2014
ಎಂ 2 ಸ.ಉಪೌರ್.ಶಾ
ಮಂ.07.ಇ /2011
ನೂತನವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ 2 ಸ.ಉ.ಕಿ ಪಾ.ಶಾ ಪು
27/04/2011
09/06/2014
ಪಾರ್ರಂಬ.08.ಇ /2011

09/12/2014

20-1-2

09/12/2014

20-1-2

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಸದಲೈರ್ನ್,ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ,ಇದನುನ್ ಪುನರ್ ಆರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.
MC2
09/05/2011
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
Complant.10.ಇ /2011
Regarding the sanction of C.L. to Syeda Baseera Kaify when her mother was on

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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58

66628

59

67794

60

67798

61

68122

62

68322

63

68423

64

72144

65

74249

66

74378

67

74437

68

74586

69

74751

70

75184

71

75763

72

75919

73

75920

74

76050

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
09/05/2011
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ಹಕುಕ್.9.ಇ /2011
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರೂ.10-00ರ ಐಪಿಓ ಸಂ:97ಇ 235116,ದಿ:22/03/2011ನುನ್
ಎಂಚಿ2 ಎಲ್ ಕೂಯ್.1319
08/06/2011
13/12/2013
13/06/2014
20-1-2
/45/.ಇ /2011
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಅರಶದ ಅ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ 131ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಉ. .ವ ಪರ್ತಯ್ಕ
08/06/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಮೀ ರಚನೆ.29.ಇ /2011
National Council for Promotion of Urdu language teachers
MC2 T dep
10/06/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
canl.47.ಇ /2011
ತಾತಾಕ್ ಕ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2
14/06/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಉ.ಭಾ.ಅ.ಭಿ.ಕ.ಬೇ/.48.
ಮೂ.ಸೌ.ಅ/2011
ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವಾರು ಬೇಡಿಕಡಗಳ ಬಗೆಗ್
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
MC2 Misl.50.ಇ /2011 15/06/2011
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕ ಪ್ಸಲು ಮನ
ಎಂ 2 ಉ ಸಂ ಹು
30/06/2011
13/06/2014
13/12/2014
20-1-2
ಸಥ್ಳಾಂರ.53.ಇ /2011
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯಿಂದ
ಎಂ 2 ಉ ಆರ್ ಪಿ
16/07/2011
13/12/2013
13/06/2014
20-1-2
ಮಂ.59.ಇ /2011
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಹೊಸ ಗಾರ್ಮೀಣ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗೆ .ಆರ್.ಪಿ. ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಸ.ಉ.ಶಾ ಮು.
20/07/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಹುದದ್.112.ಇ /2011
ಉದುರ್ ಪದ ಧರೇತರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅವಶಯ್ಕ ರುವ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ ಕಾ
21/07/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಪೌರ್ ಶಾಭೇ.61.ಇ /2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕರ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಂಚಿ2 ತು ಜಿ.ಅ.ಶಾ ಅಭಿ
22/07/2011
13/12/2013
13/06/2014
20-1-2
ಕು/49/1112.49.ಇ /2011
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಉ ಭ ಶಾಲೆ ಭಾ ಷೆ
23/07/2011
27/06/2014
27/12/2014
20-1-2
ಬೊಬಗೆಗ್.41.ಇ /2011
Very low standard of education in Urdu medium primary and high schools in
ಎಂ 2
28/07/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಇತರೆ.67.ಇ /2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈದಾಗ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾ ಮ ೕದಿ ಹತಿತ್ರ ಇರುವ ಇಲಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
03/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
ದೂ.39.ಇ /2011
ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸೊರೆಕುಂಟೆ ಗಾರ್ಮದ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ
05/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಹಕುಕ್.66.ಇ /2011
ರ್ೕ ಫಯಾಯ್ಜ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಮಾ
05/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಕೋ.70.ಇ /2011
ರ್ೕ ಇಂತೀಜಾರ್ ನ ೕಮ. ನವದೆಹ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಉದುರ್ ಇತರೆ ಭಾಷೆ ಕುರಿತಂತೆ
ಎಂ 2 ಉ ಸಂ ಹು
06/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಮಂ.71.ಇ /2011
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಉ.ನಿ. ಕಾಯಾರ್ಲಯದ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ ಸೃ ಟ್ಸಲು ಮನ
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77300
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77305
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77552
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77554
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81156
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82891
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83551
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83903

88

85312

89

85313
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85314

ಎಂ 2 ಹೆಚುಚ್ವರಿ
10/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಗು.72.ಇ /2011
ಎಸ್.ಕೆ.ಎ.ಹೆಚ್. ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದರ ಲ್ ಉದುರ್
ಎ 2 ಸ.ಪ ಪೂ ಕಾ ಉಭಾ
17/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಮಂ.73.ಇ /2011
ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇ ಲ್ ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಎಂ 2 ಪತಿರ್ಕೆ ಪರ್
24/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಮಾ ತಿ.76.ಇ /2011
School Magazine 2011 reg.
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಡ ಶ
27/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಮಂ.51.ಇ /2011
ಧಾನಸಭಾ ೇತರ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ ಕ ತಾಳ ಹೋಬ ಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ರಾಯಚೂರು ಜಲೆಲ್ ಮಾನ
ಎಂ2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ
27/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಕಟಟ್ಡ.78.ಇ /2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಬಗೆಗ್ ಬಿ.ಇ.ಓ./ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ/ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ. ತಿ ಸುವ ದಿನಾಂಕ:
ಎಂ 2 ಉ ಮೇ ದೂರು
27/08/2011
13/06/2014
13/12/2014
20-1-2
ಬಗೆಗ್.79.ಇ /2011
ರ್ೕಮತಿ ರಮೀಜಾ ಶೇಖ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತಾತ್ಕುಲ, ಸದಾ ವಗಡ,
ಎಂ 2ಉಪರ್ಶಾಪರ್ನು/ಇ /6
29/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
9/2011-12
ಹಜರತ್ ರವಕಲ್ ಮಸಾತ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ವೆಲದಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ೕಟರ್ ರಸೆತ್ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು
ಎಂ 2ಉಪೂ ಪಾರ್
29/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಶಾಪರ್ನು/ಇ /58/2011-12
ಅರ್ ಕೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರುದತಿತ್ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪೂವರ್
ಎಂ 2 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಉ ಶಾ
29/08/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಸಮಸಯ್/ಏ.ಗ.ಪ/38/201111
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಸಮಸಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ದೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.
07/09/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಎಂ 2
ೕಅನು
ಬಿ/ಇ /68/2011-12
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದ
ೕಜನೆಗಳು ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರಿಗೆ ಸನುಷಾಟ್ನಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಕೈಪಿಡಿ
24/09/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಎಂ 2 ಸ ಉ ಶಾ ಧಾ ಪು
ಸರಬರಾಜು/ಇ /82/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಧಾಮಿರ್ಕ ಒಉಸತ್ಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ
ಎಂ 2 ಡಯಟ್ ಕುಮಟ ಉ
01/10/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಉಪನಾಯ್ ಹುದದ್
ಮಂಜೂ.84.ಇ /2011
ಡಿ.ಇಡಿ. ಕೋ ರ್ನ ಉದುರ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ 04 ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಸ ಉ ಶಾ ಆಟದ
03/10/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಮೈ ಮಂ ಆನು
ಮಂ/ಇ /85/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇನ್, ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗ ಆಟದ ಮೈದಾನ
ಎಂ 2 ಸ ಉ ಶಾ
21/10/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ದೂರು.88.ಇ /2011
ಮಾವ ಳ್ ಉದುರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ತನಿಖೆಯ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪೂಪಾರ್
21/10/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಶಾಕೇ ಶಾ.89.ಇ /2011
ಸಕಾರ್ರದ ಲ್ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನ /ಟಿಪಪ್ಣಿಉಗಖ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಸ ಉ ಶಾ ಮು
21/10/2011
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ದೂ.90.ಇ /2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
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91

85315

92

89663

93

90208

94

90416

95

90862

96

91223

97

93076

98

93078

99

93079

100

93080

101

93372

102

96019

103

96045

104

96046

ಎಂ 2 ಸ ಉ ಪರ್ ಶಾಮು
ದೂರು.91.ಇ /2011

21/10/2011

16/01/2013

16/07/2013

20-1-2

ಮೆಲಲ್ಮಡ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸ ಉ ಪರ್ ಶಾಲೆ ಜೂಹ ಲ್ ಕೋಲಾರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ 2 ಶಾ ಅನು
12/12/2011
16/12/2013
16/06/2014
20-1-2
ಒಳ.96.ಇ /2011
Request to sanction salary grant to AlHilal Urdu High School, New Bank Colony,
ಎಂ 2 /ಉ ಕಷ್ಕಿ ಮೇ
19/12/2011
13/12/2013
13/06/2014
20-1-2
ದೂರು/ಇ /97/2011
ರ್ೕ ಮತಿ ನೂರ್ ಖತೀಜಾ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂದೇನ ಹ ಳ್, ಹೊಸಕೋಟೆ
ಎಂ 2 ಉ ಸಂ ೕ
21/12/2011
16/12/2013
16/06/2014
20-1-2
ಕಾಯರ್/ಇ /98/2011
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರನುನ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ಎಂ 2
29/12/2011
13/12/2013
13/06/2014
20-1-2
ಮೇಲಮ್ನ /ದೂರು/100/20
11
ಎ ಜಿ ಹಣಗಿ ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ರು ಅಂಜಿಮಾನ್ ಧಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಅಮಭಾಭವಾನಿ ನಗರ, ಮುಂಡರಗಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗಗ್
ಎಂ 2 ಸ ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾ
09/01/2012
16/12/2013
16/06/2014
20-1-2
ಮಂಜೂರಾತಿ/ಇ /101/20
12
ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಲ್ ಇರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಉದುರ್ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳ
18/02/2012
16/12/2013
16/06/2014
20-1-2
ಎಂ 2 ದೂರು 108/201112/ಇ /108/2012
ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಅಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೇಬಿಕಾ ಮದರಸಾ ಮತುತ್ ಉದು ಶಾಲೆಗಳು,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್
18/02/2012
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಎಂ 2 ಸ ಉ ಶಾ
ದೂರು/ಇ /107/101112/2012
ಶಾಲಾ ಧಜಸತ್ಂಭ ಮತುತ್ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಕೆಡ ಹಾಕಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಉ ಶ ಬೇ
18/02/2012
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ದಾವಣ/ನೀ. /109/1112/2012
ಉದುರ್ ಕಷ್ಕ ಸಂಘದ ಮನ ಬಗೆಗ್
18/02/2012
13/12/2013
13/06/2014
20-1-2
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ
ಮಾಇತಿ/ನೀ. /111/1112/2012
MANU UniversityRequest to Provide the information of Urdu Medium teachers
ಎಂ 2 ಉಶಾ ಕಾಂ
24/02/2012
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ನಿ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/112/2012
ದಾವಣಗೆರೆ ಮಂಡಕಿಕ್ ಭಟಿಟ್ ಲೇವಟ್ ರ ಲ್ ಬರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ಎಂ 2 ಶಾ ಕಟಟ್ಡ ಬಗೆಗ್
02/05/2012
16/12/2013
16/06/2014
20-1-2
ದೂರು/ಇ /08/201213/2012
GUHPBS VV Puram, Bangalore
ಎಂ 2 ಉಶಾ ಅನುದಾನ
03/05/2012
13/06/2014
13/12/2014
20-1-2
ಬಿಡುಗಡೆ/ಇ /09/20123./2012
ತಾಜ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಖುರೇಶ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಒಪಿಪ್ಸಬಾರದೆಂದು
03/05/2012
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಎಂ 2
ದೂರು/ಇ /08/20213/2012
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಕುರಿತು.
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105

96738

106

96773

107

96775

108

96876

109

97553

110

98880

111

100409

112

100410

113

100919

114

101173

115

102546

116

103277

117

103278

118

103316

119

104639

ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ
ಮಾಕೋ/ಇ /15/2012

23/05/2012

09/06/2014

ಖಯಯ್ಂಸಾಬ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಭಾಷೆ ಬೆಳ ಕಷ್
25/05/2012
09/06/2014
ನೇ
ನಾ/ಉ&ಅರೇ/20/2012

09/12/2014

20-1-2

09/12/2014

20-1-2

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಉದುರ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಸಂಸಕ್ೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉ ಗಾಗಿ ಕಷ್ಕರ
ಎಂ 2 ಸ ಉ ಶಾ ಇ
25/05/2012
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ಮಂ/ಶಾಪಾರ್/21/2012
To Sanction ECC centers in Government Urdu Schools, Karnataka
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾ
28/05/2012
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ಸಹಾ ಧನ/ನೀ. /22/2012
ಉದುರ್ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಧನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ ಮಾತಿ
12/06/2012
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ಜಿಲ್ಲಾರು/ಇ /23/2012
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು
ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾ
20/07/2012
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ತರಬೇತಿ/ಇ /34/2012
5 ದಿನಗ ಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
03/09/2012
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ಎಂ 2 ಉ ಪು ಉದುರ್
ಶಾಲೆ
ಸರಬರಾಜು/ಇ /39/2012
ಉದುರ್ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಶಾಲಾ ವಾಚನಾಲಯದ ಲ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
03/09/2012
23/06/2014
ಎಂ 2 ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ
ರದುದ್/ಇ /40/2012

23/12/2014

20-1-2

ಪರ್ತಿ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಸ.ಉ.ಶಾ ಮಕಕ್ಲ
03/10/2012
13/12/2013
13/06/2014
20-1-2
/ಇ /37/2012
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ/ಶಾಸಕರಿಂದ/ಸಂಸೆದ್ಗ ಂದ ಘನವೆತತ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸಜರ್
08/10/2012
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ಉ
ಮಂ/ಪೌರ್. .ನೇ/42/2012
Need of urdu Teacher for GHS sarjapur
ಎಂಸ2 ಅಲಪ್ ಶಾ ಅದಯ್ನ
13/11/2012
28/07/2014
28/01/2015
20-1-2
ನಡೆ/ಇ /45/2012
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅಧಾಯ್ಯನ ನಡೆ ವರದಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಉಶಾ
04/12/2012
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ಮಾ ತಿ/ಇ /51/2012
ೕಜನೆಯಡಿ ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ ಜಾತಿ ಪ ಪಂಗಡ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಐಠೀ ೕ ◌ಃಮಥ 1 2 3 ರ
ಎಂ 2 ಶಾ.ಕ.ಬಾ
04/12/2012
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ಪಾವತಿಸಸದ
ಬ/ಇ /44/2012
ಮಕಕ್ ಮ ೕದಿ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಬುತ್ 3 ವಷರ್ಗ ಂದ
ಎಂ 2 ಸಮಾ ಕ. ಪಾರ್ ಶಾ
04/12/2012
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
ಬಾಗಲೂರು ಟೇ
ಓ/ಇ /53/2012
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಬಗೆಗ್
MC2 U Sc
05/01/2013
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
Prb/ಇ /57/2013
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120

105298

121

105301

122

105303

123

105304

124

107911

125

112898

126

112899

127

112900

128

112957

129

112995

130

113092

131

113161

132

113445

133

115091

ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾ// ಶಹಬಾದ್ ನಗರದ ಲ್ರುವ ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ಅಕಕ್ಪಕಕ್ದ ಲ್ರುವ
ಎಂ 2 ಹು
16/01/2013
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಮಂಜೂ/ಇ /57/2013
ಪಾಶಾ ಎಜುಕೇಸನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ನೂರ್ ಉದುಱ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಎಂ 2 ಇತರೆ
16/01/2013
17/01/2013
17/07/2013
20-1-2
ಮಾ ತಿ/ಇ /68/2013
ಕನಾಟಕ ಧಾನ ಮಂಡಲದ ಂದು ದ ವಗ ಗಳ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 26-11ಎಂ 2 ಉ
16/01/2013
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ದಾವೆ/ಇ /94/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸ ೕಮಾ ಬಾನು ಡಬೊಲ್ೕ/ಓ ರ್ೕಮಸೂದ್ ಅಹಮಡ ಸ ◌ು ಕಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಲೈನ್ ಬೆಂ ಉ
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಅಭಿ
16/01/2013
16/01/2013
16/07/2013
20-1-2
ಕಾ/ಇ /56/2013
ಉದು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿಚೃದಿಧ್ಗೆ ಕಾಯಱಗಾರವನುನ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2ಗು ತಾ ಉ ಶಾ
14/03/2013
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
ಕೊರತೆ/ಇ /68/2013
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಬಗೆಗ್
Mc2 U S Ciose For
30/08/2013
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
Bagepalli/ಇ /01/2013
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್
Mc2 Muslim Resi
30/08/2013
23/06/2014
23/12/2014
20-1-2
School/ಇ /10/2013
mmuslim resdental School for Mangalore Kotekar
Mc2 U Sch Text
30/08/2013
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
book Not
Supl/ಇ /01/2013
ಜಮಖಂಡಿ, ಮುಧೋಳ, ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕುಗ ಗೆ 01 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರಗೆ ಉಚಿತ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಕಡಿಮೆ
02/09/2013
13/06/2014
13/12/2014
20-1-2
Mc2 Muslim resi sch
Teachers
Pro/ಇ /10/2013
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗ ಂದ ಶಾಸಕರುಗ ಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ ಪತರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ 2 ಉ angavadiಶಾ
03/09/2013
10/06/2014
10/12/2014
20-1-2
ಕೊರತೆ/ಇ /14/2013
ಉದುರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಷ್ಕಿ ನೇಮಕ ಸಲುವಾಗಿ
Mc2 Urdu ECO Post
05/09/2013
10/06/2014
dept For
Udapi/ಇ /01/2013
ರ್ೕ ಯುಂ ಪಿ
ದಿನಬಬ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಉಡುಪಿ ರವರು ಜಿ! ಗೆ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ
Mc2 U Sc Tech
10/09/2013
23/06/2014
Compld/ಇ /07/2013
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಇಲಲ್ದ ಕಷ್ಕಿಯರ ಬಗೆಗ್
21/09/2013
10/06/2014
Mc2 Urdu Lan Exm
Permiss/ಇ /23/2013

10/12/2014

20-1-2

ೕಜಕರಾಗಿ ರ್ೕ ಆದಂ ಗವಳಗಿ
23/12/2014
20-1-2

10/12/2014

20-1-2

ಾನ ಗಣಿತ ಪರಿ ೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ 6 ನೇತರಗತಿಯ ಪಾರ್ ಹಂತದ ಲ್ ಬಾಲ್ಕ್
Mc2 Oppt Of arebik
25/11/2013
10/06/2014
10/12/2014
20-1-2
Tea Urdu
Schools/ಇ /27/2013
ಅರೇಬಿಕ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಿ ಎಂ ಕಲಾ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಉದುರ್ ಮಧಯ್ಮದ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಪರಿವತರ್ನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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134

117750

135

121626

136

121636

137

121637

138

121795

139

121798

140

121807

141

121813

142

121815

143

121816

144

121852

145

16355

146

22114

147

41095

Mc2 Urdu Teche
05/02/2014
10/06/2014
10/12/2014
20-1-2
Dept For
Trining/ಇ /36/2014
ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಕರ
Mc2 k U a rA
09/06/2014
09/06/2014
09/12/2014
20-1-2
urdu/ಇ /50/201213/2014
State lavel uduF prathibe karanji condect Program For Urdu acadamy
Mc2 GU SA
10/06/2014
10/06/2014
10/12/2014
20-1-2
T/ಇ /07/2012-13/2014
Govvt Urdu HPS Jagaloor Demond For Techers
Mc2 Mis/ಇ /52/201310/06/2014
10/06/2014
14/2014

10/12/2014

20-1-2

Abdul Azeez Lokapali Draing Techer Demond For Apointment
ಎಂ 2 ಉದು ಪಠಯ್ ಪು ಕೆ
12/06/2014
13/06/2014
13/12/2014
20-1-2
ತಪುಪ್ ಕು/ಇ /45/201314/2014
ಉದು ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಕೆಲವೂಂದು ತಪುಪ್ಗ ರುವ ಬಗೆಗ್.
ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಪಿ ಶಾ
12/06/2014
13/06/2014
13/12/2014
20-1-2
ಪಾರ್ರಮಬ//ಇ /57/2012`13/2014
ಗುಲಬ್ಗ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಶಹಬಾದ್ ನಗರದ ಲ್ ಅಮಗುಮಾನ್ ಉದುಱ ಶಾಲೆಯ ಅಕಕ್ಪಕಕ್ ದ ಲ್
ಎಂ 2
ೕಜನೇತರ
12/06/2014
16/06/2014
16/12/2014
20-1-2
ಯ/ಇ /11/201213/2014
2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಯಫಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಖಚಿನ ವರ
12/06/2014
13/06/2014
13/12/2014
20-1-2
ಎಂ 2 ಫೈ ಉ ಫೌರ್ ಶಾ
ಮು. ಂ ಪ/ಇ /25/201213/2014
ಪೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರೋಜಾ (ಕೆ) ಗುಲಬ್ಗ ರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಆದೇಶವನುನ್
ಎಂ 2 ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
12/06/2014
12/06/2014
12/12/2014
20-1-2
ಬೇಡಿ/ಇ /27/201213/2014
ಕನಾಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು
ಎಂ 2 ಪಚು ಪರ್
12/06/2014
12/06/2014
12/12/2014
20-1-2
ಸಂ/ಇ /381/201213/2014
ರ್ೕ ನ ೕರ್ ಅಹಮದ್ ಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಸೆನ್ ಉತತ್ರ
Mc2 ECO Post
13/06/2014
13/06/2014
13/12/2014
20-1-2
San/ಇ /115/201112/2014
ECO pOST Sanction for Udupi DiSt
ಎಂ 1028/04/2008
10/05/2010
10/11/2010
20-1-8
ಂದಿ2.50.ಅರೇಬಿಕ್/2007
-08
ಮಹಮಮ್ದಿಯಾ ಅರೆಬಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಲೆಯ 2007-08ನೇ ಸಾ ಗಾಗಿ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
06/02/2009
10/05/2010
10/11/2010
20-1-8
ಎಂ. 10 ಂದಿ2.36.ಅರೇಬಿ
ಕ್/2008-09
ಖಾಜಾ ಆಮೀನೋದಿದ್ೕನ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ 2007-08 ರಿಂದ 2011-12 ನೇ ಸಾ ನ
ಎಂ, 7/ಶು.ಮ.ಪಾ/18/200
05/02/2010
05/02/2010
05/08/2010
20-2-2
3-04
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಾಲಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೂಯ್ ಯಮ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ
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2

ಎಂ 10 ಂದಿ2.46.ಇ /20
09/04/2010
10/05/2010
10/11/2010
20-2-14
10
ಅರೇಬಿಕ್ ಮತುತ್ ಮದರಸಾ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ./
40425
11/01/2010
20/08/2011
20/02/2012
20-3-1
/ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ/25/200910
ರ್ೕ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಗ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್-ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಶಾಖೆ: PHYEDN
ಒಟುಟ್: 4
26408
28/03/2008
18/06/2014
18/12/2014
3-7-1
ದೈ ವಾ ಚಾನೇ 66/08
ಈ ಕಚೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ ಎ 01 ಜೆ 821 ಕೆಕ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುವ ಬಗೆಗ್
ದೈ 5/ ರಾಷಟ್ರ್/
ೕಗ /0430629
02/12/2004
26/06/2009
26/12/2009
3-7-1
05
ೕಗ ಕಿರ್ೕಡಾ ಕೂಟದ ಬಗೆಗ್
ದೈ. 44981
05/05/2010
20/07/2015
20/01/2016
3-7-1
11/ಕಿರ್ೕ.ನಿ.ನಿ/ .ಕಿರ್ೕ.ನಿಧಿ/20
10
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಿರ್ೕಡಾ ನಿಧಿ ಮಹಾಸಭೆ ಕುರಿತು.
11941
pe5 bharath
13/09/2006
06/10/2007
06/04/2008
3-7-5
seevadal hoo
tho17/06-07
Bharath seevadal orgargntion appented post out sourse
ಶಾಖೆ: EST4
ಒಟುಟ್: 93
859
09/06/2006
04/07/2013
04/01/2014
4-1-1
4[1]ನೇಮಕ
[ಗು]10/12006-07
ಕೆಎಟಿ ಅ ಸಂ 1125/04 ಮತುತ್ 7159/04 ಮಲಲ್ಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
4(1)ಇತರೆ/ಇ /53/2010
52763
27/10/2010
13/05/2014
13/11/2014
4-1-1

3

75013

4

91357

ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕನನ್ಡಿಗರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ-23-05-2011ರಂದು ಜಯ ಕನಾರ್ಟಕ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್
4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/31/2012
11/01/2012
02/03/2013
02/09/2013
4-1-1

5

91358

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಬರುವ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/32/2012
11/01/2012

02/03/2013

02/09/2013

4-1-1

6

91359

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
11/01/2012
4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/33/2012

02/03/2013

02/09/2013

4-1-1

7

95307

02/01/2014

4-1-1

8

95309

02/01/2014

4-1-1

9

95787

02/01/2014

4-1-1

10

96859

11

101133

148

149

1
2

3

4

1
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43453

ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು
4(1)/ಕಾ.ಕ.ಸ/27/201112/ಪೌರ್. .ನೇ/27/2011

26/07/2011

13/05/2014

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
4(4)(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/41/2
07/04/2012
02/07/2013
012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
07/04/2012
02/07/2013
4(4)(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/42/2
012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್
21/04/2012
02/07/2013
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2/2012

13/11/2014

4-1-1

ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಮೇಲಮ್ನ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂದದ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2/201226/05/2012
06/12/2012
06/06/2013
4-1-1
13/2012
ರ್ೕ ಮುಕುಂದರಾವ್ ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ, ಕಾಲಮಮ್ನಗುಡಿ ಹತಿತ್ರ, ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರು ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೆಯ್ಸೂರು
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/1/201105/10/2012
02/03/2013
02/09/2013
4-1-1
12/2012
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12

111216

13

111217

14

111220

15

111221

16

111222

17

111224

18

111225

19

111226

20

111227

21

111228

22

111229

23

111230

24

111237

25

111412

26

111424

27

54839

28

101136

29

101139

ಜಿ.ಆರ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ವಕೀಲರು, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್ ) ಇವರ ರುದದ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2013
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
ಟಿ.ಕ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕಲಲುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರು ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಆಡ ತ ಇವರ ಮೇಲೆ ಮೇಲಮ್ನ
/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2013
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರು ಮೇಲಮ್ವನಿ ಸ ಲ್ ರುವ
/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/201201/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
13/2013
ಟಿ.ಕೆ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕಲೂಲ್ಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರು ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
/ಮಾ.ಹ.ಅ/35/201201/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
13/2013
ಎನ್.ರ ೕಂದರ್ ಪರ್ಸಾತ್ದ್ ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಮೇಲಮ್ನ
4/ಮಾ.ಹ.ಅ/36/201201/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
13/2013
ಪಿ.ಮೂತಿರ್, ಮಸ್ ಸೂರು ಇವರು ಡಿಎಸ್ಆಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದದ್ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ದ ಬಗೆಗ್
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/53/2012
-13/2013
ಎಸ್.ಆರ್.ಮುಲಾಲ್ , ಜಾಪುರ ಇವರು ಸ.ನಿ, ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ ಇವರ ರುದದ್ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/27/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
-13/2013
. ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
ಸ/ಮಾ.ಹ.ಅ/46/201201/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
13/2013
ಗಂಗಾದರ ಎನ್.ರೆಡಿಡ್, ಂಗರಾಜಪುರಂ ಬೆಂ ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪಾರ್ ಇವರ ರುದದ್ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/7/201101/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
12/2013
ಎಂ.ಎನ್.ಕಾಡಪಟಿಟ್, ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾ> )(ಪೌರ್ ) ಇವರ ರುದದ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/7(2)/1101/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
12/2013
ಎಂ.ಎನ್.ಕಾಡಪಟಿಟ್, ಎ.ನಾರಾಯಂಪುರ ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್) ಇವರ ರುದದ್ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/6/201101/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
12/2013
ಎ.ಎಂ.ರ ೕಚಂದರ್,ಮ್ಐಸೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/1/201101/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
12/2013
ಮಹಮ್ದ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಗುಲಗ್ಗರ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-1
-13/2013
ಎಂ.ಎನ್.ಕಾಡಪಟಿಟ್ ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/92488/1
10/07/2013
10/07/2013
10/01/2014
4-1-1
2/2012/2013
ಎಸ್.ಚಿನನ್ಪಪ್, ನಿವರ್ತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ( ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರ ರುದದ್)
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/4/201110/07/2013
10/07/2013
10/01/2014
4-1-1
12/2013
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 4(1)ಬಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
8(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/102/201
30/03/2010
02/03/2013
02/09/2013
4-1-2
0
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಜಿರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂದಿ ದ ಇತರೆ ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ವಯ್ವಹಾರದ ಕಡತ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/1(ಎ)/20
05/10/2012
02/03/2013
02/09/2013
4-1-2
11-12/2012
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೆಯ್ಸೂರು ಭಾಗ ಇವರ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/2/201105/10/2012
02/03/2013
02/09/2013
4-1-2
12/2012
ರ್ೕ ಪಾಥರ್ , ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯುಕತ್ರ ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆರಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
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39

111236

40
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46

111244

47

111246

48
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4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/3/201105/10/2012
02/03/2013
02/09/2013
4-1-2
12/2012
ರ್ೕ ಕೆ.ಅಚುಯ್ತಗಟಿಟ್, ಮಂಗಳೂರು ರವರು ಡಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದದ್ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ
05/10/2012
02/03/2013
02/09/2013
4-1-2
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/3/2012/
2012
ಎಂ.ಪಾರಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸಯ್ರು, ಬಾರತಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪೌರ್ಢಢ ಕಷ್ಣ) ಇವರ ರುದದ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/4/201105/10/2012
02/03/2013
02/09/2013
4-1-2
12/2012
ಪಾಥರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್ ಇವರ ರುದದ್ ಮೇಲಮ್ನ
(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/4/2013
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಮೇಲಮ್ನ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್. ) ಇವರ
ಸ/ಮಾಹಆ/9/2013
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
ರ್ೕ ವೇರಯಯ್ ಬಿಲದ್ಂಡಗಿ, ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್. ) ಇವರ ಮೇಲೆ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/19/2013
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
.ಮುನಿರಾಜು, ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಲಾರ ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೆಎಸ್ಇಇಬಿ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಇವರ ರುದದ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/5/201201/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
13/2013
ಹೆಚ್.ಎಲ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲಮ್ಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಇವರ ಮೇಲನ್ನ
ಸ/ಮಾ.ಹ.ಅ/11/201301/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
14/2013
ಕೆ.ಎನ್.ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಸಾವ್ಮಿ,ಜಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/12/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
-13/2013
ಕೆ.ಎಂ.ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಸಾವ್ಮಿ,ಜಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮನ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/16/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
-13/2013
. ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/30/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
-13/2013
ಪಿ.ಇ.ಪರ್ಸನನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/31/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
-13/2013
ಪಿ.ರಫೀಕ್ ಫಾಷಾ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/32/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
-13/2013
ಬಿ.ಎಲ್. ೕಹನ, ಎಸ್.ಆರ್.ಮೀನಾ , ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
CPI
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/33/2012
-13/2013
ಎಸ್.ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಬಸವೇಶವ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/13/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
-13/2013
ಮಹಮದ್ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್, ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/5/201101/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
12/2013
ಜೆ.ಡಿ.ರಾಮಕ್ಋಷಣ್ರಾವ್, ಆರ್.ಟಿನಗರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
-13/2013
ತಮಮ್ಯಯ್, ದಾಯ್ರಣಯ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/8/201201/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
13/2013
ಹೆಚಲ್.ಎಲ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/42/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
-13/2013

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2

4-1-2
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ಎಸ್>ಆರ್.ಮುಲಾಲ್, ಜಾಪುರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/44/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ನಾಗರಾಜು, ಹೆಚ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/10/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಟಿ.ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್, ಅಲಸೂರು, ಬೆಂ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/41/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಜಯಣಣ್, ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/14/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಹೆಚ್.ಪರ್ ೕದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/3/201101/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
12/2013
ಗುಲಬ್ಗರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯದ ಂದನೂರು ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಚೇರಿಯ ಮಾ ತಿ ಅಂತರಜಾಲದ ಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಡಿ.ಆರ್.ಧನಲ ಮ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/31//201
3
. ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/12/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಎಮ್.ಬಿ.ನಾಗೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/49/2012
-13/2013
.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್,ಉತತ್ರಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/29/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
/2013
ಕೆ.ಎಸ್.ಮಜರ ಹುಸೇನ್, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/26/2012
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಎನ್.ಅಂಬರಸನ್, ವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-10
C 4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/20
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
12-13/2013
ಎನ್.ಅಂಬರ್ ಸನ್, ವನಗರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
C 4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/8/201
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
1-12/2013
ರ್ೕ ಬಾಬು ೕಗೆಶ್, ಕೋಡಗುದಾಲ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/6/201201/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
13/2013
ಹೆಚ್.ಎಲ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/7/201201/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
13/2013
ಹೆಚ್.ಎಲ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮ.ಹ.ಆ/45/2012/
01/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
2013
ಎಸ್,ಆರ್,ಮುಲಾಲ್, ಜಾಪುರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/23/2013
02/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
ಟಿ.ಕೆ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕಲೂಲ್ಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
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4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/28/2012
02/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಜಿ.ಎಂ. ಗಡಕ್ರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಮೆಯ್ಸೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/40/2012
02/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಅಹಮ್ದ್ ಫಾಷಾ, ಜಯಪುರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/34/2012
02/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಎನ್.ರ ೕಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/54/2012
02/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ವಾಸುದೇವಮೂತಿರ್, ನಾಗರಬಾ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
C 4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/30/20
02/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
12-13/2013
ತಮಮ್ಯಯ್, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(4)/ಮಾ.ಹ.ಅ/30/2012
02/07/2013
02/07/2013
02/01/2014
4-1-2
-13/2013
ಎನ್.ಅಂಬಸರ್ನ್, ವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
4(1)/ಪೌರ್ಶಾ. .ನೇ/26/2
07/02/2011
09/07/2013
09/01/2014
4-1-4
01011/ಪೌರ್. .ನೇ/26/2011
ರ್ೕಮತಿ ವಾಣಿ ಹೆಗೆಡೆ ಸಂಸಕ್ೃತಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
4[3]ಕೆಎಟಿ
03/04/2006
28/07/2015
28/01/2016
4-3-1
1565/06/02/2006-07
ಎಲ್. ವೆಂಕಟೇಶ್. ವೃ . ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಾಯ್ಲಯ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
4[3]ಕಭಾಪ ನೇ ಬಡಿತ್
06/09/2005
28/07/2015
28/01/2016
4-3-1
147/2004-05
ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ ಪರೀ ೆ ಉತಿತ್ಣರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಗೆಗ್
20/04/2006
28/07/2015
28/01/2016
4-3-1
4(3) ಕಾ.ಮಿ.ಬ.ನಪಿಪ್
178//05-06.
ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ವೈ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಕೊರಟೆಗೆರೆ-ಕಾಮಿ.ಬ.ಬಗೆಗ್.
43ನೀ.ಅ./1/2006-07
27/06/2006
28/07/2015
28/01/2016
4-3-1
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್.ಜಿ. ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನಾಗವ ಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.
43ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ/1/200617/03/2007
28/07/2015
28/01/2016
4-3-1
07
ಎ.ನರ ಂಹಯಯ್, ನಿ.ಸ. . ಂದಿ ಶವ್ನಾಥಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ವೇತನ ರಕಷ್ಣೆ ಬಗೆಗ್.
CPI
06/02/2010
28/07/2015
28/01/2016
4-3-1
4(3)/ಇ /01/2009-10
ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಜಿಯಾ ಉಲಾಲ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಉದುರ್, ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಮುನಿಸ್ಪಲ್
27/01/2011
21/02/2013
21/08/2013
4-3-1
4(3)ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಪರ್ವಾಸ//ಇ /01/2011
ಶಾಲಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPI 4(3)/ಇ /ಮಾ ತಿಹ
21/09/2010
21/02/2013
21/08/2013
4-3-1
ಕುಕ್/1//2010-11
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ನಟೇಶ್ , ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜೇಶ್.
CPI
29/01/2011
21/02/2013
21/08/2013
4-3-1
4(3)/ಇ /ಸುತೊತ್ೕಲೆ/7//2
011
ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಜನವರಿ 30 ರಂದು ಹುತಾತಮ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI
07/09/2010
16/02/2013
16/08/2013
4-3-1
4(3)/ಇ /ಕಿವ್ಜ್.ಕಾ./1//20
10-11
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಕಿವ್ಜ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI
27/10/2010
16/02/2013
16/08/2013
4-3-1
4(3)/ಇ /04//2011
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ದೀಪಾವ ಹಬಬ್ದ ದಿನಗಳಂದು ಪಟಾಕಿ ಡಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯು ಹಾಗೂ ಶಬದ್ ಮಾ ನಯ್ದ ಬಗೆಗ್
CPI
25/02/2010
21/02/2013
21/08/2013
4-3-1
4(3)/ಇ /ಸುತೊತ್ೕಲೆ/1//2
010-11
ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ತದೃ ಟ್ಯಿಂದ ಮುಂಜಾಗರ್ತೆ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
4(3).34/ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
02/09/2011
21/02/2013
21/08/2013
4-3-1
-12/2011
ಸುರೇಶ್ ಭೀಮಪಾಪ್ ಘಡಾರೋಟಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಸಂಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕ ಜಮಖಂಡಿ ಜಿಲಾಲ್
1(2)/17// ತಕಾ/201121/09/2011
16/02/2013
16/08/2013
4-3-1
12/2011
ಆರ್ ಟಿ ರಚರು ಆ ೕಜಿ ರುವ ತರಬೇತಗಳು ಕಾಯಾಗಾರಗಳು ಮತುತ್ ಸಮಿನಾಗರ್ ಗೆ ಪಾರ್ಧಮಿಕ
CPI
07/12/2012
20/06/2014
20/12/2014
4-3-1
4(3)/08/ಮಾ.ಹ.ಅ/2012
-13/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM2ಕಲೇಸಾ2015
17/07/2015
17/07/2015
17/01/2016
4-3-1
ಸಕಾ ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸ.ನಿ ಹಣ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
45ವೃ. .ವ .ತಿ.10/20
17/03/2006
21/03/2009
21/09/2009
4-5-1
05-06
ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್-1 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವ ೕಮಿತಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಇಲಲ್ದಿರುವ
45ವೃ.ನೇ.02/2005-06
13/12/2005
21/03/2009
21/09/2009
4-5-1

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲ್ ವೃಂದಗಳ ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಮಗರ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ
458932.ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್20/03/2009
21/03/2009
21/09/2009
4-5-1
1ವೇತನ ನ.136/20052006
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್-2 ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸ
122163
19/06/2014
18/08/2015
18/02/2016
6-6-4
ರಾ ಅಂಗೀಕಾರ 38/2014
ರ್ೕಮತಿ.ಹರಿಣಿ.ಕೆ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ ಬಿಜಡ್], ರ್ೕ.ಭಕತ್ನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಜ.ನಗರ, ನಾಗಮಂಗಲ
ಶಾಖೆ: EST3
ಒಟುಟ್: 1475
CPIBM122ಮಾ.ಹ.ಅ201
126054
25/09/2014
19/02/2015
19/08/2015
6-4-3
4
ಮಾ ಹ ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಮಾ ತಿ ಪದದ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು
3(1) ಪಾರ್. .ದೂರು.ನೇ
5729
17/05/2004
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
5/04-05
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ, ಪಾರ್.ಶಾ. ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ನೂಯ್ನತೆಗಳನುನ್ ಎಸಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
3(1) ಪಾರ್. . 925
5738
03/06/2005
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1
ಗಾರ್ಕರ್.ದೇ 12/05-06
ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ ರ ಕುಮಾರ್ ಮತುತ್ ಬಿ.ಟಿ ರ್ೕಧರ್ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಗಾರ್.ಕರ್.ರ ಪಟಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
3(1) ಪಾರ್. . 2.ಕೆ.ಎ.ಟಿ
5758
25/04/2006
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1
2136/06-07
ಹೆಚ್.ಟಿ ಗಭರಮಮ್ ಇವರು 04-05 ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
5761
01/03/2004
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1
3(1) ಪಾರ್. .ನೇ.34/0304
ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್ಯ 03-04 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್.ಶಾ. ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
3(1) ಪಾರ್. . ಗಾರ್.ಕ.ನೇ
5767
05/10/2005
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1
26/05-06
ಪಿ.ಜಿ. ಶ ಕಲಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಾರೆಡಿಡ್ ರವರ ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ ಬಗೆಗ್
3(1) ಪಾರ್. .35 ಕೆ.ಎ.ಟಿ
5920
11/11/2005
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
2237/05-06
ರ್ೕ ದಂಡಯಯ್ ಜಡಿಮಠ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಜಾಪುರ, ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ 22 ಟಿಎ 590/15
3(1) ಪಾರ್. . ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
5923
10/01/2006
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
9243/05-06
ರ್ೕ ವತಸ್ಲ ಎಸ್. ನಾಯಕ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
24354
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25
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26

16382

27
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3(1) ಪಾರ್. . ನೇ.ದಾವೆ
21/02/2003
07/06/2014
07/12/2014
24/2002-0. 3(1) ಪಾರ್.
ದಾವೆ 17/02-03
ನೇಮಕಾತಿಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಪರ್ಕರಣಗಳು
3(1) ಪಾರ್. 46 ಕೆ.ಎ.ಟಿ
22/02/2006
07/06/2014
07/12/2014
ದಾವೆ 4/05-06
ರ್ೕಮತಿ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ , ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.,
14/10/2005
07/06/2014
07/12/2014
6444/05-06
ರ್ೕ ಸಂತೋಷ್ ಸೋಮಪಪ್, ಸಂಗಣಣ್ನವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು
3(1) ಪಾರ್. . 12911
05/03/2004
07/06/2014
07/12/2014
.ನೇ 35/03-04
ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್ಯ 2003-04 ನೇ ಬಗೆಗ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ., 3082/04 ಜೊಯ್ೕತಿ ಪಟಟ್ಣ ಜಿಲೆಲ್
3(1) ಪಾರ್. , ಕೆ.ಎ.ಟಿ,
10/03/2006
25/06/2011
25/12/2011
4386 70/05-06
ರ್ೕ ಮಹಂತೇಶ್ ಮತಿತ್ತರು, ಬೆಳಗಾ
3(1) ಪಾರ್. . ಕೆ.ಎ.ಟಿ
17/10/2005
07/06/2014
07/12/2014
ದಾವೆ 173/05/04-05
ರ್ೕ ಆನಂದ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ
03/11/2005
25/06/2011
25/12/2011
162/05-06
ರ್ೕ ನರ ಂಹರಾಜು, ಇತರರು (ಕೊಪಫ್ಳ)
3(1) ಪಾರ್. . .ನೇ
03/02/2006
25/06/2011
25/12/2011
62/05-06
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಹುದೆದ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
4(1) ಪಾರ್.ಶಾ.
28/08/2006
25/06/2011
25/12/2011
12/2006-07
ರ್ೕ ಮೈನೂದಿದ್ೕನ್ ಬೇಪಾರಿ, ಹುಬಬ್ ಳ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .
25/08/2006
25/06/2011
25/12/2011
16/2006-07
ರ್ೕ ಟಿ. ರಮೇಶ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ದಾವೆ
3(1)
25/08/2006
25/06/2011
25/12/2011
ಪಾರ್.ಶಾ. .17/2006-07
ರ್ೕ ಎಂ. ಜಯಪಪ್ ಬಳಾಳ್ರಿ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್,ಶಾ. .
13/09/2006
25/06/2011
25/12/2011
25/2006-07
ಡಿ.ಎಸ್.ಐ (ಹೆಚ್.ಐ) ಕೋಸರ್ನುನ್ D.ed ಕೋ ರ್ಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3(1)
11/12/2006
25/06/2011
25/12/2011
ಪಾರ್.ಶಾ. .39/2006-07
ರ್ೕ ಚೇತನ ಯಶವಂತ ನಾಯಕ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ದಾವೆ
31ಪಾರ್. . ನೇ38/07-08.
03/12/2007
25/06/2011
25/12/2011

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

8-1-1

1993-94ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್. .ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಗೊಂಡ ರ್ ಚೂಡಪಪ್.ಸ. ಇವರ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವೇತನ
217
11/01/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
ಎರಡು ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಉದೊಯ್ೕಗ ನಿಮಯ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಹೆಸರು, ನೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸನ್
31ಪಾರ್. .ನೇ23/200726/03/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
2008.
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.2842/2007,ದಿನಾಂಕ19-2-2008ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸಲುಕು:ರಮಣಿ,ಕೋಲಾರ ಇವರು
33 ಪಾರ್. .ನೇ 5/08-09
21/04/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರಿ ಇವರು 1997 ರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೆಕ್ಯ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಕಶ್ಕಿಯಾಗಿ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿದುದ್
31 ಪಾರ್. . ದಾವೆ /200730/04/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1
08
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್ 1046,47/08 ರ್ೕ ರುದರ್ಪಪ್ S/O ಮಡಕಪಪ್ ತುರಮನಿ,ಬಾನಾಪುರತಾ ರುದದ್ ರಾಜಯ್
31ಪಾರ್. .ನೆ11/200826/05/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
2009.
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ರ್ ನ ೕನ್ ಇವರನುಫ್ನ್ 2007-2008ರ ನೆಮಕಾತಿಯ ಫ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗಫ್ .
31ಪಾರ್. ನೇ16/200812/08/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
2009.
ಕು:ನೇತಾರ್ವತಿ ಬಿನ್ ಆಂಜನಪಪ್ ಈ ಅಬಯ್ಥಿರ್ಯ ಅಂಗ ಕಲತೆ ಮರು ಪರಿ ೕ ಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. . .ನಿ. ೕ1/20
05/12/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
08-2009
ರ್ೕ ಭಾನುಕುಮಾರ್. ಕಷ್ಕರು,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ,ಇವರು ಅಂಗ ಕಲರ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ವ ೕನಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಹು,ಸಥ್42/2008
24/02/2009
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
-2009
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಗಳ ಅಂತರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಕೌನಿಶ್ ಂಗ್ ನಿ ಲ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ
31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ
06/03/2009
07/12/2013
07/06/2014
8-1-1
43/2008-2009
ರ್ೕಮತಿ ರೀಟಾ ಂಗ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಂ.ಸಂ 760/2004ರ ಲ್ ನೀಡಿರುವ ತೀಪಿರ್ನ
8/200904/08/2009
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
2010.313.ದಾವೆ/2009
ಅಜಿರ್ ಸಂ.6847/2004ರ ಅದೇಶವನುನ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ
31ಪಾರ್. .ನೇ11/200920/08/2009
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
2010.339.ಇತರೆ/2009
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸದೆ ಪರೀ ೆ ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
31ಪಾಫ್ರ್. .1210
24/08/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1
ದಾವೆ/20092010.349.ದಾವೆ/2009
1210/2009 ಎಸ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ರುದದ್ ರಾ ಸ
01/09/2009
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
31ಪಾರ್. .
ಹೆಚುಚ್ವರಿ1/20092010.362.ಇತರೆ/2009
ಮೆಯ್ಸೂರು ನಗರದ ಲ್ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
.367.ಇತರೆ/2009
07/09/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4215/07 ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಪಿಳೆಳ್ೕಗೌಡ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
31ಪಾರ್. .ನೇ32/200922/01/2010
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
2010.32.ನೇಮಕ/2010
29ವಷರ್ ವ ೕಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗಾಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿಯ ಲ್
31ಪಾರ್. .ನೇ.ದಾವೆ41/20
17/02/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1
092010.41.ನೇಮಕ/2010
ರ್ೕ ಜಗನಾನ್ಥ ಈ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್. . .ನೇ47/200
10/03/2010
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
9-2010/ನೇಮಕ/47/2010

28

17891

29

19286

30

22916

31

23292

32

35356

33

35798

34

35880

35

36070

36

36281

37

40702

38

41819

39

42600

40

43048

41

43641

42

43679

ದಾವೆ ಸಮ.13779-84/02ರ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಇಲಾಖಾನಿದೇರ್ಶನ ಬಗೆಗ್ಮುಜಿಬರಹಮಾನ
31ಪಾರ್. .ನೇ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ3/2
17/04/2010
07/06/2014
07/12/2014
010-2011.3.ನಾಯ್ಪರ್/2010

8-1-1

43

43914

ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಂ. 2603/03 77890-7790 7960/03 ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .2ಗಾರ್,ಕರ್2/2010
22/04/2010
25/06/2011
-2011.2.ನೇಮಕ/2010

8-1-1

2009-2010ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್.
31ಪಾರ್. 35/200922/03/2010
25/06/2011
25/12/2011
2010.35.ನೇಮಕ/2010
ರ್ೕ ದಯಾನಂದ ಈ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
16/04/2010
07/06/2014
07/12/2014
31ಪಾರ್. .ನೇ.ದಾವೆ2/201
0-2011.2.ನಾಯ್ಪರ್/2010

25/12/2011

8-1-1

8-1-1

ಕೃಪಾಂಕ ರ ತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ದ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸಾಥ್ನ ಪಡೆಯದೇ ವೆಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್
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44

44777

45

45219

46

46046

47

54873

48

56803

49

58260

50

59368

51

66129

52

92568

53

5742

54

5756

55

5828

56

5831

57

5864

58

5908

31ಪಾರ್. .ನೇ2/200911/05/2010
25/06/2011
25/12/2011
2010.2.ನೇಮಕ/2010
ಳಂಬವಾಗಿ ಂಧುತವ್ ಪಾರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಸ್ಔಕೃತವಾದ ನನ್ಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯನುನ್
31ಪಾರ್. .ಅನು.ನೇ4/201
19/05/2010
25/06/2011
25/12/2011
0-2011.4.ಅಆನೇ/2010

8-1-1

8-1-1

ದಿವಂಗತ ಕು// ಹೆಚ್ ಎಂ ಪರ್ಸನಾ ಸ. . ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಇವರ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
31ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ದಾವೆ8/20
17/06/2010
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
10-2011.8.ನಾಯ್ಪರ್/2010
ೕಜನಾ ನಿರಾ ರ್ತ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು.
ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕ ಶಾರದಮಮ್ ರಿ.ಅ.16439/08
31ಪಾರ್. .ನೇ11/201010/11/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1
2011.11.ನೇಮಕ/2010
ಉ ನಾಯ್ ರಿ ಅಪೀಲ್ ಸಂ 5079/2006 ದಾಯ್ವತಿ ಮತುತ್ ಇಲಾಖೆ ಮಧಯ್
31ಪಾರ್. . ಂಬರಹ
04/12/2010
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
1/20102011.1.ನೇಮಕ/2010
ಸುಹಾ ನಿ,ಬಿನ್ ಮಹಾ ಂಗಪಪ್ ಕಲಾದಗಿ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಪರಿ ೕ , ೕಜನಾ ನಿರಾ ರ್ತರಾದ
31ಪಾರ್. .ನಾಯ್.13/201006/01/2011
25/06/2011
25/12/2011
8-1-1
2011.13.ನಾಯ್ಪರ್/2011
ಶಹತಾಜಬೇಗಂ ಎ ಅನಸಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾರ್ ಶಾ ಸ
19/01/2011
31ಪಾರ್. .ನ
31ಪಾರ್. .ನೇ.ಇತರೆ1/20
10-2011.1.ನೇಮಕ/2011

ನೇಮಕಾತಿ ಕೆ ಎ ಟಿ ಸಂ 8964/2002 ರ ದಿ 19/12/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-1

ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಗಾರ್ಮಗಲ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕರ ಕೊರತೆಯನುನ್ ನೀಗಿಸಲು ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
21/04/2011
07/06/2014
07/12/2014
31ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ಪರ್.1/201
1-2012.1.ನಾಯ್ಪರ್/2011

8-1-1

ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 631/2011 ಆರ್ ಟಿ ಶೋಭಾ ಇತರರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ-ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯ ಲ್
07/02/2012
30/04/2015
30/10/2015
8-1-1
3(1)ಪಾರ್ ಉ. .ಉ..ಖಾ.
ಹು.ಮಾ/2012/ಖಾಹುಮಾ/0
1/2012/2012
ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
02/02/2004
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
7168-69/04-05 , 3(1)
ಪಾರ್. . ನೇ 08/03-04
ರ್ೕ ನಾಮೇಶ್ ಮತುತ್ ವೇಣು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು
3(1) ಪಾರ್. . ಸಾ. .ನೇ
01/10/2003
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
04-05
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ. 12417/02 ಆದೇಶ ತಾ. 19-09-2003 ರ ರುದದ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ದಾಖ ಸುವ ಬಗೆಗ್
25/02/2006
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
3(1) ಪಾರ್. ಇತರೆ
64/05-06
1997-98 ನೇ ಸಾ ನ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಆಯೆಕ್ಯಾದ 17 ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
3(1) ಪಾರ್. ಇತರೆ 22/01/2006
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
51/05-06
ಮ ಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ30 ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. ನೇ
10/04/2006
06/12/2013
06/06/2014
8-1-2
25/05-06
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಮುಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಸಕಾರ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
3(1) ಪಾರ್. .04-ದಾವೆ
23/06/2006
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
3527/06-07
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ. 3527/06 ರ್ೕಮತಿ ವಾಸನಾಂಬ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್
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59

5944

60

5946

61

5952

62

6549

63

9522

64

9532

65

10575

66

14444

67

14587

68

17640

69

17773

70

17912

71

18371

72

18762

73

18891

74

22911

75

24335

3(1) ಪಾರ್. 12
24/06/2005
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
ನಿಂ.ದಾವೆ 176/05-06
ರ್ೕ ಜನನ್ತಬಿ ಫಕೀರ ಸಾಬ್ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್. . ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
29/10/2005
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
ದಾವೆ 145/56
ರ್ೕ ದುಗಿಗ್ ರ್ೕ ಶೈಲಪಪ್, ಇವರ ದಾವೆ, ಯಾದಗಿರಿ
3(1) ಪಾರ್. ರಿ.ಅ 32739
28/08/2004
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
.ನೇ 24/04-05
ರ್ೕಮತಿ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ , ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರು ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ.ಸಂ ದಾವೆ
C3(1) KHA .
13/10/2006
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
HU/30/2006-07
COLLECTING THE VACANCY POSITION
3(1)
13/09/2006
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
ಪಾರ್.ಶಾ. .30/2006-07
2006-07 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 201-11 ನೇ ಸಾ ನ ವರೆಗೆ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
11/12/2006
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
3(1)
ಪಾರ್.ಶಾ. .38/2006-07
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ಜನತಾದಶರ್ನಗಿಲಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಕುರಿತು
3(1) ನೇಮಕಾತಿ 74
05/03/2007
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
/2006-07
2005-06ನೇ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಬಾಕಿ ಉ ದಿರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 2006-07ನೇ ಸಾ ನಿಲ್
31ಪಾರ್. .ಬಾಯ್ಕ್.ಲಾಗ್.
03/12/2007
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
ನೇ40/0708................................
....................
ರ್ೕ ಭರಮಪಾಪ್ಬಾ.ಹುಲೊಲ್ೕ ಇವರುಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್.4183/03 ತೀಪು ದಿನಾಂಕ31-8-07ರಂತೆ ಕರ್ಮ
10/12/2007
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
31ಪಾರ್. ನೇ42/07-08.
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ಯ98-99ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. . .ನೇ15/2008
21/08/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
2009.
ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಗೌರವ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
04/08/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
31 ಪಾರ್. . 66 ಇತರೆ 0506
ರ್ೕ ಎಂ ಕೆ.ಕುರಮರಿ ಸಾ.ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ ತಾ// ಇವರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.
31ಪಾರ್. ನೇ17/200814/08/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
2009
ಲಪ್ ರ್ೕ ಇವರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿ ಅನಹರ್ರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್.
18/09/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
ಮಾ.ಹಕುಕ್12/2008-2009.
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಬೆಣೆಣ್ ಇವರು
31ಪಾರ್. .ಮೇಲಳ್ನ 2/20
23/10/2008
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
08-2009
ರ್ೕಮತಿ ಬೀಬಿಫಾತೀಮ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಯೆಧ್ 1983ರಂತೆ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ನೇ 28/200831/10/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-2
2009
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.13326/02ರ ತೀಪುರ್ ದಿನಾಂಕ 1-8-2008 ಅನುನ್ ಅನುಪಾಥ್ನಗೊ ಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ
31ಪಾರ್. .ನೇ.ಖಾ.ಹು.ಪರಿ
24/02/2009
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
40/2008-2009
ದ ಕಾರಣಗ ಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ವಾ.ವರದಿ
13/03/2009
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
1/2008-2009.
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 2008-2009ನೇ ಸಾ ನ ವಾಪಿಷ್ರ್ಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

76

34576

77

35100

78

36894

79

37922

80

38337

81

39101

82

39181

83

43260

84

52766

85

54784

1998-99ನೇ ಇಸ ಯ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ 417 ಜನರ ಅಂತಿಮ ಆಯೆಕ್ ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
10/11/2010
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
31ಪಾರ್. .ಮಾ35/20102011.35.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

86

58802

ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಲ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ಹೋದಾಗ ನಗರಪರ್ದೇಶ ಮ ಳೆ ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಾ ಉ.ನಿ.ಮೈಸೂರು ಇವರು
10/01/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-2
31ಪಾರ್. .ನೇ 20/20102011.20.ನೇಮಕ/2011

87

73548

88

74317

31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್5/20
06/07/2009
29/09/2009
29/03/2010
8-1-2
09-2010
ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಚನನ್ಬಸಪಪ್ ಬನಿನ್ೕಕೋಪಪ್,ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
31ಪಾರ್. .ಸಂ. .ಭೋ7/2
27/07/2009
07/12/2013
07/06/2014
8-1-2
009-2010
ರಾಜಯ್ದ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಹಾಗೂ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಭೋಧಿಸಲು ಕಿರಿಯ
31ಪಾಫ್ರ್. .ಮಾ.ಹ11/0925/09/2009
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
2010.410.ಇತರೆ/2009
ರ್ೕ ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ 10ರೂ.
3(1)ಪಾರ್. . ನೆ ಇತ
28/10/2009
ರೆ1/20092010/ಇತರೆ/29196/2009

ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಇರುತತ್ದೆ.
25/06/2011
25/12/2011

ಪಫ್ರ್ಬಾ ರವರ ಬಗೆಫ್ .
31ಪಾರ್. .24/200931/10/2009
17/01/2011
17/07/2011
2010.530.ಇತರೆ/2009
ಕಳೆದ 5 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಹೆ. .25/2009- 16/11/2009
07/06/2014
07/12/2014
2010.548.ಸಥ್ಳಾಂತರ/200
9

8-1-2

8-1-2

8-1-2

ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಗೋಪಾಲಗೌಡ ಸ. .ಇವರುಗಳು ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಬಗೆಗ್
18/11/2009
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
31ಪಾರ್. .ಅ.ಅನೆ6/20092010.568.ಸೇವಾಸಕರ್/200
9
ರ್ೕಮತಿ . ವಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದೊಯ್ೕಗ ನೀಡಿ ಇವರ ಗಂಡನ ಮರಣದ ಕಾರಣ
31ಪಾರ್. .ನೇ31/200901/04/2010
25/06/2011
25/12/2011
8-1-2
2010.31.ನೇಮಕ/2010
09-10ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳ ಆಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ನೇ.ಮಾ.ಹ
27/10/2010
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
33/20102011.33.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಪಿ ಯು ಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಶೇ 50 ರಷುಟ್ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದದ್ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಾಗಬಹುದೆಂಬ
31ಪಾರ್. .ಅ.ಆ.ನೇ2/201
07/07/2011
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
1-12.01/201112.ಸೇಸೇ/2011
ಗಾರ್ಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ಆಧಾರದ ಲ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಷ್ಕರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
31
18/07/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-2
ಪಾರ್. .ಇತರೆ/02/201112.02/201112.ಹೆ ಮಾ/2011
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರ್ೕರಾಮಪಪ್ ಸ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಇವರಿಗೆ ದಿ:4/5/11ರಂದು ನಡೆದ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
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89

75812

90

81136

91

92713

92

99293

93

99295

94

99310

95

99312

96

99314

97

99315

98

122549

99

122550

100

122551

02/201103/08/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-2
12.02/ ೕ.ನಿ/02/201112.ಪಾರ್, .ನೇ/2011
ೕಜನಾ ನಿರಾ ರ್ತರ
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 37/2011 ದಿ 4/3/2011 ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗಗ್ಲತಾಗೊನಾನ್ ವ್ಸ್ ಇವರ
CPI.10/201107/09/2011
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
12.ಇ /2011
ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
(3)1 ಪಾರ್ ಇತರೆ
09/02/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-1-2
21/201112/ವೇನಿಪ/21/201112/2012
ಉಮೇಶ ವ ಂಗಪಾಪ್ ಚಿಂಚೋ ಗುಲಬಗಾರ್ ಇವರ ದಿ11/1198 ರಿಂದ 11/11/03ರ ವರೆಗೆ ಸ ನೌಕರರಿಗೆ
3(1)ಪಾರ್ 05/201202/08/2012
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
13/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/201213/2012
ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ ಶಹಬಾದ, ಗುಲಬಗಾರ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
3(1)ಪಾರ್ .06/201202/08/2012
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
13/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/201213/2012
ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಬೆಟಟ್ಹೊಸಪುರ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್
3(1)
02/08/2012
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
ಪಾರ್ .ಮಾಹ.ಅ.07/201213/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/201213/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಖಯೂಯ್ಮ ಸಾಬ್ ಡಿಡಿಡ್ಕೇರಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರು ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಆರ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿ
02/08/2012
03/07/2014
03/01/2015
8-1-2
3(1)ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ.ಹ.ಅ.0
8/201212/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/201213/2012
ಮಹಮಮ್ದ್ ಮನೂಸ್ರ್ ರಾಂಪುರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
3(1)ಪಾರ್ .ಮಾಹ.ಅ.13/2
02/08/2012
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
01213/ಮಾ.ಹ.ಅ/13/201213/2012
ರಮೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್, ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್ .ಮಾ.ಹ.ಅ.02/
02/08/2012
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
201213/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/201213/2012
ಮಹೇಂದರ್ ಬಡಿಗೇರ ಹೂ ನ ಪಪ್ರಗಿ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
25/06/2014
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
3(1)ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ/12/2
01415/ಮಾ.ಹ.ಅ/12/2014
ರ್ೕ ಎಂ.ರಾಮಯಯ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
25/06/2014
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
3(1)ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ/13/2
01415/ಮಾ.ಹ.ಅ/13/2014
ರ್ೕ ಉದಯಕುಮಾರ್,ಉಡುಪಿ ಇವರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3(1)ಪಾರ್ ಅ/ಮಾಹ14/20
25/06/2014
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
1415/ಮಾ.ಹ.ಅ/14/2014
ರ್ೕ ಸಂಗಪಾಪ್ ಭಾಗಣೋರ, ಬೀದರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
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101

122552

102

122553

103

122639

104

5733

105

5896

106

5913

107

5919

108

5922

109

5940

110

6005

111

9505

112

9526

113

9528

114

9894

115

9924

116

9931

117

13972

3(1)ಪಾರ್ ನೇ/ಮಾಹ/15/
25/06/2014
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
201415/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2014
ರ್ೕ ಸುರೇಶ.ಕೆ.ಎಸ್ ,ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3(1)ಪಾರ್ ನೇ/ಮಾಹ/15/
25/06/2014
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
201314/ಮಾ.ಹ.ಅ/15/2014
ರ್ೕಮತಿ ಕ ತಾ ಎಂ.ನಾಯಕ್, ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
28/06/2014
29/04/2015
29/10/2015
8-1-2
3(1)ಪಾರ್ ನೇ/ಮಾ.ಹ/16/
201415/ಮಾ.ಹ.ಅ/16/2014
ರ್ೕಮತಿ ಎ.ಲಕಿಮ್ಮ್ೕದೇ , ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3(1) ಪಾರ್.
&ಆರ್ 30
29/01/2004
10/01/2013
10/07/2013
8-1-3
/03-04
ಬಿ.ಇ.ಓ ಗಳಷುಟ್ ಪಾರ್.ಶಾ. ಗೆ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಯನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಮರು ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್
12/01/2006
06/12/2013
06/06/2014
8-1-3
3(1) ಪಾರ್. .ನೇ 61/0506
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ 3102102-ಎಂ. ಯದ ಮತುತ್ ಇತರರು (ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಜಿಲೆಲ್)
3(1) ಪಾರ್. .48
28/02/2005
06/12/2013
06/06/2014
8-1-3
ಪಾರ್. .ರಿ.ಅ 5746/04-05
ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ದಾವೆ ಸಂ 5746/05 ರ ಲ್ ಸುಮಿತಾರ್ ಕರ್ಷಣ್ ಹೆಗೆಡ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್. .48 ಕೆ.ಎ.ಟಿ
03/03/2006
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
ದಾವೆ 2237/05-06
ರ್ೕಮತಿ ನೀಲಪಪ್, ಬಸಪಪ್ ಮರುಗಣಣ್ ಇವರ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ಪರ್.
30/01/2006
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
43/05-06
1998 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗಳು
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ
01/04/2005
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
2569/05-06
2001-02 ರ ನೇ ಬಗೆಗ್ ದೀಪ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
3(1) ಪಾರ್. , ಕೆ.ಎ.ಟಿ,
12/09/2005
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
4509/26/05-06
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್, ರತೀಶ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ.
25/08/2006
25/06/2011
25/12/2011
8-1-3
15/2006-07
ಸಂಜೀನ ಮಹದೇವಪಪ್ ಕಲಾಯ್ಣಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ದಾವೆ
3(1)
13/11/2006
06/12/2013
06/06/2014
8-1-3
ಪಾರ್.ಶಾ. .34/2006-07
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದಡಿ ಪಾರ್.ಶಾ. . ನೇಮಕ ಆಯೆಕ್ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3(1)
23/11/2006
06/12/2013
06/06/2014
8-1-3
ಪಾರ್.ಶಾ. .37/2006-07
ರ್ೕ . ಮುನಿರಾಜು ಇವರಿಗೆ 2005 -06 ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
08/02/2007
06/12/2013
06/06/2014
8-1-3
3(1) ಮಾಹ/46/200607
ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಪಪ್ ಭೀಮಪಪ್ ಚೌಗಲೆ ದಿಗೆಗ್ೕವಾಡಿ,ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 1991 ರಿಂದ 1994
3(1) ಮಾಹ 63/200613/02/2007
10/01/2013
10/07/2013
8-1-3
07
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್- ರ್ೕ ಯಾಖತ್ ಆ ಆಶರ್ಫ ಶೇಖ್
3(1) ಮಾಹ 68/200615/02/2007
10/01/2013
10/07/2013
8-1-3
07
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ ಮ ತ್ ಹಳೆಳ್ೕರ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
c31R.T.I 32/07-08
15/11/2007
07/12/2013
07/06/2014
8-1-3
Sri Nithyananda v.Nayak
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118

15836

119

16394

120

16655

121

18560

122

18898

123

19420

124

19424

125

19425

126

20170

127

33607

128

36771

129

42022

130

43003

131

44017

132

64609

133

65209

31ಪಾರ್. ನೇ54/200720/03/2008
09/09/2010
09/03/2011
8-1-3
2008.
ರ್ೕಮತಿ ತಬಸುಮ ಸುಲಾಥ್ನ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಯಿದ್ 130ರ ಸೆ ೆನ ಲ್ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /200730/04/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
08
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್:950/08 ರ್ೕ ಡಿ ಗ0ಗಾಧರ S/o ಬೊರೇಗೌಡ,ಉದಯಗಿರಿ,ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್
¸ 33ಪಾಫ್ರ್ .ನೆ08/200817/05/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
2009.
2007-2008ನೆ ಸಾ ನ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರ ನೆಮಕಾತಿ ಬಗೆಫ್
31ಪಾರ್> .ನೇ 23/08-09
27/09/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸ0.1495/2008 ರ ಮಧಯ್0ತರ್ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸು ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ನೇ
03/11/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
ಎ.ಟಿ. .30/2008-2009
ಎ.ಟಿ. .ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .8/ಕೆ.ಎ.ಟಿ5424
16/12/2008
07/12/2013
07/06/2014
8-1-3
/8/2008-2009
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5424/09 ರ ಲ್ ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಮುನಾಫ್ ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ
16/12/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
5426/08/2008-09
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.5426/08 ರ ಲ್ ರ್ೕ ರ ಭಜಂತಿರ್ ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ
16/12/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
5423/08/2008-09
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.5423/08 ರ ಲ್ ರ್ೕ ಶಯ್ಲ ನವ
ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ನೇ37/200815/01/2009
07/12/2013
07/06/2014
8-1-3
2009
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಆರ್.ಶಾರದಮಮ್,ತುಮಕೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಹೆ.ಹುಸಥ್1/2008
25/05/2009
22/01/2011
22/07/2011
8-1-3
-2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾಫ್ರ್.
17/09/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
ನೆ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ4/20092010.396.ಇತರೆ/2009
ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.4320/03 ಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .ಜನಸಪ್ಂದನ45/
22/02/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
20092010.45.ನೇಮಕ/2010
I am enclosing herewith a representation from smt. Maheshwari Somashekar
20/03/2010
10/01/2013
10/07/2013
8-1-3
31ಪಾರ್.
ಎಲ್.ಎ.794/20092010.794. .ಸ & ಪ
ಪರ್./2010
ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇವರು ಮಂಡಿ ರುವ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ.794 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
23/04/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
3(1)ಪಾರ್. ;ಕೆ.ಎ.ಟಿ
ದಾವೆ.ಇತರೆ1/20102011/ನಾಯ್ಪರ್/1/2010
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.14944-60/02,5001-03/02,29-42/03 ಮತುತ್ 403-405/03 ರ ದಾವೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್1/20
04/03/2011
10/01/2013
10/07/2013
8-1-3
092010.1.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
ಎನ್ ಬಾಲಸುಬರ್ಮಣಯ್,ಮೈಸೂರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಪೀಲು ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್
22/03/2011
07/12/2013
07/06/2014
8-1-3
69/20102011.69.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
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134

66526

135

66527

136

74612

137

77079

138

81461

139

87206

140

87209

141

87233

142

87234

143

89519

144

91663

145

91666

146

91873

147

92050

ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಎ ಆರ್,ಕಡೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .ಹೆಚ್.ಆರ್. .1/
03/05/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
201112.1.ಮಾಹಆ/2011
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸಂ 2201/2011 ರ ದೂರಿಗೆ ವರದಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .ಲೋಕಾ2/2011
03/05/2011
07/12/2013
07/06/2014
8-1-3
-2012.2. ಂ.ವ.ಆ/2011
ಬಸವರಾಜು ೕರಬದರ್ಪಪ್ ಅಂಗಾಡಿ, ಬೆಳಗಾಂ ರವರು ನಿಮಮ್ ಮೇಲೆ ಸ ಲ್ ದ ದೂರು.
ಸ31 ಮಾ.ಹ.01/201122/07/2011
07/12/2013
07/06/2014
8-1-3
12.01/201112.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
ನಾಗಪಪ್ ಎಸ್ ತಿಪಪ್ಣಣ್ವರ ಭೈಲಾಹೊಗಲ, ಬೆಳಗಾಂ.ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರು ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
24/08/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
CPI.08/201112.ಇ /2011
ಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರ ಹೊರಡಿ ದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವ
31 ಪಾರ್ 12/201112/09/2011
05/12/2013
05/06/2014
8-1-3
12.12.ಇ /2011
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ:1732/2005ರ ಎಂ ಮ ಲ್ಕಾ ದಾವೆಯ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಾತಿ ಂಧುತವ್ ನೀಡುವ
CPI.12/201108/11/2011
07/12/2013
07/06/2014
8-1-3
12.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲಾ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ವ ೕಮಿತಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ಈ ಕೊಡಲೇ ನೇಮಕಗೂ ಸಲು ಮನ ಪತರ್.
CPI.08/201108/11/2011
10/12/2013
10/06/2014
8-1-3
12.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
ಹೆಚ್ ಎನ್ ರ್ೕರಾಮಪಪ್ ಸ. . ಕೂತಸ್ಂದರ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ
CPI.09/201108/11/2011
10/12/2013
10/06/2014
8-1-3
12.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
ಮಾ ತಿ ಕಾಯಿದೆ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಮಂಜುಳ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 10, ರೂ
CPI.04/201108/11/2011
07/12/2013
07/06/2014
8-1-3
12.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
ಹಮ್ದ್ ಸಮೀವುಲಲ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್ ಕೋಲಾರ. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 100 ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
CPI.04/201112.ಪಾರ್, .
08/12/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
ನೇ/2011
ಲಪ್ ಎಂ ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತರ್
3(1) ಪಾರ್
17/01/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
ಮಾ.ಹ.17/201112/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/201112/2012
ಎ ಎಂ ರಮೇಶ ಮೈಸೂರು. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
17/01/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
3(1) ಪಾರ್ ಅ
ಮ.ಮೀ03/201112/ನೀ. /03/201112/2012
ಸಕಾರ್ರಿ/ಅರೆ ಸಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಶೇ 30%ರಷುಟ್ ಮ ಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಾ ದ ಬಗೆಗ್
21/01/2012
05/12/2013
05/06/2014
8-1-3
3(1)ಪಾರ್ ಅ/5456/2011
/ಮಾಹಆ/5456/2011/20
12
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸಂ5456/11 ಕುರಿತು
3(1) ಪಾರ್
25/01/2012
05/12/2013
05/06/2014
8-1-3
ಇತರೆ/19/201112/ಇ /19/201112/2012
ಕೊಡಲು ಮನ ಮಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಗೊ
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148

92051

149

92377

150

92378

151

93619

152

93622

153

99288

154

118410

155

5768

156

5910

157

6015

158

9539

159

11149

3(1) ಪಾರ್ 18/201125/01/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
12/ಇ /18/201112/2012
ನಕಸ್ಲ್ ಪರ್ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಬಗೆಗ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವರೇ ನಕಸ್ಲ್ ಪರ್ದೇಶದ
3(1) ಪಾರ್ ಅ.22/201103/02/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-1-3
12/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/201112/2012
ಬಿ ಎಂ ಮರುಳ ದದ್ಪಪ್ ಬಿಸಲೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್
03/02/2012
07/06/2014
3(1) ಪಾರ್ ಅ 24/201112/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/201112/2012

07/12/2014

ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
28/02/2012
05/12/2013
05/06/2014
3(1) ಪಾರ್ ಅ ಮಾ.ಹ.
25/201112/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/201112/2012
ಆರ್ ರೇಖಾ ಕರು ನಹ ಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
3(1) ಪಾರ್
28/02/2012
07/06/2014
07/12/2014
ಮಾ.ಹ.27/201112/ಮಾ.ಹ.ಅ/201112/2012
ಅಂತರಾಸೇನಗುಪಾತ್ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್
02/08/2012
07/05/2015
07/11/2015
ಮಾ.ಹ.01/201213/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/201213/2012
ಕೆ ರಮೇಶ ಅಜಜ್ಂಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
3(3) ಪಾರ್ .
04/03/2014
03/07/2015
03/01/2016
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ121/201314/ವೈವೆಮ/121/201314/2014
ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಮಧುರನಾಯಕನಹ ಳ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗೆಗ್
3(1)
22/11/2005
05/12/2013
05/06/2014
ಪಾರ್. .43.ಅಧಿ. .ನೇ /0506. 3(1) ಪಾರ್. . 2944
ಪಾರ್. 27/03-04. 3(1)
ಪಾರ್. . ನೇ /04-05
ಪಾರ್.ಶಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅಂಧ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
24/04/2006
06/12/2013
06/06/2014
3(1) ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.
7/06-07
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ. 12415/02 ರ್ೕ ಶೇಖ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಇತರರು
3(1) ಪಾರ್. ಸ.ಪಾರ್.
03/11/2005
07/06/2014
07/12/2014
3/90-91
1984 -85 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾದ ಕಷ್ಕರ ಮುಂದುವರೆದ ಬಗೆಗ್
03/11/2006
09/05/2015
09/11/2015
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ,
44/ಹು.ಮಾ ತಿ/2006-07
ೕಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಶಾ . ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
2006-07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ
3(1) ನೇಮಕಾತಿ(49)
03/04/2007
06/12/2013
06/06/2014
2006-07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.

8-1-3

8-1-3

8-1-3

8-1-3

8-1-3

8-1-4

8-1-4

8-1-4

8-1-4

8-1-4
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160

15156

161

15493

162

16593

163

17042

164

17170

165

17343

166

17932

167

18455

168

18563

169

19819

170

21393

171

23398

172

24000

173

32650

174

33080

175

35103

176

35298

177

36820

31ಪಾರ್. .ತೈ.ವರದಿ41/2
22/01/2008
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
007-2008.
ತೈಮಾ ಕ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ49/20
21/02/2008
03/02/2011
03/08/2011
8-1-4
07-2008.
ರ್ೕ ಅಶೋಕ ತಮಮ್ಣಣ್ ಕಟಿಟ್ಮನಿ,ಗೋಕಾಕ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರಿವ ಬಗೆಗ್,
¸ 31ಪಾಫ್ರ್ .ಮಾ ತಿ
16/05/2008
29/09/2009
29/03/2010
8-1-4
ಹ3/2008-2009.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಫ್ಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಕಾ ಹುದೆಫ್ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಫ್ .
31 ಪಾರ್. .ನೇ 11/ 08-09 02/06/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-4
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್.ಶಾ. . ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ಗುಂಪಿನ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
31ಪ 31ಪ್ೞೃ.
18/06/2008
04/02/2011
04/08/2011
8-1-4
ಮಾ.ಹಕುಫ್ .7/2008-09
ರ್ೕ.ಎ0. .ಸತಯ್ನಾರಯಣ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ನ ಲ್ ಕೆ ರುವ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3 1 ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್
26/06/2008
04/12/2009
04/06/2010
8-1-4
8/08-09
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಬೆಯ್ರಪಪ್.ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೊರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ನೇ17/200818/08/2008
05/12/2013
05/06/2014
8-1-4
2009
ರ್ೕ ಎಂ.ದೋಡಡ್ಯಯ್ ,ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಂಗನಪಾಳಯ್,ತುಮಕೂರು ಇವರ ಜೇಷಟ್ತೆನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಹಚ್.ಆರ್. .19
24/09/2008
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
/2008-2009.
ಹೆಚ್.ಆರ್. .ಸಂಖೆಯ್ 2552/2008ರ ಪರ್ಕರಣದ ಲ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್
03/10/2008
03/02/2011
03/08/2011
8-1-4
13/08-09 ರ್ೕ ಗ0ಗಾಧರ
ಕೆ0ಗೇರಿ ಬೆ0ಗಳೂರು
2007-08ರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ದೃ ಟ್ದೊಷದವರಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇರುವ ಸ0ಭ0ದ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ
29/12/2008
29/09/2009
29/03/2010
8-1-4
31ಪಾರ್. ಮಾ.ಹಕುಕ್16/20
08-2009
ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ,ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
31/01/2009
11/09/2009
11/03/2010
8-1-4
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್18/2
008-2009
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಕೆದಿಲಾಯಿ.ಕ.ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್
11/03/2009
03/09/2010
03/03/2011
8-1-4
21/2008-2009
ಕು: ಕಲಾವತಿ ನಿಠೋಭ ಲಂಜೀವರ್, ಮಹಾರಾಷಠ್ೃ ಇವರು ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
31ಪಾರ್. . ಹೆಚುಚ್ವರಿ ದೆಯ್
19/03/2009
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
.44/2008-2009
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಲಲ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್
29/04/2009
29/09/2009
29/03/2010
8-1-4
2/2009-2010
ರ್ೕ ರಮೇಶ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೇಶವಮೂತಿರ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್
06/05/2009
04/12/2009
04/06/2010
8-1-4
3/2009-2010
ರ್ೕ ಎಂ.ಡಿ.ಹೊಟಗಾ .ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI.311.ಇತರೆ/2009
27/07/2009
22/04/2010
22/10/2010
8-1-4
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ರಿಕತ್ವಾಗಿರುವ 334 ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
31ಪಾರ್. ,ಮಾ
01/08/2009
03/09/2010
03/03/2011
8-1-4
ಹಕುಕ್8/2009-2010.
ರ್ೕ ಒ. ವ ಂಗಪಪ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೊ ಗೆ ತರಬೇತಿ ಹುದೆದ್
33ಪಾರ್ಫ್ರ್. ಹೆ.ಹು.ಸಫ್ಟ್18/2
22/09/2009
25/06/2011
25/12/2011
8-1-4
0092010.397.ಸಥ್ಳಾಂತರ/200
9
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178

36842

179

37039

180

37267

181

39082

182

39874

183

39975

184

40688

185

40689

186

43065

187

43371

188

43519

189

45555

190

45680

ನ ಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸಲು ಅಗತಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು
31ಪಾಫ್ರ್. .ಮಾ.ಹಕುಫ್ಕ್10/
22/09/2009
02/01/2010
02/07/2010
8-1-4
092010.405.ಇತರೆ/2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ರ್ೕ ಹಂಪಯಯ್ ರಾ ರ್ಟ್ೕಯ ಅಂಧರ ಒಕೂಕ್ಟ ಜಯನಗರ ಇವರು ಕೋರಿರುವ
31ಪಾಫ್ರ್. .ದಾವೆ20/2009
29/09/2009
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
-2010.429.ಇತರೆ/2009
ಡಿ.ಎಂ.ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಇವರು ಸ ೕರ್ಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾಖ ರುವ
12/10/2009
07/12/2013
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ12/200
9-2010.440.ಇತರೆ/2009

07/06/2014

8-1-4

ರ್ೕ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
16/11/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-1-4
31ಪಾರ್. ಹ38/20092010.547.ಇತರೆ/2009
ಶಶಲೆಗಳ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಲ ಸಂಖೆಯ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್. . .ಪರಿ.ಪರ್ಶೆನ್1/
15/12/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-1-4
20092010/ಸೇಸ/1/2009
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಸ್ರಾದ ಶ .ಜಿ.ನ ೕ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ.208 ಕೆಕ್
31ಪಾರ್ .ಕೆ.ಎ.ಟಿ27/200
17/12/2009
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
9-2010.26.ನೇಮಕ/2009
ೕಗೀಶ್ ದಾವೆ ಸಂ.7793 ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್.
22/01/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-4
ಮಾ.ಹಕುಕ್16/20092010.16.ಇ /2010
ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಂದೂಸಾಥ್ನಿ ಸಂಗೀತ ಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ
22/01/2010
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್17/2
0092010.17.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
Aakanksha Monga, Mother Teresa Hall,National Law University,Nagaur
24/03/2010
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
31ಪಾರ್. .ನಾಯ್
ದಾವೆ49/20092010.50.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2010
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 14315/2002 ದಿ 11/12/2009 ಅಂದಪಪ್ ೕರಬದರ್ಪಪ್ ಹೋಗರಿ ಉ ನಾಯ್ ಕ ಸ,ಬೆಂ ಅ ಸಂ
31
06/04/2010
14/09/2010
14/03/2011
8-1-4
ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್1/201011.1.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕ/ ಕಷ್ಕಿ ಯರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
31ಪಾರ್. .ನೇ.ಹೆಚಚ್1/201
13/04/2010
21/09/2010
21/03/2011
8-1-4
0-2011.1.ನಿ ೕ/2010
ನ ೕಮಾಖಾನಂ ಸ. .ಇವನುರ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ ಎಂದು ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್. .ನಿಂ.ದಾವೆ1/2
01/06/2010
09/05/2015
09/11/2015
8-1-4
0102011/ನಾಯ್ನಿಂಪರ್/1/2010
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ 139-140/2010,ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ.2531/2009ರ ಬಗೆಗ್ಮೂಲ ಅಜಿರ್5351-54/09
31ಪಾರ್. .ಅಜಿರ್ ಸಮಿತಿ
03/06/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-4
1/20102011.1.ಅಸ/2010
ಅಜಿರ್ ಸಮ.77/2010 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ - ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ
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191

45993

192

46368

193

47312

194

49034

195

51547

196

56644

197

57301

198

57531

199

58093

200

58824

201

61551

202

65223

203

74197

3(1)ಪಾರ್. .ರಿಡಿಪಾಲ್ಯ್6/2 15/06/2010
07/06/2014
0102011/ಏಪಶಾಲೆ/6/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ರಿಡಿಪಾಲ್ಯ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
c3(1)pra.shi
05/07/2010
07/06/2014
ne8/20102011/ನೇಮಕ/8/2010
reg 2009-2010 pri rect of smt svitha, bangalore north dist
28/07/2010
07/06/2014
31ಪಾರ್.
ಮಾ.ಹಕುಕ್11/20102011.11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

07/12/2014

8-1-4

07/12/2014

8-1-4

07/12/2014

8-1-4

ಎಲ್ .ಎಸ್.ನಂದಗೋಂಡ ದಾಯ್ನಗರ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
04/09/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-4
31ಪಾರ್. .ಹುದೆದ್
ಮಂ11/20092010.11.ಹು.ಮಂ/2010
200 ಮಕಕ್ ರುವ /ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ದೈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂ ಮಾಡಿದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಎಷುಟ್ ಹುದೆದ್ಗಳು ಅಗತಯ್
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ.30/1012/10/2010
03/02/2011
03/08/2011
8-1-4
11.30.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ಗೌತಮ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ಅಗವಾರ್ಲ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .ನೇ15/201001/12/2010
06/12/2013
06/06/2014
8-1-4
2011.15.ನೇಮಕ/2010
ಶಾಗುಫಾತ್ ಯಾ ನ, ತಂದೆ ಮಹಮ್ದ ಶಹಬುದಿದ್ೕನ್ ರಜಿಸ್ ಈ ಅಭಯ್ಧಿರ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್36/2
18/12/2010
03/03/2011
03/09/2011
8-1-4
0102011.36.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ಬಿ ಸಂಜಯ, ವಕೀಲರು,ಗಾಂದೀನಗರ, ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
23/12/2010
06/12/2013
06/06/2014
8-1-4
31ಪಾರ್. .ಹೆ.ಬ
19/20102011.19.ನೇಮಕ/2010
ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಡಿ ಗಾಡಿವಡಡ್ರ, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು ನೇ ಆದೇ ಪರ್ತಿಯ ಲ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಅವರ
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್45/2
05/01/2011
03/03/2011
03/09/2011
8-1-4
0102011.45.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಮ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10/- ರ
31ಪಾರ್. .ಪರ್.ಸಂ977/20
10/01/2011
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
10-2011.977. .ಸ & ಪ
ಪರ್./2011
ಕ ಸ ಸದಸಯ್ರಾದ ನಾಡಗೌಡ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಇವರ ಜುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ ಸಂ 977 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .ನೇ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ
15/02/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-4
14/20102011.14.ನಾಯ್ಪರ್/2011
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 7203/2010 ಕೆ ಭಾರತಿ ಮತಿತ್ತರರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ-ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯ ಲ್
23/03/2011
26/08/2011
26/02/2012
8-1-4
31ಪಾರ್. .ಹೆಚಚ್ವರಿ20/20
10-2011.20.ಅನು/2011
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಆದೇಶವನುನ್ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3(1) ಪಾರ್ 01/201115/07/2011
07/12/2013
12/ಪಾರ್, .ನೇ/01/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತಸ್ವ ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ

07/06/2014

8-1-4
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74348

205

77136

206

92122

207

92376

208

92597

209

95516

210

96175

211

97632

212

99316

213

99317

214

99318

215

115302

216

115303

31
19/07/2011
29/04/2015
29/10/2015
8-1-4
ಪಾರ್ . ೕನಿ.02/201112.02/1112.ಪಾರ್, .ನೇ/2011
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ:1065:2011 ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಪಿ ಡಿ ಪಿ
CPI.NBCSM. ೕಜನೆ/2
25/08/2011
29/04/2015
29/10/2015
8-1-4
011
ಕಷ್ಣ ಗುಣಮಟಟ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ನಿಟಿಟ್ನ ಲ್ ತರಗತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳ ಲ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿನವ
28/01/2012
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
3(1) ಪಾರ್ ಅ
ಮಾಹ.21/201112/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/201112/2012
ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಡಿ ಪಿ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್, ಬೆಂ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
3(1) ಪಾರ್ ಅ23/201103/02/2012
07/12/2013
07/06/2014
8-1-4
12/ಮಾ.ಹ.ಅ/23/201112/2012
ದಾವಲ್ ದಾವೆಬೆಂಗಳೂರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ೕಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್ ರೂ1000
3(1)ಪಾರ್ ಅ
08/02/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-1-4
ಇತರೆ20/201112/ಇ /20/201112/2012
ಕ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಮಾನಯ್ ರೋಧ ಪಕಷ್ದ ನಾಯಕರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೂಡಲೆ
12/04/2012
05/12/2013
05/06/2014
8-1-4
3(1) ಪಾರ್ 01/201213/ಇ /01/201213/2012
ತುಮಕೂರು ತಾ ಪಾರ್ಶಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತೆರವುಗೊ ಸಲು ಕೋರಿ
08/05/2012
05/12/2013
05/06/2014
8-1-4
3(1)ಪಾರ್. .
ನೀ. .01/201213/ನೀ. /01/201213/2012
ನಾಲುಕ್ ಕಷ್ಕರು ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಒಬಬ್ರು ಾನ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್
14/06/2012
05/12/2013
05/06/2014
8-1-4
ಕೆ.ಎ.ಟಿ./4101/2007/ಕೆ.ಎ.
ಟಿ/4010/2007/2012
ಯು ಎಂ ಉಮೇಶ ಮತುತ್ ಪರಶುರಾಮ ಕೆ ಇವರುಗ ಗೆ ಘನ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅದೇಶದನವ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ
3(1)ಪಾರ್ /14/201202/08/2012
10/12/2013
10/06/2014
8-1-4
13/ಮಾ.ಹ.ಅ/14/201213/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ 05 ರ ಅಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3(1) ಪಾರ್ /04/201202/08/2012
10/12/2013
10/06/2014
8-1-4
13/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/201213/2012
ಎಸ್ ಎಂ ರಮೇಶಪಪ್ ಸೌತನಹ ಳ್, ಸೊಲಾಲ್ಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
02/08/2012
10/12/2013
10/06/2014
8-1-4
3(1)
ಪಾರ್ .ಮಾ.ಹ.11/201213/ಮಾ.ಹ.ಅ/11/201213/2012
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮ 05ರಂತೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್. .ನೇ19/201303/12/2013
03/07/2014
03/01/2015
8-1-4
14/ಮಾ.ಹ.ಅ/19/2013
ರ್ೕ ಮಹೇಂದರ್ ಬಡಿಗೇರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ.ಹ20
03/12/2013
03/07/2014
/201314/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2013

03/01/2015

8-1-4
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115304

218

115305

219

115306

220

115308

221

115309

222

115584

223

117375

224

117677

225

117678

226

119745

227

5909

228

5912

229

5915

230

5921

ರ್ೕ ಭಾಷಾಮಿಯಾ.ಎಸ್.ಯಲಬುಗಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್.ಶಾ. /ಮಾ.ಹ/2
03/12/2013
03/07/2014
1/201314/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2013
ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3(1)ಪಾರ್.ಶಾ. /ಮಾ.ಹ22
03/12/2013
03/07/2014
/201314/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/2013
ರ್ೕ ಉಮೇಶವ್ರಪಪ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಮಯ್ಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3(1)ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ.ಹ/2
03/12/2013
03/07/2014
3/201314/ಮಾ.ಹ.ಅ/23/2013
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ದತುತ್ ನಾಯೆಕ್, ಕುಮಟಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
03/12/2013
03/07/2014
3(1)ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ.ಹ/2
4/201314/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2013
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಜ್ ಖಾನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3(1)
03/12/2013
03/07/2014
ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ.ಹ/25/201
3-14/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/2013

03/01/2015

8-1-4

03/01/2015

8-1-4

03/01/2015

8-1-4

03/01/2015

8-1-4

03/01/2015

8-1-4

ರ್ೕ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಲಕಾರಿ ಗ್ಔನವರ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
09/12/2013
04/05/2015
04/11/2015
3(1)ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ.ಹ
56(ಎ)/201213/ಮಾ.ಹ.ಅ/56(ಎ)/2013

8-1-4

ರ್ೕ ಬಸಪಪ್ಅಡಿವೆಪಪ್ಪುಂಡಿ, ಬೆಳಗಾಂ ಇವರು ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
3(1)ಪಾರ್ /ಮಾ.ಹಕುಕ್26/
27/01/2014
09/07/2015
09/01/2016
8-1-4
201314/ಮಾ.ಹ.ಅ/26/2014
ರ್ೕ ಗೂಳೂರು ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
01/02/2014
29/04/2015
29/10/2015
8-1-4
3(1)ಪಾರ್ ನೇ/ಮಾ.ಹ27/
201314/ಮಾ.ಹ.ಅ/27/2014
ರ್ೕ ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
01/02/2014
30/04/2015
30/10/2015
8-1-4
3(1)ಪಾರ್ ನೇ/ಮಾ.ಹ28/
201314/ಮಾ.ಹ.ಅ/28/2014
ರ್ೕ ಸುರೇಶ ಹಣವಂತ ಗುಡವಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3(1)
11/04/2014
14/05/2015
14/11/2015
8-1-4
ಪಾರ್.ಶ.ನೇ/ಮಾ.ಹ/06/201
4-15/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2014
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ.ಯ.ಭೋ , ನವಲಗುಂದ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆದಿನಿಯಮದಡಿ ಬಾಯ್ಕ್ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳ
3(1) ಪಾರ್. .03. ದಾವೆ
23/06/2006
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
3547/06-07
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ. 3547/06 ರ್ೕಮತಿ ಜಯಕುಮಾರಿ, ಇವರ ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್
03/02/2006
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
3(1) ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ
63/05-06
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ. 4943-44 /05 ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು
3(1) ಪಾರ್. ..ಕೆ.ಎ.ಟಿ
25/04/2006
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
2086/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಮಮ್ ಇವರು 2004-05 ರ ನೇ ಬಗೆಗ್ (ತುಮಕೂರು)
3(1) ಪಾರ್. .51 ಕೆ.ಎಟಿ.
23/03/2006
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
1555/05-06
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6000
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6018
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9504
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9510
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12950

246

14171

247

16129

248

16392

ರ್ೕ ಶೇಖರಗೌಡ ಎಸ್. ರೇಗೌಡ, ರುದದ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ,
12/09/2005
07/06/2014
07/12/2014
ದಾವೆ 34581/05-06
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಶಂಕರಪಪ್ ಭಾರಕೀರ
3(1) ಪಾರ್. ಎಸ್. ದಾವೆ
24/06/2006
07/06/2014
07/12/2014
6899/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾ ಜಿ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
12/09/2005
07/06/2014
07/12/2014
5106/05-06
ರ್ೕಮತಿ ಮಕೂದ್ ಖಾನಂ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.,
15/04/2005
06/12/2013
06/06/2014
1898-1925/05-06
ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಇತರರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು
3(1) ಪಾರ್. ರಿ.ಅ
13/07/2005
07/06/2014
07/12/2014
1055/05-06
ರಿ.ಅ ಸಂ 1055/05 ರ್ೕ ದಿ ೕಪ್ ಬೀರಪಪ್, ಜಡಿಯಣಣ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ,
14/10/2005
07/06/2014
07/12/2014
6145/05-06
ರ್ೕ ಪಂಡಿತ್ ಗು.ಮೌ
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು
3(1) ಪಾರ್. . 22 ಕೆ.ಎ.ಟಿ,
15/07/2005
07/06/2014
07/12/2014
4926/05-06
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್, ಶಂಕರಪಪ್ ಬಾರಕರ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
03/12/2004
29/04/2008
29/10/2008
3(1) ಪಾರ್. , 38 ನಿ.ದಾ
1131/04-05
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ. 12147/02 ತೀಪಿರ್ನ ಅನುಷಾಠ್ನ ಬಗೆಗ್ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂ. (ಶಾಕೀರ ಹುಸೇನ್)
3(1) ಪಾರ್. ., 11
14/06/2005
07/06/2014
07/12/2014
ಕೆ.ಎ.ಟಿ, 61665/05-06
ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ, ಮತಿತ್ತರರು
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
18/04/2005
07/06/2014
07/12/2014
108/05-06
ರ್ೕ ನಾಗಪಪ್ (ಗುಲಬ್ಗಾರ್) ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು
3(1) ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ
30/11/2005
07/06/2014
07/12/2014
8462-63/05-06
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಮತುತ್ ಎಂ. ನಾಗವೇಣಿ ಇವರ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ.
25/08/2006
07/06/2014
07/12/2014
13/2006-07
ನ ೕನು ಅಲದಕೇರಿ, ರೇಕೆರೂರ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ.
25/08/2006
07/06/2014
07/12/2014
14/2006-07
ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ್ ಂಧನೂರ್ ತಾ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ದಾವೆ
3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .
11/09/2006
07/06/2014
07/12/2014
20/2006-07
ರ್ೕಮತಿ ಕಮರುನಿನ್ೕಸ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ
31ಪಾಫ್ರ್. .ನೆ.24/07-08
06/08/2007
07/12/2013
07/06/2014

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

8-1-5

16396/2006 ದಾವೆ ಬಗೆಗ್.
c31pra.shi.35/kAT831
20/11/2007
07/12/2013
07/06/2014
8-1-5
/-7-08.
Impliment theK.A.T.Ap.no.831/02 dt.4-9-07.
31 ಪಾರ್. . ಮಾ ತಿ
16/04/2008
03/02/2011
03/08/2011
8-1-5
1/08-09
ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ// ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ. ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /200730/04/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
08
ಕೆ.ಎ.ಟ. ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್:984/08 ರ್ೕರುದರ್ಪಪ್ಬಾಲಗಟಿಟ್S/O ವ 0ಗಪಪ್ ಪಾ ಗಟಿಟ್ ಬೆಯ್ಲಹೊ0ಗಲತಾ ಬೆಳಗಾ0
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37455

260

40295

261

40539

262

40754

263

41358

264

41501

265

41813

31ಪಾಫ್ರ್ .ನೆ9/200826/05/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
2009.
2004-2005ರಸಾ ನ ನೆಮಕಾತಿಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪಟಿಟ್ ಬಗೆಗ್. ಗುಲಬ್ಗರ್.
31ಪಾರ್. .ನೇ ಧು
26/05/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
10/2008-2009.
ರ್ ಮತಿ Gangamma ,Bidar 98 Appointment.
31ಪಾರ್. ನೇ9/200704/08/2008
23/12/2013
23/06/2014
8-1-5
2008.
ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ ಮುರ ಧರ ಕುಲಕಣಿರ್ ಇವರು 2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮದುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ಗೆಆಯೆಕ್ಯಾಗಿದುದ್
31ಪಾರ್. ನೇ6/200817/10/2008
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
2009
2008-2009ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ
31ಪಾರ್. .ನೇ.ಕುಂ.ಕೋ
31/10/2008
07/12/2013
07/06/2014
8-1-5
29/2008-2009
ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಬಟಲ್ರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ದೈ ಕ
ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡಲು ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯವರಿಗೆ ಮನ
CPI.160.ಇತರೆ/2008
16/12/2008
07/12/2013
07/06/2014
8-1-5
ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ ದದ್ರೂ ಆಯೆಕ್ಯನುನ್ ತಡೆ ಡಿದು ಂಬರಹ ಕೋಟಿಟ್ರುವ ಬಗೆಗ್
CPI.162.ಮೇಲಮ್ನ /200
20/12/2008
17/01/2011
17/07/2011
8-1-5
8
ಪಿ ನಂ 14839/2007 ನಿಯ್ೕಮುನಿನ್ಸಾ, ಗುಲಬಗರ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
31ಪಾರ್. .ಕ.ಎ.ಟಿನೇ39/2
09/02/2009
07/12/2013
07/06/2014
8-1-5
008-2009
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.1970/2004ರ ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ಕರ್ಮಕೈಗೊಳಳ್ಕು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. ನೇ2/200907/05/2009
07/12/2013
07/06/2014
8-1-5
2010
ನೇಮಕಾತಿ ವ ೕಮಿತಿಯನುನ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಸಹ ಹೆಚಿಚ್ಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3(1)ಪಾರ್ .
05/10/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
.ನೆ21/20092010/ಇತರೆ/21/2009
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲಾ 2011 ರ ನೆ ಬಗೆಫ್ .
15/10/2009
04/02/2011
04/08/2011
8-1-5
31ಪಾಫ್ರ್. .ನಫ್ಯ್ ದಾವೆ
1/20092010..478.ಇತರೆ/2009
ಸೋಮನಿಂಗ ವಪಪ್ ನಿಪಾಪ್ಣಿ,ಇವರ ಕೆಎಟಿ ಸಂ.6810/2003ರ ತೀಪರ್ ದಿ.01/12/2008ರ ಮೇಲೆ ಆದೇಶವನುನ್
3(1)ಪಾರ್. .28/200905/01/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
2010/ನೇಮಕ/28/2010
ರ್ೕ ಮತಿ ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.1623/2006ರ ತೀಪೀರ್ನ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ನೇ29/200916/01/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
2010.29.ನೇಮಕ/2010
ಕೆ ಎ ಟಿ, ಬೆಂ ದಾವೆ ಸಂ 14268/2002 ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
3(1)ಪಾರ್. .ನೇ34/200925/01/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
2010/ನೇಮಕ/34/2010
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5290/2001,ದಿನಾಂಕ 25-8-2009ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್.
¸ 31ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ದಾವೆ38/
09/02/2010
07/12/2013
20092010.38.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2010
ರೇಡಮಮ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
3(1).ಪಾರ್. .ನೇ.40/200
10/02/2010
21/09/2010
9-2010/ನೇಮಕ/40/2010

07/06/2014

8-1-5

21/03/2011

8-1-5

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ದಾವೆ42/2009- 17/02/2010
07/06/2014
07/12/2014
2010.42.ನೇಮಕ/2010

8-1-5
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266

43524

ರ್ೕಮತಿ ಅಗೆನ್ೕಶ್ ಮೆಯ್ಕಲ್ ಮತುತ್ ಬೆನರ್ಡಿನ ಥೆರೆಸಾ ಈ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು
31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ1/2010
13/04/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
-2011.1.ನಾಯ್ಪರ್/2010

267

45010

ಅ.ಸಂ. 15128/09, 99/09-10 ಕೆಕ್ ಸಂ. ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಅನುಬಂಧಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
3(1)ಪಾರ್. ಹೆಚುಚ್ವರಿ1/20
13/05/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
10-2011/ನೇಮಕ/1/2010

268

45409

269

45760

270

46013

271

51089

272

51682

273

63644

274

64295

275

66771

276

68955

277

75802

278

75845

279

77092

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್.
31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ
26/05/2010
07/06/2014
ದಾವೆ1/20102011.1.ನಾಯ್ಪರ್/2010
1299-1306/2010 ರ್ೕ ಧರ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ರುದದ್ ರಾ ಸ
05/06/2010
07/06/2014
31ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ಪರ್.8/201
0-2011.8.ನಾಯ್ಪರ್/2010

07/12/2014

8-1-5

07/12/2014

8-1-5

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಮ.12149/2002-ಮುಮಾತ್ಜ್ ಬೇಗಂ ಸೆಯ್ಯದ್ ಬಿಜಾಪುರ
31ಪಾರ್. .ನೇ
16/06/2010
09/07/2015
09/01/2016
8-1-5
ವಜಾ7/20102011.7.ನೇಮಕ/2010
ಸುಳುಳ್ ಜಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಪಡೆದು ಸ.ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪರ್ಯುಕತ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಮುಂದುವರೆಸು/ವಜಾ ಮಾಡುವ
31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ.25/201
04/10/2010
03/02/2011
03/08/2011
8-1-5
02011.25.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಮನ
13/10/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
31ಪಾರ್. .13/20102011.13.ನೇಮಕ/2010
ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ
24/02/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
15/20102011.15.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2011
ಕೆ ಎ ಟಿ,ಬೆಂ ಇ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ 5339,8720,9072/2002, 11852 ಇತರೆ ಆದೇಶದಂತೆ 1997-98
31ಪಾರ್. .ನೇ ಇತರೆ
28/02/2011
25/06/2011
25/12/2011
8-1-5
1/20102011.1.ನೇಮಕ/2011
ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 158
ಧ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
31ಪಾರ್. .1/201111/05/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
2012.1.ಪ.ಜಾ.ಬು.ಆ/201
1
ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನದ ಅನುಚೇದ 16/4 ರನವ್ಯ ರಾ ಸ ಹೊರಡಿ ರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಪರಿ
31ಪಾರ್. .ನೇ
22/06/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
ಅಂಗ.ಮಾ1/20112012.1.ನೇಮಕ/2011
ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಮೀಸ ಸಬಹುದಾದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯವಯ್ಯದ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
03/08/2011
07/12/2013
07/06/2014
8-1-5
31ಪಾರ್ .ಇತರೆ/05/2011
-12.05/201112.ಇ /2011
ಜಯ ರ್ೕ ಸ ಕಾಡಯರಪನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉ ವ ಇವರ ಎಲ್ ಪಿ ಕೊಡುವ ಷಯದ ಲ್ ತಡೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPI.01/201104/08/2011
07/12/2013
07/06/2014
8-1-5
12.ಪಾರ್, .ನೇ/2011
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅರೆಕಾ ಕ ಹುದೆದ್ಗಳ ನೇಮಕಕಾಕ್ಗಿ ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI.09/201124/08/2011
12/05/2015
12/11/2015
8-1-5
12.ಇ /2011
ಪ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪ ಪಂಗಡಗಳ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್
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280

81460

281

91604

282

92600

283

92891

284

93960

285

93966

286

126506

287

56387

288

56388

289

47063

290

57599

291

91599

292

95157

31 ಇತರೆ11/201112/09/2011
12.11/201112.ಇ /2011
ತೀವರ್ತರವಾದ ಕಷ್ಕರ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು.
3(1) ಪಾರ್ ಅ 17/201117/01/2012
12/ಇ /17/201112/2012

07/06/2014

07/12/2014

8-1-5

07/06/2014

07/12/2014

8-1-5

ಬುದಿದ್ಮಾಂದಯ್ ಮಕಕ್ಳ ಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಟ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಇರುವ ಅಹರ್ತೆಗಳ
08/02/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
3(1)
ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ.11/2012/
ಮಾ.ಹ.ಅ/11/201112/2012
ೕರಯಯ್ ಶಂಕರ್ಯಯ್ ಬಿಲದ್ಂಗಡಿ ಮಾ.ಹ.ಅ. ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಸಂಬಂದ
3(1)ಪಾರ್
15/02/2012
02/05/2015
02/11/2015
8-1-5
ಇತರೆ23/201112/ಇ /23/201112/2012
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಆನಂದಪುರ ಹೋಬ ಳ್ ಗಿಳಾಲಗುಂಡಿಯ ಲ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್
3(1) ಪಾರ್ ಇತರೆ
05/03/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
28/201112/ಪಾರ್, .ನೇ/28/201112/2012
ವ ಗಗ್ ಜಿ 7 ತಾ ಸು /ಕಿಪಾರ್ಶಾ ಬಡಿತ್ ಮು ಹಾಗೂ ಸ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
3(1) ಪಾರ್ ಇತರೆ
05/03/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-1-5
30/201112/ಪಾರ್, .ನೇ/30/1112/2012
2002ನೇ ವಷರ್ದ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮಂಜುಳ ಇವರ ಅಹರ್ತೆಯನುನ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗುತಿರ್
CPIBM118ನೇಮಕ2014
14/10/2014
14/05/2015
14/11/2015
8-1-5
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಬಿ.ಸುಮ ಸ ,
ರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಕೆರೆ ಹುಣಸೂರು ತಾ, ಇವರು ಮಾತೃ
27/11/2010
11/02/2011
11/08/2011
8-3-1
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.92.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ರಸೂಲ್ ಷಾ ಮಕಾನದಾರ್, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,,ಅಡಕಿಕೆರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
27/11/2010
11/02/2011
11/08/2011
8-3-1
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಭಾಅಂಮುಂ.93.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಆರ್ ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಾಡಲವೇಣಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.188/
23/07/2010
30/06/2011
30/12/2011
8-3-2
10-11.188.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಚಾಮರಾಜಪಪ್ ಬಿ.ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
27/12/2010
05/04/2011
05/10/2011
8-3-4
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.170.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಕೆಂಚಮಮ್ ಆರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಗಗ್ಲಡು, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
16/01/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-4
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/701/2012
ಹೆಚ್ ಎನ್ ವಣಣ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಹಟಿಟ್ಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
01/04/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-4
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/926950/2011-12

251
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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293

95158

294

65493

295

52641

296

70385

297

70637

298

71702

299

71706

300

71707

301

71708

302

72753

303

72902

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
01/04/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-4
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/951975/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ29/03/2011
18/06/2011
18/12/2011
8-3-5
ಭಾಅಂಮುಂ.402.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಅಶವ್ತಧ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬನಿನ್ಕುಪೆಪ್,ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಬಗೆಗ್
26/10/2010
24/06/2011
24/12/2011
8-3-6
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
ಮುಂ.ಮಂ.334.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಎನ್ ದೇವೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಾ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
25/06/2011
20/09/2011
20/03/2012
8-3-7
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.43/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎ ಶಾರದ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಮಾಕೋನಹ ಳ್,ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಅಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
20/09/2011
20/03/2012
8-3-7
ಭಾಅಂಮಂ.69/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆಂಚಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಯಡವನಾಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 135512
29/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.201/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸಬೀರಾ ಖಾತೂನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಸೋಂಪುರ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
29/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.202/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪರ್ಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ನಾಗೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.203/20112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಠೋಭ ಯಲಲ್ಪಪ್ ಭಜಂತಿರ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ೕಗೆಕೋಟೆ,ಕನಕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.204/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಚಂದರ್ಕಾಂತ ದೊಡಡ್ಮನಿ,ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹೊಂಗಣೆದೊಡಿಡ್, ಕನಕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.205/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸೊಮೇಶವ್ರಿ, ಬಡಿತ್ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ದ ವ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
3ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.206/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರಂಗಣಣ್ ಬಿ ಟಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೊಮೆ ನಹ ಳ್,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
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304

72904

305

72908

306

72910

307

72912

308

72915

309

72917

310

72922

311

72928

312

73204

313

73206

314

73208

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.207/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೊನನ್ನವ್ ಜಿ ಮೇಗೆರಿ, ಸ ,ಹಳೇ ಮಾಧಯ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.208/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಆರ್ ಸುಲೋಚನ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ದಂಡಿಗನಹ ಳ್,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹ ಮಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.209/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಿನನ್ರಹ ಳ್ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.210/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಮಹದೇವಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಅಂಕಳಕೊಪಪ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.211/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕಮಲಾ ಜಿ ಭಾಗವತ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ರಾಮಸಂದರ್, ಬೆಂ ದ ವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.212/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವಣಣ್ ಎಸ್ ಡಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ದಾಸರಹ ಳ್, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮಂ.213/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವೈ ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹುತಿರ್ದುಗರ್,ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
01/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.214/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಾವರ್ತಿ ಎಂ, ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಟೆಟ್ಹುಂಡಿ ಹೆಗಗ್ಡದೇವನಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ04/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.215/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆಂಚಯಯ್,ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕುರಿದೊಡಿಡ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ04/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.216/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಹುಸೇನ್ ಪೀರ್ ,ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಾಯಕೊಂಡ ,ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
04/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.217/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹಲಾಲ್ ,ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ,ಸ ಸು ಪಾರ್ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಮುಜಾವರ್
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315

73508

316

73509

317

73510

318

73511

319

73512

320

73657

321

73658

322

73659

323

73661

324

73662

325

73760

¹36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ06/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.218/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಷಂಶಾದ್ ಬೇಗಂ, ಸ ,ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಫಯಾಜಾಬಾದ್ ,ಬೆಂ ದ ವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ06/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.219/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಎಂ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ದೈ
ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೀಕನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
06/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.220/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಮಧುವಂತಿ ಎಮ್ ಎಸ್, ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
06/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.221/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಅಂಜುಮ್ ಎಫ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಧಾಯ್ನಗರ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
06/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.222/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಮಮ್ ಎನ್ ಮು ಜಿ ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
11/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.224/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ೕರಭದೆರ್ೕಗೌಡ ಎಂ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿಳಗನಕುಪೆಪ್ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
11/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.225/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಮಹದೇವ ಎಂ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊಮಮ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂ
11/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.226/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಾಲಾ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದೇವಾಂಗ ಪೇಟೆ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
11/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.227/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ,ದೈ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೆಂಕೆರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ರವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಡನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ11/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.228/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಿ ಬಿ ರುಕಿಮ್ಣಿ, ಮು . ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಯಡವನಾಡು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.229/201111.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಸ ಅ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಪರ್ಹಾಲ್ದ ಟಿ, ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ರಾಜಯ್
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74092
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74094
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74095
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74096

331

74099

332

74101
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74104

334

74207

335

74208

336

74209

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.230/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಆರ್ ವಕುಮಾರ, ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮುತಿತ್ಗೆ ಆಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂ:ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
14/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.231/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಫ ೕಹಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸ ಉ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಾಡುಗೋಡಿ ,ಬೆಂ ದ ವ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
14/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.232/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಯಲ ಮ್ ಆರ್,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ ಉ ವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
14/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.233/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ತಿಮುಮ್ ,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ ಉ ವ-1 ಸಾಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ / ಭಾಗಶಃ ಮಂಜಾರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
14/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.234/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶಬಿತಾ ಬಾಯಿ ಕೆ,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ ಉ ವ-1, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
14/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.235/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶೈಲಜ ಎಲ್ ಎಸ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ ಉ ವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
14/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.236/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಟಿ ಆರ್ ಭಾನುಮತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೂ ನಗರ, ಬೆಂ ಉ ವ-1, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
14/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.237/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ ೕದಾಖಾನಂ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ರಂಗನಾಥಪುರ ತುಮಕೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
15/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.238/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಲ ಮ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ರಂಗನಾಥಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ ಮುಂ
15/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.239/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಅಕಕ್ಮಮ್ ಬಸಪಪ್ ಕಡೇಮನಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊಸಕೊಪಪ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ ಮುಂ
15/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.240/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರೆಹನ ಸ ಸ ಉದುರ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್ ಉವ-1 ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ
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74685
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36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ15/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮಂ.241/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಿ ಎನ್ ಜಯಕುಮಾರಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ15/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮಂ.242/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಮಹಬೂಬಿ ಎ ಮು ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಯಾರಬ್ ನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಣಯ್ ಭ ಷಯ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
18/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.243/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಆರ್ ಹರೀಶ್ ಬಾಬು ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೇಗೂರು ದವ-3 ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
20/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.244/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವೃಂದಾವತಿ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಾಲಗೇರಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
21/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.245/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಅರದೇಶನಹ ಳ್ ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಹಣ
21/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.246/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರಜನಿ ಎ ಜೋ , ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮನಾನ್ರಾಯನಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
21/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.247/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೇಮಾ ಜಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಟುಟ್ವ ಳ್ ಟಿ ನರ ೕಪುರ ರವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಖಚಿರ್ಗಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.248/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
23/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.249/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರಿಯಣಣ್ ಬಿ ಎಲ್ ಸ ಹಾರೋಸೋಮನಹ ಳ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
23/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.250/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ಎಂ ಶ ಕಲಾ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಅಮೆ ರಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ23/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.251/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ನಿಮರ್ಲ, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಇಂಡಲ್ವಾಡಿ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ ದ ವ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
23/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.252/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವರಾಜೇಗೌಡ ಯು ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಚುಂಚಿಕಾಲೋನಿ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ23/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.253/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಗೌರಮಮ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಳಗುಂಬ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
26/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.254/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಚಂದರ್ಕಲಾ ಎ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಶೇಷಗಿರಿಹ ಳ್ ಕಾಲೋನಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
26/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.255/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮ ಬಿ ಸ ಸ ನೂ ಪಾರ್ ಶಾ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
26/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.256/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಬಿ ಟಿ ಗೋ ಂದರಾಜು, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ೕರಣಣ್ನಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ಉ ವ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.257/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟಿಟ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಸಾಸೆವ್ಹ ಳ್,ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
28/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.258/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ ಕಲಯ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ,ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.259/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪುಟಟ್ರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮರಡೂರು ಅರ ೕಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ30/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.260/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಅಮೀನಾ ಬಿ,ಸ ,ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಫಯಾಜಾಬಾದ್ ದವ ಬೆಂ ದ ವ ಸಾ ಬ ನಿ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
30/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.261/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಸೌಭಾಗಯ್ವತಿ ಹೊನನ್ಮುಡೆ, ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೀಮನಕುಪೆಪ್,ಬೆಂ ದ ವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
30/07/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.262/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಆರ್.ಜಯಣಣ್,ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಟಿ ಹೊಸಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ

257
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ01/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.263/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಜೆ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ,ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಹಾಲುವೇತಿರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ01/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.264/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕುರರ್ಂಕೋಟೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
02/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.265/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಮಂಜುಳ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದದ್ರಾಮನಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
02/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.266/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋದ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಭಕತ್ರಹ ಳ್,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
02/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.267/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಆರ್ ದೇ ಕ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚೌಳುತೋಟ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ02/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮಂ.268/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಬೊಗಸೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ
02/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.269/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ ಎಂ ಜಿ,ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಖಂಡಿಕಾ ಸಾಗರ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
04/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.270/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹ ಯೂರು, ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಬ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.271/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಕೆ ನೀಲಾಚಾರಿ, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಯಲವಟಿಟ್, ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.272/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಅರುಣ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ09/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.273/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಜೆ ಸುಂದರಮಮ್,ಮು , ಸ ಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಟೌನ್,ರವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿಎಫ್
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
11/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಮಂ.274/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಗೆರ್ೕಸ್ ನಿಮರ್ಲ ಎ ,ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಹಾಲ ಮ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉ ವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ11/08/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.275/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಹೆಚ್ ಜೀನತ್ ಭಾನು, ಸ ,ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಉ ವ -2,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
24/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಮಂ.285/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ನಜಮುನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾಡುಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉ ವ-3 ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ
25/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.287/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ವಾನಂದ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೀರನಹ ಳ್ ಕಡೂರು ತಾ,ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ25/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.288/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಗುರುಸಾವ್ಮಿ ಆರ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ತರುವನಹ ಳ್ , ಕಡೂರು ತಾ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
25/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.289/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಜಯಣಣ್ ಹೆಚ್ ಆರ್, ಬಡಿತ್ ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಇಬಿಬ್ೕಡು ಬೇಲೂರು ತಾ,ರವರ ಸಾ ಬ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ25/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.290/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಕೆ ಮಹದೇವಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನಲುಕ್ದರೆ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
25/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.291/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ರೇವತಿ ಜಿ, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬರ್ಹಮ್ಣಿಪುರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ,ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ29/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.292/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಆರ್ ಕೆ ಧನಂಜಯ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಭವನಹ ಳ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ29/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.293/20112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಮಾಯಿಗಯಯ್, ಸ. .ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ದೊಡಿಡ್,ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ02/09/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.294/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಬಿ ಹೆಚ್ ರುದರ್ಪಪ್ ,ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಜಿಗ ಹರಿಹರ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ02/09/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.295/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಟಿ ದದ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ತುಗಗ್ಲಹ ಳ್ ಹೊನಾನ್ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ02/09/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.296/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಗೋ ಂದಪಪ್ ಟಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ಟೌನ್,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:230284 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ02/09/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.297/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ರೇವಣ ದದ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ನಲೂಲ್ರು, ಕಡೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:227903 ರ ಲ್
02/09/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.298/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎನ್ ಲ ತ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,
ೕದರ್ರ ಪೇಟೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ02/09/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಭಾಅಂಮುಂ.299/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ ಎನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಳೇನಹ ಳ್ ಬೀರೂರು ಕಡೂರು ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
02/09/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-8
ಮಂ.300/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಟನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.166/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವೆಂಕಟ ವಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬಸವನಹ ಳ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.167/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಶ ಕಲಾ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಲಲ್ಬಾಳು,ಆನೇಕಲ್ ತಾ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.168/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶಾಲಾಕಷ್ ಶೇಟ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಚಕಕ್ಸಂದರ್,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.169/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಪರ್ಕಾಶ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡನದೊಡಿಡ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.170/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಆಂಜನಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಂದವಾರ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.171/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ಸರಸವ್ತಿ, ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಮಂಡಿಕಲ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.172/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ೕತಾರತನ್, ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಅಂಗಡಿಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 137402
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.173/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ನಾಲಬಂಧವಾಡಿ,ಮಂಡಯ್ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.174/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಮೈಲಾರಪಪ್ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಪಾತೋ , ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬಸವಣಣ್ನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.175/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ದಾವೂದ್ ಖಾನ್, ಮು , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಾಕನತೋಪು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.176/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ದೇವಕಿ ಎಂ ಟಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಡಿ ಬಿ ಹ ಳ್, ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.177/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಮೇಡಮಾರನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 167549
27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.178/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಂಗಮಾದಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಅತಿತ್ಹ ಳ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.179/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನ ದಾಬಾನು, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.180/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ದೊಗಗ್ನಹ ಳ್,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.181/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ರಂಗನಾಧ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹೊಸೂರು, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.182/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಗೀತಾ ಎಂ , ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಪಿಂಡಕೊರತಿಮಮ್ನಹ ಳ್,ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.183/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಸುಲಾತ್ನೆಪ್ೕಟೆ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.184/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶಂಷುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ, ಜನಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.185/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಎಂ ನಂಜಯಯ್,ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕರುಹಟಿಟ್ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.186/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಎಸ್ ಶಾಂತ ಂಗಪಪ್, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹುಚಚ್ಪಪ್ನಹ ಳ್,ದಾವಣಗರೆ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾ ಮುಂ
27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.187/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ದಿನೇಶ, ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅವರಗೆರೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.188/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನಾಗಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 167598
27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.189/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಶಾ ೕನ್ ತಾಜ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಇಚಚ್ಲಘಟಟ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.190/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಯಣಣ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಹತಿರ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.191/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಅಕತ್ರ್ ಸಯೀದಾ ಖಾತೂನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಟೆಪುಪ್ನಗರ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.192/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಸವರ್ಮಂಗಳಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಭೀಮಸಂದರ್ಪಾಳಯ್,ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.193/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಮರಿಬಸವಯಯ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಗುಲಗಂಜಿಹಳಳ್,ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.194/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ತಲಪುರಕೆ,ತುಮಕೂರು ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.195/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಕೆ ಪುಟಟ್ ೕರೇಗೌಡ, ಬಿ ಆರ್ ಪಿ,ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 107281
27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.196/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಕೆ ಹರಿಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಅನುಗವ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮುಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.197/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶಾಲಾಕಷ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಅಗರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ
27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.198/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹನುಮಂತಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎನ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಆದತಿ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.199/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎ ದಾ ಾಯಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆರೆಮಕಿಕ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ27/06/2011
04/12/2011
04/06/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮಂ.200/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೈರತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ11/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮುಂ.276/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಟಿ ರಾಮಣಣ್,ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹಂಚಿಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ11/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮುಂ.277/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಗಂಗಮಮ್ ,ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ ಬೆಂ ಉ ವ-2 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
16/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
ಮಂ.278/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಟಿ
ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಗಲ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
18/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
ಮಂ.279/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಮುಕಾತ್ರ್ ಅಹಮದ್ ಗೋಡಿಯಾಲ್ ,ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕಮಮ್ಸಂದರ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
19/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
ಮಂ.280/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂಜನಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಎಸ್.ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ಬೆಂ ದ ವ-1,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
19/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
ಮಂ.281/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ವೈಶಾ ಜಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಳಲಕೊಪಪ್, ವ ಗಗ್ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
20/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.282/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಂ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ,ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹುದುಕುಳ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ,ರವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
24/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
ಮಂ.283/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಸ್ ಜಗದೀಶವ್ರ ರೆಡಿಡ್ ,ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೊತತ್ಪ ಲ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ24/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
ಭಾಅಂಮುಂ.284/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಆರ್ ಮಹದೇವಶೆಟಿಟ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಮರಿಯಾಪುರ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
25/08/2011
04/01/2012
04/07/2012
8-3-9
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.286/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮರವಂಜಿ,ಕಡೂರು ತಾ,ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
02/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.301/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಂ ಮುನಿಯಪಪ್, ಮು , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಲಕೂಕ್ರು ಮಾಲೂರು ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್,ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
02/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.302/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿದೇ
ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ತೊರೆಪಾಳಯ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ02/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.303/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎನ್ ಮಲೆಲ್ೕಶಪಪ್, ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಿ ಕೆ ಹೊಸೂರು ಬೀರೂರು ಕಡೂರು ತಾ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ02/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.304/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಗಂಗಯಯ್ ಕೆ, ಮು , ಸಕಮಾಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
02/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.305/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಂ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ ರಾಮನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
02/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.306/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಟಿ ತಾಂಡವ ಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡಗೆರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
02/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.307/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ನಿಮರ್ಲ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ತಾಳಕುಂಟೆ ಮಾಲೂರು ತಾ ರವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಲ್
03/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.308/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಸಾ ಹ ಳ್, ರಾ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
03/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.309/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇಕಹ ಳ್, ಬೆಂ ದ ವ-3 ಮಗಳ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ05/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.310/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ತಾವರೆಕೆರೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
05/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.311/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಕಮಮ್ ಎಂ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಜಕೆಕ್ೕಗೌಡನದೊಡಿಡ್ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರ ಸಾ ಭ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
05/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.313/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಲ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್,ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಈಡಿಗದಾಸರಹ ಳ್ ರಾ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ05/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.314/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ದದ್ರಾಜು,ಪ.ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ದಪುರ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾಸ್ತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
05/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.315/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎನ್ ಶವ್ನಾಥ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಹುಚಚ್ನಹಟಿಟ್, ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.320/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಕೇಶವೇಗೌಡ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಗೂಲಲ್ಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.321/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ಬಸವಯಯ್, ಮು . ಸ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೋಣಸಾಲೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಬಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.322/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಂ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ಂ, ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.323/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಸಣಣ್ತಮೆ ಗೌಡ ಎನ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದೊರೆಕೆರೆ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
12/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.324/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಡಿ ದಾಯ್ವೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಂಗೋಡನಹ ಳ್ ಆಲೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.325/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ನೂರುಲಾಲ್ ಸಾ ಬ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನಕಕ್ಲಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್,ರವರಿಗೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.326/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಕೆ ಜಿ ಸುರೇಶಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಾಣಗಹ ಳ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
12/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.327/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ವಮಮ್ ,ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಧಸರೀಘಟಟ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
14/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.328/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ವನಜಾಕಷ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ತಿಮಾಲ್ಪುರ ತುಮಕೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.330/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಂ ಎಲ್ ರಾಮಚಂದರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಯ ಯೂರು, .ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
15/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.331/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.332/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಬೋರ ಂಗಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಸಾಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ16/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.333/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಂದಾರ್ನಗರ ಬೆಂ ದ ವ-1 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ16/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.334/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ೕಸ, ಸ , ಸ ಉದುರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮುದಿಗೆರೆ, ಬೇಲೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ17/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.335/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಬಿ ಲೋಕೇಶ್, ಬ.ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನರ ೕಪುರ ಆರ ೕಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
17/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/336/2011-12
ರ್ೕ ಬೇವೂರಯಯ್, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೇತೋಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
19/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.337/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಜಿ ಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಈರಲಗೆರೆ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
19/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾ.ಅಂ.ಮುಂ.338/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಉಮಮ್ರ್ ದರಾಸ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹುಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
22/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.339/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹೊನಾನ್ರುತಮಮ್ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ೕವಸ್ರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂ ದ ವ-3 ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
22/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.340/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಎಸ್, ಆರ್ ಪಿ, ಬಿ ಆರ್ ಕೇಂದರ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ26/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.341/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಟಟ್ದಾಸನಪುರ ಬೆಂ ದ ವ-3 ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಾ ಭ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ26/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.342/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ರೇವಮಮ್, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಅತಿತ್ಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
26/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.343/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ರೇಖಾಮಣಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ26/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.344/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಜಿ ಎಂ ೕರಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಹ ಳ್, ಹರಿಹರ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ26/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.345/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕೆಂಪಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಭೋ ಕಾಲೋನಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
26/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.346/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಅಮೀನಾಬೇಗಂ ಸ ಸ ಉ ಬಾ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ ತಿಪಟೂರು ಔನ್,ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
26/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.347/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಶಾರದಮಮ್ ,ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಎಂ ಗುಡೆಡ್ಕೊಪಪ್ ಹೊಸನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
26/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.348/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಬಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಂಬೇನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಠ್
28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.349/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ರುಕಿಮ್ಣಿ ಡಿ, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬಿಳಗುಳ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ನಂ:143925 ರ ಲ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.350/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ಕೆ ಬಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಲಲ್ಂದೂರು ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.351/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ರಾಧ ಎ ಆರ್, ಮು. , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮುತಿತ್ನಕೊಪಪ್ ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.352/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ರಾಮಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಲಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.353/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ನುತ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕರಡಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.354/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಲ್ ಂಗಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ತೇಗೌಡನದೊಡಿಡ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.355/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಪಿ ಮಹದೇವ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಭೂಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.356/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಗಾಯತಿರ್ದೇ , ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ತೊಟುಲ್ಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.357/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಬೇಲೂರೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಯರೇಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.358/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ .ಮುನಿರಾಮಯಯ್, ಮು , ಸ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗುಜಜ್ನಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.359/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ನರಸಮಮ್, ಮು , ಸ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ೕಗೆಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯ
28/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.360/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ,ಮು , ಸ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಸಾಲೆ, ಶೇಷಾಪುರ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ29/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.361/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಕೆ ರತಾನ್ಕರ ಶೆಟಿಟ್ ಪಮು ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ವಡೇರಹೊಬ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
30/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.362/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ಕೆ, ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಣಸನಹ ಳ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ30/09/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮುಂಮಂ.363/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದ ದೈವಜಞ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹಾರೆಕೊಪಪ್, ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
01/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.365/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಕೆ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಲಾಡ್ರ್ ಪುರ ರಾ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
04/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.366/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎನ್ ಮಂಜುಳ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್,ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
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36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ07/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.367/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಗೋ ಂದರಾಜು, ದೈ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಠ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ
10/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.368/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಆರ್ ಭಾಗಯ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ12/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.369/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ವಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಡಿ.ಕಲಕ್ರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
12/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.370/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಗಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಲಲ್ಬೋರನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
(6)ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/371/2011-12
ರ್ೕ ಎಸ್.ಆರ್. ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ, ಕುಣುಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.373/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ನರ ಂಹಯಯ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಾಯಸಂದರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.374/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಜಿ ಎಲ್ ಚನನ್ಕೃಷಣ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ನಾಗಸಂದರ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.375/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ರಂಗರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮೈದನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮಂ.376/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಜಿ ಕೆ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮಂ.377/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಾಂಭ ಎಂ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಯರಿಯೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮ
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮಂ.378/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಕಕ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ

270
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

502

84667

503

84669

504

84670

505

84671

506

84673

507

84675

508

84676

509

84762

510

84763

511

84764

512

84765

6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮಂ.379/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಆರ್ ರಾಜಪಪ್, ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮಂ.380/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಸ ಸಕಿಪರ್ಶಾಲೆ, ಕೆ ಕಾಳನಹ ಳ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮಂ.381/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಇ ಯಶೋದಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗುಲ ಂದ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.382/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಮಹಾ ಂಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಅಕಕ್ನಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮಂ.383/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ದದ್ಗಂಗಮಮ್ ಮು ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.384/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ದಯಾನಂದ ಕೆ ಪಿ, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕಟಾಟ್ಯ ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
6ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
14/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.385/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಮಮ್ ವೈ ಡಿ, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಡ್ಗೂಳ ರಾ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/386/2011-12
ರ್ೕ ಎನ್. ವಮಮ್, ಸ. .,ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಾಮನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.387/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಪುಟಟ್ಪಪ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಳಮಾಚನಹ ಳ್, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.388/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವೆಂಕಟರಾಮ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಟಿ ಬಳಳ್ಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/389/2011-12
ಜಿ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ,ಮು. . ಸ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, .ಎ .ಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ. ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
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513

84766

514

84768

515

84769

516

84796

517

84798

518

84832

519

84833

520

84900

521

84903

522

84904

523

84905

3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/390/2011-12

15/10/2011

01/04/2012

01/10/2012

8-3-10

ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ., ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ದೊಡಿಡ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾ.ಅಂ.ಮುಂ.391/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕತಾತಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬಿಗನೇಮಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಭಾ ಅಂ
15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮುಂ.392/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜೆ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೂರಲಮಠ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.393/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ಗೌಡ ಡಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಲಸೂರು, ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮಂ.394/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರಾಜಣಣ್, ಸಂ,ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಕನಕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.395/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಡಿ ಬಿ ಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್, ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮುದುಗನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:144417
15/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.396/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಗೌಡ, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಎನ.ಈ ಮಿಶರ್, ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
17/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.397/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶಫರ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ರಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
17/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.398/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ಸರೋಜ ಸ ಸ ಬಾಲಕರ ಕನನ್ಡ ಮಾ ಶಾ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
17/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಮಂ.399/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ .ಬೈಯಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಯಿರಾ ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ17/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-10
ಭಾಅಂಮುಂ.400/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 93895 ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಲೊಕಕ್ನಹ ಳ್
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524

84907

525

84908

526

84910

527

84911

528

84930

529

85098

530

85108

531

85109

532

85146

533

85163

534

85165

36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ17/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮುಂ.401/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಎನ್ ಾನಾಂಬ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ17/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮುಂ.402/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ೕರಿ ಬಸಪಪ್, ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಅಪಪ್ರ್ ಮೇಗಳ ಪೇಟೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ17/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮುಂ.403/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಡಿ ಅಬುದ್ಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಕಿಕ್ ಭಟಿಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
17/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.404/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಜಿ ನಾಗರಾಜು ಮು ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಮದನಘಟಟ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ17/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.405/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವೆಂಕಟರಾಮು ಎಸ್ ಕೆ ದೈ ,ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಪೇಟೆ, ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
18/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.406/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಗೋ ಂದಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ದಿನೂನ್ರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ19/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.407/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತ ಮು ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಮೂಗಿತ್ಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
19/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.408/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಸೈಯದಾ ರಫಿಯ ಷಾ,ಸ , ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೃಷಣ್ನಗರ ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
3(6)ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
19/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/409/2011-12
ರ್ೕಮತಿ .ಜಗದೀಶವ್ರಿ, ಸ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಮನಗರಿ, ಬೆಂ ದ ವ-4, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
19/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
ಮಂ.410/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವೈ ಎ ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಡ್ ವಾರ ಮಾಲೂರು ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
19/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.411/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ನಿಮರ್ಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಡ್ಕಡತೂರು ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ
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535

85234

536

85266

537

85278

538

85295

539

85310

540

85311

541

85324

542

85351

543

85352

544

85353

545

85354

36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ19/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.412/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಗಿರಿಜಾಂಬ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೈದಾಳ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
20/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.413/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರಮೇಶ್ ಎಂ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಟಟ್ಗಾಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
20/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.414/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸರ್ ತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
20/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.415/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಟಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಇಟಟ್ಮಡು ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮುಂ.416/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಿ ಪುಟಟ್ಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಾರಗೋಡನಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.417/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ. . ಮರುಳ ದದ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಬಿಬ್ನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.418/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಲ್ ಸುಬಬ್ರಾವ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಒಂಭತುತ್ಗು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ
21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.419/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಕೆ ಜಯಣಣ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಜೋಡಿ ತಿಮಮ್ರಾಯನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.420/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಎಂ ಪರ್ಭಾವತಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೋ ಕಾಲೋನಿ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.421/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಲ ೕನರಸಮಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕರಡಿ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.422/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ರಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಳುವನೇರಲು ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
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549
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.424/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸಾ ಭ ನಿ ಎಲ್ ರತನ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದ ವ ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.425/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶೈಲಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆರೆಗೋಡಿ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.426/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕಿಟಟ್ಚಾರಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಳೇಸಂಪಿಗೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂ
21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.427/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ರೂಪಾಕಚ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಂಚಲಗೊಂಡನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.428/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಜಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ ಉ ವ-1ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.429/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
21/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.430/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಮಾದ ಂಗಯಯ್ ಐ ಇ ಆರ್ ಟಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ22/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮುಂ.431/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ
ಲ್ ಗೆರ್ೕಸ್,ಸ. . ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗಗೇರ್ಶವ್ರಿ,ಟಿ ನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ22/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.432/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸಾ ಭ ನಿ ಶೇ 90 ರಷುಟ್ ಹಣ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್ ಹಬೀಬ್ ಜಾನ್,ಮು. ಸ.ಉ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸುನಿನ್ಚೌಕ ಮೈಸೂರು
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ22/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/433/2011-12
ರ್ೕ ಡಿ. . ಶೇಷಾದಿರ್, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಎಲ, ಂಧುವ ಳ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶೇ
22/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
3(6)ಪಾರ್. ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/434/2011-12
ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲ, ಬ.ಮು. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಂಡಿಪಾಳಯ್, ಮೈಸೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
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85478
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85596

567
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
22/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.435/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎನ್ ಗೌರಮಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಳೂಳ್ರು ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
22/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.436/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಆರ್ ಲ ಮ್ೕ ದೇವಮಮ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಾಲಕರ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
22/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.437/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಸುಲೋಚನ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
22/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.438/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಕೆ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜು ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
22/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.439/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಇ ೕನಪಪ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ತೊಂಡಾಲ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ
24/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.440/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ನಾಗಭೂಷಣ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಎಡೆಯೂರು ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
24/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.441/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆ. ೕರಾಚಾರಿ,ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಹ ಳ್, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
24/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.442/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಆರ್ ರಮಾಮಣಿ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಐ.ಜಿ ರಸೆತ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ24/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.443/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
.ಬಸಪಪ್ ದೈ , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ರಾಮನಾಥಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ24/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.444/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಜಯರಾಮೇಗೌಡ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಉಗರ್ನ ಕೊಪಪ್ಲು .ಆರ್.ಪಟಟ್ಣ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ24/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.445/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಕೆ ಲಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಹು ಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ24/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.446/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು,ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೇರಳಾಪುರ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
24/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.447/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸಾ ಭ ನಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕುಮುದ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ನಾಗೇನಹ ಳ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ26/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.448/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ರುಕಿಮ್ಣಿ ಬಾಯಿ, ಬಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಬೀದಿ ಬೀರೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
26/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.449/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ೕಗನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಜಗಗ್ನಪಾಳಯ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
26/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.450/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ಎನ್ ವಪರ್ಸಾದ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಎಣೂಣ್ರುಕದಿರೇನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
28/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.451/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಪಿ ಸವ್ಣರ್ಲತ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಎಂ ಹೊಸಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ29/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.452/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕುಸುಮ ಎ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ವಾಜರಹ ಳ್ ಬೆಂ ದವ-1 ಇವರ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
29/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.453/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಬಿ ಸಂತೋಷ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ತಿಮಾಮ್ಲಾಪುರ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ29/10/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.545/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವೆಂಕಟರವಣಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಅಗರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
03/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.455/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಹೆಚ್ ವ ೕಗಿ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಜನನ್ತ್ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
03/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.456/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ರೇವಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ನಾಡಕಲ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
04/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.457/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಡಿ ಜಯಮಮ್ ಸ ಸ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ ಮರಳಕುಂಟೆ ಬೆಂ ಉವ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ05/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.458/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಎಲ್ ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ05/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.459/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಜಡೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ ವಾ
05/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.460/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಪಾಂಡುರಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ವಡೇರಪುರ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ05/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.461/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವರುದರ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
05/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.462/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೊಂಬಾಳಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಆರ್ ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
05/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.463/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಆರ್ ಸುಮ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಯಡಿಯೂರು ಬೆಂ ಉವ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
05/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.464/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದ ವ-4 ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.465/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಿ ವಪಪ್ ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಪಿಳೆಳ್ಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.466/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ತಿಮಮ್ಶೆಟಿಟ್ ಕೆ ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಕಣಿವೇಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:222107 ರ ಲ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.467/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಅಸಮ್ತ್ ಅತಾತ್ರ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ. ಬೀಡಿ ಲೇಔಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.468/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಷರಿಫ್ ಸಾಬ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹನಗಲಾಡಿ,ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.469/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಿ ಉಮಾಪತಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚೀಲಾಪುರ, ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.470/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜೆ ಐ ನಿರಂಜನರಾಜ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಎಂ. ರಸೆತ್, ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.471/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಮುಕಾಂಬಿಕ, ಶಾಲಾಮಾತೆ, ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಮಸದಿ ಹೊನನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.472/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಿ ಎಂ ರಾಜುನಾಯಕ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹೊಳೆಅರಳಹ ಳ್, ಹೊನನ್ ಳ್ ತಾ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.473/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವನಸತಯ್ನಾರಾಯಣಗುಪತ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.474/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಜಗರೆಡಿಡ್ಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.475/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಟಿ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರದನಹ ಳ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.476/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಚನನ್ಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.477/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸುಧಾ ಎನ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಎನ್ ಹೊಳೆಕಟೆಟ್ ಸೊರಬ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.478/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎ ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಾದನಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ

279
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.479/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನಿಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಾತನೂರು ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.480/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸು ೕಲಾ ಬಾಯಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಉಳಾಯಿಬೆಟುಟ್ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.481/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಪಿ ನೇರಳೆಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.482/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನಾಗಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಿರುಗಾವಲು ಮಳವ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.483/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಳೇನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.484/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಲೋಕೇಶಪಪ್ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಡಣಾಯಕಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.485/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎ ರಣಯ್ ಗೌಡ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕುಪಪ್ನ ಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.486/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಪೂಣರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆ ಆರ್ ಪುರ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಗಳ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಗರಿಷಟ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.487/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಗಂಗಹನುಮಕಕ್ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಗಳ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.488/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ಕೆ ಪರ್ಹಲಾಲ್ದ್ ಕುಮಾರ್ ದೈ ತರೀಕೆರೆ ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:222199ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.489/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪುರಂ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ
ಸಾ ಭ ನಿ ತಾಜ್ ಕಮರ್ ಭಾನು ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ08/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.490/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನ ನಿ ಎಸ್ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ10/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಭಾಅಂಮಂ.494/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಾ ದ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಎಂ ಜಿ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದ ವ ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
11/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.495/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಹೊಸಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
15/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/496/2011-12
ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ನಾಗರತನ್, ಸ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸೋಮೇನಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
15/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.497/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶಂಷುನಿನ್ೕಸ ಸ ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಜನಾಪುರ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ ದ ವ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಗಳ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ ಗರಿಷಟ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
15/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.498/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಯ ಜಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ಕಾಕ್ಗಿ ಸಾಭನಿ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
15/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.499/2011.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಎ ಗಿರಿಜಾ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹರಳಹ ಳ್ ದಾಸರಕೊಪಪ್ಲುಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
15/11/2011
01/04/2012
01/10/2012
8-3-11
ಮಂ.500/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಗಂಗಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಡಕೇಗುಡುಲ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.501/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವಸಂತ ಕೆ ಬಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.502/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಾಂಡುಕುಮಾರ ಬಿ ಕೆ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.503/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ನಂಜುಂಡಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಂಜೂರು,ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.504/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಎನ್ ರಾಮಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.505/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಎಸ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ರಾಮನಹ ಳ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.506/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಗ ರಂಗಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಂಗಾಪುರ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.507/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಹೆಚ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಚಾಕೇನಹ ಳ್ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪುರ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.508/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪುಟಟ್ಲ ಮ್ ಎ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.509/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಮಹದೇವಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಗಂಗಾಧರನಕಟೆಟ್ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.510/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪರ ವ ಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ತರಕಣಾಂಬಿ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.511/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರಾಮಚಂದರ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್, ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ15/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.512/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರಾಮಣಣ್ ಎನ್ ಟಿ ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಸಾದರಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ:ಇಡಿಎನ್
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
16/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/513/2011-12
ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂ ದ ವ-3, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ
17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.514/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ಎನ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಆಂದರ್ಹ ಳ್, ಬೆಂ ಉವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಮಂ.515/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಭಾನುರೇಖಾ ಬಾಯಿ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಸುಂಕದಕಟೆಟ್ ಬೆಂ ಉವ -1ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಮಂ.516/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಭಾದವಾಡಗಿ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಮಂ.517/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎ ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಸುಂಕನಕಟೆಟ್ ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.518/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಗೌರಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕುಂಬಾರ ಪೇಟೆ ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.519/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಯಮಮ್ ಬಿ ಟಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆ ಮಾ ನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.520/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಗೋಪಾಲಪಪ್ ಈ, ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹಾದಿಕೆರೆ ತರೀಕೆರೆ ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 136947
17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.521/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಉಮಾದೇ ಟಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊಳಕಲುಲ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.522/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ನಾಗವೇಣಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಜೋಡಿ ಲ ಮ್ೕಸಾಗರ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ17/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.523/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಹೊನಾನ್ಂಬಿಕೆ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ತೆರೇದಕುಪೆಪ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
18/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಮಂ.524/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಂಬ ಕೊಪಪ್ ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.525/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸಾ ಭ ನಿ ಲ ತಾ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಾರಕಿಕ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.526/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಂದಿಗೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಕಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.527/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಎನ್ ರುದರ್ಪಪ್ ಪದ ೕಧರೇತರ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/11/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.528/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಟಿ ಬಸವಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ರುಪಾಕಷ್ಪುರ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಕಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.529/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಪಿ ರ್ೕಮತಿ ಸ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 135087 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.530/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ತತ್ ಮಂಜೂರು
ವೆಂಕಟಪತಿ ಆರ್ ಪಿ ಪುಲಗೂರ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಭಾಗಶಃ
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.531/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಎಸ್
ೕಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಆಣೇಗೆರೆ, ಕಡೂರು ತಾ ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.532/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಷಣುಮ್ಖಯಯ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ದೊಡಡ್ವಾಡಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.533/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶಾರದ,ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೋರೆಕೊಪಪ್ಲು,ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.534/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹುಚಿಚ್ೕರಪಪ್ ಟಿ ಪಿ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ದಾಸರಹ ಳ್, ರಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಕಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.535/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವೈ ಎಸ್ ತಾಯ್ಗರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಿ ದೊಡಡ್ಹಟಿಟ್ ಪಾವಗಡ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಕಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.536/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಗಿರಿಜಮಮ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ ಉವ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.537/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಎನ್ ೕಲಾವತಿ ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮಲೆರ್ ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.538/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸುಧಾಮಣಿ ಎಂ ಎನ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಡಿರ್ಕೊಪಪ್ಲು ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.539/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ೕಲಾವತಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಳೂಳ್ರು ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
21/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.540/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ತಿಮೆ ಗೌಡ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಾರೋಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉವ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
22/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.541/201112.ಸಾಮಾ
ನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಭೈರಹನುಮಯಯ್ ಎಂ ಮು ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಬಿದರಕಲುಲ್ ಬೆಂ ಉವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
22/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.542/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಶೈಲ ರ್ೕ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ ಉವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
22/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.543/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಆರ್ ರಾಗಿಣಿ ಮು ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ ಉವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
23/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.544/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ಗಾಯತಿರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೂ ನಗರ ಬೆಂ ಉವ -1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
23/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
ಮಂ.545/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಡ್ಮಲೆಲ್ೕಕೆರೆ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
23/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.546/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಪಿ ನಾಗಾಚಾರ್,ಮು. .ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನಿಡುವ ಳ್, ಕಡೂರು. ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ23/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.547/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಆರ್ ವಾಸುದೇವಮೂತಿರ್, ಸ. . ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಎ ಕಾಟೇಹ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
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36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
23/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.548/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸುಜಾತ ಆರ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕನೆನ್ಕೊಪಪ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ23/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.549/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಅಂಜಿನಪಪ್,ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬುಳಾಳ್ಪುರ ಕಾಯ್ಂಪ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ23/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.550/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಪಾಶಚ್ರ್ನಾಥ ಬಿ,ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಬಸವಾಪುರ ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
23/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮಂ
ಮಂ.551/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವಾಗೀಶ್ ಕೆ ಇ ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ದಿಲ್ಪುರ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ23/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.552/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್,ಬ.ಮು. , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕತತ್ಲಗೆರೆ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿಭಾಅಂಮಂ.553/2011.ಸಾ
ಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಾದಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಚಿಕಕ್ಬಿದರೆ, ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿಭಾಅಂಮಂ.554/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸುಕುಮಾರ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿಭಾಅಂಮಂ.555/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸರಸವ್ತಮಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗುಡಿ ಗೊಂಡನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ-ಮುಂ
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.556/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಫಜಾರ್ನ ಬೇಗಂ ಸ ಸುಕಿ. ಪಾರ್ಶಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ-ಮುಂ
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.557/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸುಕಲತಾ, ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹನುಮಂತನಗರ ರಾಮನಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ-ಮುಂ
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.558/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಸರಪಣಣ್ನವರ ಪಿ ಎಂ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹುಲೆಲ್ೕಮನೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
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36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ-ಮುಂ
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.559/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕುರುಬರಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಬನಿ-ಮುಂ
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.560/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಂದಿನಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಳೆಸಂಪಿಗೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/561/2011-12
ರ್ೕ ಪಿ ಳ್ೕರಪಪ್, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.562/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಬಸವರಾಜ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಪುಣಭಗಟಿಟ್ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.563/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ನುತ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಕರಡಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ24/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.564/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಚಿಕಕ್ಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ರಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ25/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭಾಅಂಮಂ.565/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ವಾನಂದ ಎ ಎಂ.ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಉಡವ, ಬೀರೂರು ವಲಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
25/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮಂ.566/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಎಲ್ ಪಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮುಸೂಟ್ರು, ಜಗಳೂರು ತಾ,ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
25/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.567/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ಆರ್ ನೂರುನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಯಚಚ್ನಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿ-ಮುಂ
25/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಮಂ.568/201112.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2011
ೕಣಾ ಟಿ ಆರ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ತಲಮಕಿಕ್, ಕೊಪಪ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ .569.ಸಾಮಾನಯ್
28/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹುಚಿಚ್ೕರಯಯ್ ಸ ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್ ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .570.ಸಾಮಾನಯ್
28/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
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ಜಯಲ ಮ್ೕ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 180873
36ಪಾರ್ .571.ಸಾಮಾನಯ್
28/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಪುಟಟ್ಮಾದಯಯ್ ಎಂ ಸ ಸುಕಿಪಾರ್ಶಾ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ .573.ಸಾಮಾನಯ್
29/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ರಾಮಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .574.ಸಾಮಾನಯ್
29/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಮುನಿರೆಡಿಡ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ನಕಕ್ಲಗಡಡ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ .575.ಸಾಮಾನಯ್
29/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ದಿಲ್ ಷಾದ್ ಬೀ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಎಂ ಹೊಸಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ .576.ಸಾಮಾನಯ್
29/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಜೀನತುತ್ನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ .577.ಸಾಮಾನಯ್
29/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ಎಚ್ ಸುನಂದಾದೇ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಚೀರನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ .578.ಸಾಮಾನಯ್
30/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ತೊರದೇವಂಡಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ .579.ಸಾಮಾನಯ್
30/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾಡದಿಬೂಬ್ರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ .580.ಸಾಮಾನಯ್
30/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಪದಾಮ್ ಬಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾಟಿಪಳಳ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
36ಪಾರ್ .581.ಸಾಮಾನಯ್
30/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ೕಗಿನಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ .582.ಸಾಮಾನಯ್
30/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಜು ಯೆಟ್ ಬಿ ಪಿಂಟೋ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂಗೆರ್ ಕಸಬಾ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಂಶ
ತತ್
36ಪಾರ್ .583.ಸಾಮಾನಯ್
30/11/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ೕಲಾವತಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗರಿಷಟ್ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .584.ಸಾಮಾನಯ್
02/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ೕರನಾದ,ಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಪುರ,ಮಳವ ಳ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ .585.ಸಾಮಾನಯ್
02/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎನಜ್ಯ ರ್ೕ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಚಚ್ನದೊಡಿಡ್, ಮಳಳ್ವ ಳ್, ತಾ, ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ
36ಪಾರ್ .586.ಸಾಮಾನಯ್
02/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಷಂ ಯಾ ಖಮಮ್ರ್ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ .587.ಸಾಮಾನಯ್
02/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಸಪಪ್ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ತೆಲಗಿ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ .588.ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸುಕನಯ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .589.ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಚಂದರ್ಕಲಾ ಪಿಪಿ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
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36ಪಾರ್ .590.ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮಹಬಲೇಶವ್ರ ಪಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .591.ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎ ಎಂ ಶೈಲಜ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಹರಿಸಮುದರ್ ತಿಪಟೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್ .592.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಪುಷಾಪ್ವತಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಳೆಳ್ೕನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ .593.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಲ ತಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಉಪಾಸಪುರ ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ .594.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಚಂದರ್ಗೌಡ ಬಂಕಾರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .595.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಕುಸುಮ ಸ ೕ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಪಾಕರಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಶಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ .596.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಹೆಚ್ ವಕುಮಾರ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಬಿಸುತ್ವ ಳ್,ಜಗಳೂರು ತಾ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ .597.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಗೀತಾ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಮಮ್ಸಂದರ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ .599.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಪಿ ಸುವಣರ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೊಟಕಣಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
07/12/2011
02/04/2012
02/10/2012
8-3-12
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/598/2011
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್, ಸ , ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿ
36ಪಾರ್ .601.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಶಕುಂತಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಎಂಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿ
36ಪಾರ್ .602.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಟಿ ರಾಜಣಣ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಎಸ್ ಕೊಡಗೀಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ .603.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎ ೕಲ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಿ ಎ ಗುಡಿಪಾಳಯ್ ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್ .604.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ವಮುಮಾರ್ ಡಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕುಣಿಗಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ .605.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಹನುಮಂತರಾಜು ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ನಾಗಸಂದರ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
36ಪಾರ್ .606.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ದಧ್ರಾಮಯಯ್ ಟಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಡಿಂಕನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ .607.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ಟಿ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ .608.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಸ್ ಭರ್ಮರಾಂಬಿಕಾ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕುಂದೂರು ತುರುಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
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36ಪಾರ್ .609.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಶ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಯಲಚಿಪಾಳಯ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ .610.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಆರ್ ಸುನಂದಬಾಯಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊಸಮುತತ್ಗಿ ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ .611.ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಜಾಕಿಲ್ನ್ ಸಾಯ್ ನಿ,ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಎರೆಬೋರೆಕಾವಲ್, ಹಾಸನ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ .612.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಪದಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .613.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ರಿಫತ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸಉ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದಿ
36ಪಾರ್ .614.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಎಸ್ ೕರಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಅರ ಹ ಳ್ ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
36ಪಾರ್ .615.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸದಾ ವ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಾರೋಹ ಳ್ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಕಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
36ಪಾರ್ .616.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಬೀಹಾಬೇಗಂ ಸ ಸು ಪಾರ್ಶಾದೊಣಬಘಟಟ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .617.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ದದ್ಮಲಲ್ಪಪ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮು ಬೀರೂರು ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
36ಪಾರ್ .618.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಬಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಅಡೂರು ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಬಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ .619.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಹೆಚ್ ರಾಮಚಂದರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೋತನಹ ಳ್ ಆಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
36ಪಾರ್ .620.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಜಿ ಎನ್ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಜಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .621.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಪದಮ್ಘಟಟ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಕಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36ಪಾರ್ .622.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .623.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ದಾ ಾಯಿಣಿ ಟಿಟಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ .624.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ಕೆ ರಾಜೇಂದರ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೀಲೇರಿ ಮೂಡಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .625.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಮುಕತ್ ಪಟಗಾರ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ .626.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಂ ವಣಣ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ರಾಮಚಂದರ್ ಹೊಸೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
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36ಪಾರ್ .627.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಅರಣಿ ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
36.1.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ನಿಧಿ/2011
ಬಿ ಭಗವಂತ ಸ ಲ ಮ್ೕಸಾಗರ , ರಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .629.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕ ವಾಸ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೋಳೇನ ಹ ಳ್ ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .630.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಸಂಜೀ ಬಾಯಿ ಕೆ ಪದ ೕಧರೇತರ ಮು ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಮುನಿಯಾಲು ಕಾಕರ್ಳ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
36ಪಾರ್ .631.ಸಾಮಾನಯ್
12/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎಂಮುನಿತಾಯಮಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕರಡಗುಕಿ ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
12/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
36ಪಾರ್ .632.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಇಂದುಮತಿ ಎನ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಗಂಗನಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ .633.ಸಾಮಾನಯ್
13/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಆನಂದಪಪ್ ಪಿ ಬಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಜೀಗನಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ .634.ಸಾಮಾನಯ್
14/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಅಮುತ್ಲ್ ರಫಿ ಮು ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
36ಪಾರ್ .635.ಸಾಮಾನಯ್
16/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ನವನೀತ್ ಕೆ ಎನ್ ಮು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
36ಪಾರ್ .636.ಸಾಮಾನಯ್
16/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂತಮಣಿ, ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹೊನೆನ್ೕನಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ ತಾ, ಸಾಭನಿಧಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ
36ಪಾರ್ .637.ಸಾಮಾನಯ್
16/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಎನ್ ಆಂಜಿನಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಚೌಡದೇನಹ ಳ್ ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
16/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
36ಪಾರ್ .638.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಅಬುದ್ಲ್ ಸನಾನ್ವುಲಾಲ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಗೋಗುದದ್, ಜಗಳೂರು ತಾ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ .639.ಸಾಮಾನಯ್
16/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಅನುಸೂಯ ಎಂ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
16/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
36ಪಾರ್ .640.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಕೆ ಎಂ ನಾಗಭೂಷಣ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಸೋಮನಹ ಳ್ ಕೊಪಪ್ಲು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
36ಪಾರ್ .641.ಸಾಮಾನಯ್
16/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಕೆ ಬಿ ಬಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36ಪಾರ್ .642.ಸಾಮಾನಯ್
16/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011
ಅಂಬುಜಾ ಪಿ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೇರಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/643/2011
ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಾಜಲ ಮ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಮಡಹ ಳ್,ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ಣಿ ಭಾಗಶಃ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/644/2011
ಂಗಮಮ್ ಎಂ ಡಿ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಹಾರೋಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
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3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/645/2011
ಟಿ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಮು ಸ ಕ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ-1 ಇವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/646/2011
ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಆರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ದದ್ನ ಹೊಸಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉವ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/647/2011
ಬ ಕ್ೕಸ್ ಬೇಗಂ, ಸ ,ಸ.ಉ. .ಪಾರ್ಶಾಎಲ,ಗೌ ಯಾನಗರ,ಮೈಸೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ವಾ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/648/2011
ಷಂಷುನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಉಪಾಪ್ರಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/649/2011
ಜರೀನಾ ಬೇಗಂ ಮು ಸ ಉ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೇಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/650/2011
ಲಕಕ್ಪಪ್ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/651/2011
ಜುಬೇದಾ ಬಾನು ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಮದೂದ್ರು ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಕುರಿತು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/652/2011
ಎ ಕೆ ರಂಗಪಪ್, ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮ ಲ್ಗನಹ ಳ್ ,ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/653/2011
ಬಿ ಎಂ ಕಮಲಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ತಿಪಪ್ಸಂದರ್ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಷಃ ಹಣ
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/654/2011
ವೈ,ಸಾ ತಿರ್ ಕೇರಮಮ್ನವರ್, ಶಾಲಾ ಮಾತೆ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಮಗೊಂಡನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ ಇವರ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/655/2011
ಎಮ್ ಭಾಗಯ್ಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಡಿ ಟಿ ಪಾಳಯ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/656/2011
ಕೆ ಎನ್ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಐವಾಲ್ರಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/657/2011
ನಾಚಿರಾ ಬಾನು ಸ ಸ ಉ ಶಾ ಹೊಸ ಹೊನಾನ್ಪುರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
20/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/658/2011
ಮುದುದ್ಶೇಖರಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಳಳ್ಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
23/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/659/2011
ರ್ೕ ಎ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಮು. .,ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಪೈಲಾವ್ನ್ ಬಸವಯಯ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
24/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/660/2011
ಎನ್.ನರಸಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೋಪಾಲನಗರ ಬೆಂ ದವ-1,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/661/2011
ಎಂ ಹೆಚ್ ರಾಜಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/662/2011
ವಸಂತಕುಮಾರಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ತೋಳಹುಣಸೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
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3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/663/2011
ಹೆಚ್ ನಾಗರತನ್,ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೆಳೊ ಳ್ಡಿ, ಹರಿಹರ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್,ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/664/2011
ಪಿ ವಾಸುದೇವಮೂತಿರ್ ಬಡಿತ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಳ ಹೊಸದುಗರ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 67470 ರ ಲ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/665/2011
ವಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಟಿ ಎಸ್, ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಮತಿತ್ಕೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/666/2011
ಗಂಗಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾ ಶಾ ಬಾರೆತೋಟ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/667/2011
ಜಯ ೕಲ ಎಸ್ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಪುಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/668/2011
ಪುಷಾಪ್ವತಿ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/669/2011
ಕೆ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ನೀಲಸಂದರ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
26/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/670/2011
ಕೆ ಎಂ ಕಾಂತರಾಜು ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ತತ್ಲಹ ಳ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
27/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/671/2011
ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್, ಸ. .,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಯಲಾಲ್ದಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
3(6)ಪಾರ್ /ಸಾಮಾನಯ್
27/12/2011
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/672/2011
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಕೆ. ರೇವತಮಮ್, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗೌಡಗೆರೆ, ಮಳವ ಳ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/673/2012
ಬಾಗಯ್ಬಾಯಿ ಆರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾಗದನಗರ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/674/2012
ಎಮ್ ಜಿ ನಮರ್ದಾ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಜೋಗಮಾನಹೊಸಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/675/2012
ಟಿ ಕೆ ನರ ಂಹಪಪ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಲಕೆಕ್ೕಪ ಲ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/676/2012
ರಾಧ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಜೋಗಮಾನಹೊಸಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/677/2012
ವರಾಜೇಗೌಡ ಯು ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಾಡ್ಲಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/679/2012
ರೇಣುಕಯಯ್ ಟಿ ದೈ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/679/2012
ಟಿ ಲ ಮ್ೕದೇ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/680/2012
ವೆಂಕಟೇಶ ಗೌಡ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಅಂಚೆಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/681/2012
ಹನುಮಯಯ್ ಬಿ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಮೂಡಲ್ಹ ಳ್ದೊಡಿಡ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
07/04/2012
07/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/682/2012
ಬಿ ಪದಮ್ ಎನ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/683/2012
ವಜಯಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಮರಳೂರುದಿಣೆಣ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/684/2012
ರೆಹನಾಬೇಗಂ ಸ ಸ ಉ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/685/2012
ಪಿ ಚಂದರ್ಮಮ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಪಟುಲ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷಃ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/686/2012
ನ ೕದಾ ಬಾನು ಸ ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ದವ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/687/2012
ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಎ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಆಟೂಟ್ರು ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/688/2012
ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಚುಂಚನಹ ಳ್ ಪಾಳಯ್ ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/689/2012
ರೇವಣಣ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಬಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಆಲೂರು ಹೊಸಕೊಪಪ್ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷಃ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/690/2012
ಗೋ ಂದಮಮ್ ಬಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ನೆ ಲ್ಸರ ಕಾಯ್ಂಪ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/691/2012
ಬಿ ಮಂಜುನಾಥಯಯ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಅಜಿಜ್ಗುಡೆಡ್ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/692/2012
ಎಂ ಬಿ ಚನನ್ಬಸಪಪ್, ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ತಿಪಪ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/693/2012
ಜಿ ಎನ್ ಈಶವ್ರಪಪ್, ಬಮು , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊನನ್ಬಾವಗಿ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/694/2012
ಬಿ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ದೈ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಪಾಮೇನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
02/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/695/2012
ರಾಜಗೋಪಾಲನಾಯಕ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೆ ಟಿ ಹ ಳ್ ಪಾವಗಡ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
16/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/696/2012
ಎನ್ ತೋಂಟಪಪ್ ಮು ತರೀಕೆರೆ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
16/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/698/2012
ಸವ್ಣರ್ದೇ ಬಿ ಕೆ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಬಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
16/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/699/2012
ಎಂ ಎಸ್ ರಾದಮಮ್ ಮು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
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ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

816

91598

817

91601

818

91889

819

92304

820

92575

821

92902

822

93766

823

93767

824

95159

825

103793

826

103794

827

103812

828

103813

829

103792

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
16/01/2012
04/04/2012
04/10/2012
8-3-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/700/2012
ಎ ಜಿ ಈಶವ್ರಪಪ್ ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಅರಕೆರೆ ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
16/01/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-14
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/751775/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
21/01/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-14
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/776800/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ /ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
01/02/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-14
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/801825/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
07/02/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-14
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/826850/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
15/02/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-14
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/851875/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
01/03/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-14
3(6)ಪಾರ್ /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/876900/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್ /ಸಾಮಾನಯ್
01/03/2012
20/06/2012
20/12/2012
8-3-14
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/901925/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
01/04/2012
27/06/2012
27/12/2012
8-3-14
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/9761000/2011-12
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-15
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/426450/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/451475/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/901925/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/926950/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
20/12/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-16
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/401425/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

830

103804

831

103814

832

103815

833

103805

834

103806

835

103807

836

103808

837

103796

838

103797

839

103798

840

103799

841

98923

842

98924

843

98925

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/701725/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/951975/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/9761000/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/726750/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/751776/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/776800/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/801825/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/501525/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/526550/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/551576/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/576600/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/101125/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/126150/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/151175/2012-13

20/12/2012

25/01/2013

25/07/2013

8-3-16

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-16

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-16

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-17

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-17

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-17

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-17

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-18

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-18

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-18

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-18

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-19

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-19

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-19
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

844

98926

845

98931

846

99178

847

103790

848

95308

849

95310

850

98921

851

98922

852

103791

853

103800

854

103809

855

103810

856

103811

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
22/07/2012
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/176200/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
22/07/2012
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/301325/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
30/07/2012
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/326350/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
20/12/2012
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/351375/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
07/04/2012
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/1-25/201213
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/26-50/201213
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/51-75/201213
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/76100/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/376400/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/601625/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/826850/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/851875/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/876900/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
16/01/2013
16/07/2013
8-3-19

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
16/01/2013
16/07/2013
8-3-20

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
16/01/2013
16/07/2013
8-3-20

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
16/01/2013
16/07/2013
8-3-20

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
16/01/2013
16/07/2013
8-3-21

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
07/04/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-21

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-21

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-21

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-21

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-22

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-22

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-22

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-22

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

857

103795

858

103801

859

103802

860

103803

861

98927

862

98928

863

98929

864

98930

865

122777

866

103854

867

104636

868

104637

869

104817

870

113043

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/476500/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/626650/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/651675/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/676700/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/201225/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/226250/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/251275/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/276300/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/226250/2014-15
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/10011025/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/10261050/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/10511075/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/10761100/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/11011125/2012-13

20/12/2012

16/01/2013

16/07/2013

8-3-23

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-23

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-23

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/12/2012
25/01/2013
25/07/2013
8-3-23

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-24

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-24

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-24

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/07/2012
16/01/2013
16/07/2013
8-3-24

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/07/2014
06/01/2015
06/07/2015
8-3-24

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
21/12/2012
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/01/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/01/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
09/01/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

871

113044

872

113045

873

113046

874

113047

875

113048

876

113049

877

113050

878

113051

879

113052

880

113053

881

113055

882

115247

883

115248

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/1126-1150/201213
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/11511175/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/11761200/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/12011225/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/12261250/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/12511275/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/12761300/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/13001325/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/13261350/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/13511375/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/14011425/2012-13
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/1-25/201314
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/26-50/201314
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/09/2013
28/11/2013
28/05/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು

299
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

884

115249

885

115250

886

115251

887

115252

888

115253

889

115254

890

115255

891

115256

892

115258

893

115261

894

115262

895

115263

896

115264

897

115265

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/51-75/201314
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/75100/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/101125/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/126150/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/151175/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/176200/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/201225/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/226250/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/276300/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/301325/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/326350/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/351375/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/376400/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/401425/2013-14

03/12/2013

30/12/2013

30/06/2014

8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

300
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

898

115266

899

115267

900

115268

901

115270

902

115271

903

115272

904

115274

905

115275

906

115276

907

115277

908

115278

909

115279

910

115280

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/426450/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/451475/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/476500/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/501525/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/526550/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/551575/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/576600/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/601625/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/626650/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/651675/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/676700/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/701725/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/726750/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
30/12/2013
30/06/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು

301
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

911

115281

912

115282

913

115283

914

115284

915

115285

916

115286

917

115287

918

115288

919

115289

920

115290

921

42025

922

42027

923

42028

924

42029

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/751775/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/776800/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/801825/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/826850/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/851875/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/876900/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/901925/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/926950/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/951975/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
02/01/2014
02/07/2014
8-3-25
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/9761000/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/3/200
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
9-10.3.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಜೆ ಂತ ೕಕೈರ, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/4/200
9-10.4.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಜಯಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/7/200
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
9-10.7.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಂಜುಂಡರಾವ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಶೆಟಟ್ರಪಾಳಯ್ ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/14/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.14.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
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925

42031

926

42033

927

42035

928

42037

929

42039

930

42040

931

42042

932

42043

933

42044

934

42045

935

42046

936

42047

937

42048

ಬಿ ಗಿರಿ ಐಯಯ್ಂಗಾರ್ ಆರ್ ಸ ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾ ಮಾ ನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/13/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.13.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಜಿ.ಜಿ.ಲೋಕೇಶವ್ರಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಶಾಂತಿನಗರ ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/12/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.12.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಶಾಮಲಾ ಐ.ಭಟ್ ದೆಯ್. .ಕನಕಪುರ ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/6/200
9-10.6.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಹೆಚ್.ಹುಸೇನಫೀರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಮಾಯಕೊಂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/8/200
9-10.8.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಜುಬೇದಾ ಖಾನಂ.ರವರ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂಆತಿ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/20/20
09-10.20.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಪಿ. . ವಣಣ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/19/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.19.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಎಲ್.ರಾಜೀನಾಯಕ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/22/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.22.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ರಾಜಶೆಟಿಟ್ ಬಿ.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/23/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.23.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಒ.ನಾಗರಾಜ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/26/20
09-10.26.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಬಿ.ಜೆ.ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/25/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.25.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಪದಮ್ ಎಸ್. ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/34/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.34.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಎಂ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಮುತಾಯ್ಲಪೇಟೆ, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/27/20
09-10.27.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಚಿಕಕ್ಹನುಮಯಯ್ ಜಿ.ಎನ್.ಸ. .ಹರೇಜನಹ ಳ್ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/28/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.28.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಭೋ ಮು. .ಎಸ್. .ಪಿ.ಜೋಗ್ ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
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938

42049

939

42050

940

42051

941

42052

942

42053

943

42054

944

42055

945

42056

946

42057

947

42058

948

42059

949

42060

950

42061

36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/30/20
22/02/2010
09/01/2014
09-10.30.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಖುರು ದ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಮು. .ರವರ ಸಾಬನಿ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/29/20
22/02/2010
09/01/2014
0910.29.ಸ.ಉ. ೕ/2010

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

ಮರುಳಾನಾಯಕ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/31/20
09-10.31.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಗೋ ಂದಯಯ್ ಡಿ.ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/32/20
09-10.32.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಅಖತ್ರ್ ಸಾಯಿದಾ ಖಾತೂನ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/36/20
09-10.36.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ರಾಜರತನ್ಂ ಹೆಚ್ ಜಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಂಡಯ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/39/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.39.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಮಮಾತ್ಜ್ ಖಾನಂ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾತೆ ಕೆಎಂಜಿಎಸ್,ಬಾಗೆಪ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/38/20
09-10.38.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್.ಎಲ್.ಧನಲಕಷ್ಮಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/37/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.37.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಆರ್ ಉಷಾ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/33/20
09-10.33.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಎಚ್.ಎ.ಅಮ್ ಜದ್ ಪಾಷ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/16/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.16.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಪರ್ಭಾಮಣಿ ಬಿ.ಸ. .ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/35/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.35.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಟಿ ನಿಂಗರಾಜೈಇಆಟಿರ್, ಬಿ ಆರ್ ಕೇಂದರ್ ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/21/20
0910.21.ಸ.ಉ. ೕ/2010
ಬಿ.ಎಸ್.ಚಿನನ್ಪಪ್ ಸ. . ಮಳವ ಳ್ ತಾ.ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/17/20
09-10.17.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಲ ಮ್ ಎಂ.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್

8-3-26
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951

42062

952

42063

953

42064

954

42065

955

42118

956

42119

957

42120

958

42149

959

42265

960

42266

961

42267

962

42268

36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/9/200
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
9-10.9.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಎಸ್. .ಸ. .ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/10/20
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
09-10.10.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಎಂ.ಪದಾಮ್ವತಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿಮುನಿಯಪಪ್ನದೋಡಿಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/11/20
09-10.11.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಲ ಮ್ ನರಸಮಮ್ ಎಂ.ಎನ್.ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/5/200
9-10.5.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಪರ್ಕಾಶ್ ಎಂ,ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ೕತಕಲುಲ್ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಮುಂ.
24/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/40/200910.40.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಲ್.ಕಾಂತರಾಜು ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಎನ್.ಎಂ.ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
24/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾ.ಅಂ.
ಮುಂ/41/200910.41.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ.ಎಸ್.ಅನನ್ದಾನಯಯ್ ಮು. .ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಜಾಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
24/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾ.ಅಂ.
ಮಂ/42/200910.42.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
.ಮಂಗಳಗೌರಮಮ್ ಸ ,ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಎಸ್.ಎನ್.ಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
25/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/43/200910.43.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಬಿ.ಜಿ.ಉಮಾದೇ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾಅಂ.
01/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/44/200910.44.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಅಕಕ್ಮಮ್ ಕೆ ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾಅಂ.
01/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/45/200910.45.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಜಿ ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಚನಾನ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾಅಂ.
01/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/46/200910.46.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಟಿ ವೈ ದದ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾಅಂ.
01/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/47/200910.47.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
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963

42365

964

42366

965

42367

966

42368

967

42369

968

42370

969

42371

970

42372

971

42797

972

42798

973

42799

ಕೆ ಗೌರಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಮುಂ.
03/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/49/200910.49.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಸೆಯ್ಯದ್ ಅಜಮತ್ ಉನಿನ್ಸಾ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾಅಂ
03/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮುಂ/48/200910.48.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ದೋಡಡ್ರಂಗಯಯ್ ಮು. .ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಬಾ.ಅಂ.
03/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/50/200910.50.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ.ಎನ್.ನಾಗವೇಣಿ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಭಾ.ಅಂ.
03/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/51/200910.51.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ.ಪಿ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಬಾ.ಅಂ.
03/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/52/200910.52.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಷಾ ಮುಮಾತ್ಜ್ ಸ. .ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಮುಂ.
03/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/53/200910.53.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ರ್ೕಮತಿ ಮಹೇಶವ್ರಿ ಸ. .ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/ಬಾ.ಅಂ.
03/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮುಂ/54/200910.54.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಫರ್ ತುನಿನ್ಸಾಸ್ ಸ. .ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಣ ಮಂಜೂರರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. .ಮಾ.ಸ.7446/
03/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
200910.7446.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಾದರಿ ಸ
15/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾಬ.ನಿ/ಬಾಅ
0ಮು/55/200910.55.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಹೋನನ್ ಂಗಯಯ್ ಮು. .ಜೋಗಿಹ ಲ್ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36ಪಾಫ್ರ್. /ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
15/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/56/200910.56.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಜಿ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/57/20
15/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
009-10.57.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

ಪಪತರ್
8-3-26

8-3-26

8-3-26
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974

42800

975

42801

976

42803

977

42804

978

42806

979

42807

980

42808

981

42809

982

42810

983

42811

984

42812

ಜೀನತ್ ಆರಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/58/200910.58.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕಮಲಮಮ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. ./ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/59/200910.59.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನೋದ ಸಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/60/200910.60.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರಾಧಯ್ ಸ. .ರವರ ಸಾ.ಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/ಭಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/61/200910.61.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಲ ೆಮ್ೕಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/62/200910.62.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ರತನ್ಮಮ್ ಜಿ. ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ.ಮುಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/63/200910.63.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಚಂದರ್ಕಲಾ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/64/200910.64.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಂ.ಮಂಜುಳ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/65/200910.65.ಸಾ
ಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

ಎಸ್.ಜೆ.ನಾಗರಾಜ ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
15/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
36.ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/66/200910.66.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. .ಸಾಬನಿ/ಬಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/67/200910.67.ಸಾ
ಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಪಿ.ಎನ್. ಜಯಕುಮಾರಿ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
15/03/2010
09/01/2014
36.ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/ಭಾಅಂ
ಮಂ/67/200910.67.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

09/07/2014

8-3-26

8-3-26

8-3-26
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985

42813

986

42814

987

42815

988

42816

989

42817

990

42819

991

42820

992

42821

993

42822

994

42823

995

42824

ಬಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು ಸ. .ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. .ಸಾಬಾನಿ/ಮಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/69/200910.69.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಗೋ ಂದೆಗೌಡ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಭಾನಿ/ಬಾ
15/03/2010
09/01/2014
ಅಂಮಂ/70/200910.70.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎ. .ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಬಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/71/200910.71.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಗಂಗಯಯ್ ಮು. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಮಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/72/200910.72.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಮಲಲ್ಪಪ್ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮು. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಮಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/73/200910.73.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ವೆಯ್. .ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ. . ರವರ ಸಾಭನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಬಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/74.74.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಡಿ.ಶೇಕರಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಮಂಮ
15/03/2010
09/01/2014
ಮ/75/200910.75.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಚಂಧರ್ಕಲಾ ಇವರಿಗ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಬಾಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/76/200910.76.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ.ಎಂ.ಸು ೕಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಮಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/77/200910.77.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಜಾಯ್ ಸುಲಾತ್ನ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಮಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/78/200910.78.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ. .ಚಿಕಕ್ರಂಗಯಯ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಬಅಂ
15/03/2010
09/01/2014
ಮಂ/79/20910.79.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
.ರಾಜಮಮ್ ಸ. .ಅಮೆ ರಹ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ.ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26

09/07/2014

8-3-26
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996

42838

997

42840

998

43004

999

43024

1000

43025

1001

43026

1002

43027

1003

43035

1004

43036

1005

43072

1006

43073

36
ಪಾರ್. /ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂಮಂ/8
0/2009-10.80.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010

17/03/2010

09/01/2014

09/07/2014

ಎಸ್.ಬಿ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
17/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
36.ಪಾರ್. /ಸಾಬನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/81/200910.81.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಸ. .ಸ.ಉದುರ್ ಶಾ.ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ.
20/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/82/200910.82.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ರಜಿಯಾ ಸುಲಾತ್ನ್ ಸ. .ಸ.ಉದುರ್ ಶಾ.ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
22/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/86/200910.86.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎ.ಪೆರ್ೕಮಾವತಿ ರವರ ಸಾಭನಿ ಬಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
22/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/83/200910.83.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
.ಚಿಕಕ್ಣಣ್ ಮು. .ಇವರ ಸಾಭನಿ ಬಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
22/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/84/200910.84.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಬೈರೇಗೌಡ,ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ನಾರಾಯಣಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
22/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/85/200910.85.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಯಿಂಮುನಿನ್ೕಸಾ ಸ. .ಇವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಬಾಗಶ: ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
22/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/88/200910.88.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಧಾದೇ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
22/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/89/200910.89.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಬೆಳಘಟಟ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿ.ಸ. .ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
25/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/90/200910.90.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ೕರೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೋ ಕಾಲೋನಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ: ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
25/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
ಮಂ/91/200910.91.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26

8-3-26
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1007

43125

1008

43126

1009

43131

1010

43133

1011

43138

1012

43144

1013

43145

1014

43228

1015

43325

1016

43369

1017

43372

ದದ್ರಾಮಯಯ್, ಸಂ, ಬಿ ಇ ಒ ಕ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
26/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/92/200910.92.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ತಿರ್ವೇಣಿಬಾಯಿ ಕೆ.ಆರ್. ಸ. ಮಾರಶೆಟಟ್ಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಭಾಗಶ: ಹಣ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
26/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/93/200910.93.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಅಣಣ್ಮಮ್ ಎಂ.ಜೆ.ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
26/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/96/200910.96.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಮಾರಪಪ್ ಮು. ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
26/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/97/200910.97.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ದೇವಮಮ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
27/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/98/200910.98.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಫ ೕಮುನಿನ್ಸಾ ಸ. . ಗೆದದ್ಲಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
27/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/101/200910.101.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ.ಷರೀನ್ ಸ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
27/03/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/102/200910.102.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮನಗರ,ಸ. .ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
01/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/01/201011.11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಅಂಬಿಕಮಮ್ ಎನ್ ದಾಂಧಿನಗರ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
05/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
ಮಂ/02/201011.02.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಜಿ ಸುಜಾತ, ಸ , ಡಿ ಜಿ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮುಳಬಾಗಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
06/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/07/201011.07.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ವೈ ಕೃಷಾಣ್ರೆಡಿಡ್ ಮು. . ರಾಮಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
06/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/11/201011.11.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
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1018

43390

1019

43391

1020

43392

1021

43393

1022

43394

1023

43395

1024

43518

1025

43525

1026

43566

1027

43650

1028

43651

ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮೇನಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
07/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/12/201011.12.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಭಾರತಿ, ಸ ,ಜಿ ಜಿ ಎಂ ಎಸ್, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
07/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/13/201011.13.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಗಣೇಶಮೂತಿರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮು. . ಗಾಣದಹುಣಸೆ ರಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
07/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
ಮಂ/14/201011.14.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಂ ಕೆ ಗೌರಿ ಸ. . ಹೊಸಹ ಳ್ ಹೊಸಕೋಡೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
07/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/15/201011.15.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ ಶಾಂತಮಮ್, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ ಎನ್ ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
07/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/16/201011.16.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಶೋಭಾತಾಯಿ, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ, ನೋಬನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
07/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/17/201011.17.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಎಂ ಪರ್ಕಾಶ್, ಬ ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಾಮಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
13/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/20/201011.20.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಪೆರ್ೕಮ ೕಲಾ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೈದಾಳ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
13/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/22/201011.22.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಪಿ ರೇಣುಕಪಪ್ ಮು. . ಯಡೆಗೌಡನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
13/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/26/201011.26.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಡಿ ಕೆ ಗಣೇಶ ಮು. . ಪರಪನಹ ಳ್ ಹೊ.ನ.ಪುರ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಬಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
16/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/27/201011.27.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ ಬಿ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಣತೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
16/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/28/201011.28.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
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1029

43652

1030

43653

1031

43654

1032

43656

1033

43657

1034

43659

1035

44312

1036

44409

1037

44410

1038

44414

1039

44417

ವಣಣ್ .ಸಂ. ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್. ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
16/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/29/201011.29.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಆರ್ ವಣಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಗೆಗ್ರೆ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
16/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/30/201011.30.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೌಸರ್ ಬೇಗಂ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಬಾಗಶ: ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
16/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/31/201011.31.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಚಂದರ್ಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಯಕಕ್ಲಕಟೆಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
16/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/33/201011.33.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಟಿ.ಹೆಚ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಸ. ,ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಹೊ.ನ.ಪುರ ತಾ ಇವರಿ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
16/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/34/201011.34.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಯಶೋಧಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಗೂಳಹರಿವೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
16/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/36/201011.36.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಬಿ.ಟಿ.ಚಿನನ್ಸಾವ್ಮಿ ಮು. ,ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ರೇಹ ಳ್,ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಇವರಿ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶ: ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
29/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/48/201011.48.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಗೋಣಿ ಬಸಪಪ್, ಸ , ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
30/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/69/201011.69.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಯು ಗುರುಮೂತಿರ್, ಬ ಮು , ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
30/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/70/201011.70.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಮಸರ್ ೕನ್, ಸ , ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
30/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/74/201011.74.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಂ.ಎನ್.ಸು ೕಲಮಮ್ ಬಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮೂಕವ ಳ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
30/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/77/201011.77.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
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1040

44469

1041

44470

1042
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1043
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1044

44474

1045

44476

1046

44584

1047

45694

1048

45695

1049

45696

1050

45697

ಪಂಚಾಕಷ್ರಯಯ್,ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಹೊಸೂರು ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್ ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
03/05/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/78/201011.78.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಂ ಜೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್,ಸ , ೕ ನೆರೆ, ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
03/05/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/79/201011.79.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಆರ್ ಮಾದಪಪ್, ಸ ,ಗೋಪೆಪ್ೕನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
03/05/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/81/201011.81.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಬಿ ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್,ಸ , ಬೆಳಗುತಿತ್, ಹೊನಾನ್ , ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
03/05/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/82/201011.82.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ, ಸ ,ಈರಗನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
03/05/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/83/201011.83.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಜಿ.ಆರ್.ಮಲಲ್ಪಪ್,ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಉ ಬಾ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
03/05/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/85/201011.85.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಜವರಾಜೇಗೌಡ.ಬಿ,ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ,ಹೆತತ್ಗೌಡನಹ ಳ್ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ,ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ
04/05/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/91/201011.91.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ರೋ ಣಿ ಟಿ,ಮು ,ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ದದ್ ಂಗಪುರ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಮ ಪಾವತಿ
04/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
ಮಂ/138/201011.138.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಗಿರಿಜಮಮ್ ಚಂದರ್ಕಲಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರುಗ ಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
04/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/139/201011.139.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಗಾಯಿತಿರ್,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.,ಬೆ.ದ.ಜಿಲೆಲ್., ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
04/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/140/200910.140.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಮ್ ಆರ್ ಶಾರದಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಆನೇಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
04/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/141/201011.141.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
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1051

45698

1052

45699

1053

45700

1054

45805

1055

45807

1056

45937

1057

45938

1058

45939

1059

45942

1060

45943

1061

45944

ಬಿ.ಎಸ್.ಉಮಾದೇ , ಬಮು ., ಸ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.,ಕುಕಿರ್,ದಾವಣಗೆರೆ., ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
04/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/142/201011.142.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ವಣಣ್ ಎಸ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಸೋಮಲಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
04/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/143/201011.143.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ದದ್ಗಂಗಮಮ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಸವಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನುರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
04/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/144/201011.144.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮೈಲಗಾನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
08/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/146/201011.146.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಟಿ.ಹನುಮಮತೇಗೌಡ ಸ. . ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ., ಹಾಸನ ಜಿ.,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
08/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/148/201011.148.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಕೆ.ಟಿ.ನಿಂಗರಾಜ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
11/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/149/201011.149.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಸುಮಂಗಲ ಬ ಪಟಟ್ಣಶೆಟಿಟ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಅಗಸನಕಲುಲ್ , ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
11/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/150/201011.150.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಬಸವಣಯ್ಪಪ್ ಎ.ಡಿ.ಮು. .ಸಾಗರ ತಾ., ವ ಗಗ್, ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
11/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/151/201011.151.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಆರ್.ನಗರತನ್ಮಮ್ ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ., ಕಪಪ್ ಲ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಕೋಲಾರ, ರವರ ಸಾಬನಿ ಮುಂಗಡ
11/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/153/200910.153.ಸ.ಉ. ೕ/2010
ಪಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಮು. .,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಹು ಯೂರುದುಗರ್, ಕುಣಿಗಲ್, ರವರ ಸಾಭನಿ
11/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
ಮಂ/154/200910.154.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ನಿಮರ್ಲ ಬಿ.ಎಸ್.ಸ. .ತಾಳಯ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಮುಂ
11/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/155/201011.155.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
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1062

45945

1063

46030

1064

46031

1065

46032

1066

46033

1067

46034

1068

47037

1069

48305

1070

48319

1071

116648

1072

121493

.ಮಂಜುಳ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಶರ್ವಣೂರು, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
11/06/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-3-26
ಮಂ/156/201011.156.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಪುಷಪ್ಮಮ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ ಜಿ ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
17/06/2010
10/01/2014
10/07/2014
8-3-26
ಮಂ/157/200910.157.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಟಿ ಹೆಚ್ ದದ್ ಂಗಯಯ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೆಟಟ್ದಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ
17/06/2010
10/01/2014
10/07/2014
8-3-26
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
ಮಂ/158/201011.158.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಬಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
17/06/2010
10/01/2014
10/07/2014
8-3-26
ಮಂ/159/201011.159.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಎನ್ ಬಿ ಗೌರಾಂಬಿಕೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ,ನೆಲೆಹಾಳ್, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
17/06/2010
10/01/2014
10/07/2014
8-3-26
ಮಂ/160/201011.160.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಬಿ. .ಈರಯಯ್ ಸ. . ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
17/06/2010
10/01/2014
10/07/2014
8-3-26
ಮಂ/161/200910.161.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಹೆಚ್ ಶಾಂತಮಮ್ ಮು. . ಸಂತೇಮಾವತೂತ್ರು ಕುಣಿಗಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
23/07/2010
10/01/2014
10/07/2014
8-3-26
36.ಪಾಫ್ರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮು0
.ಮ0.162/1011.162.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ವರಗಿರಿ ಎಸ್.ಎ.ಮು. .ಗುಡೆಡ್ಕೋಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.203/
11/08/2010
10/01/2014
10/07/2014
8-3-26
10-11.203.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಎಸ್ ನಾಗರತನ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಗಿರಿಗೌಡನಪಾಳಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/08/2010
10/01/2014
10/07/2014
8-3-26
36.ಪಾರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.218/
10-11.218.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಹೆಚ್. ಜಯಕುಮಾರಿ,ಸ ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಪಾವಗಡ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
13/01/2014
13/01/2014
13/07/2014
8-3-26
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಮುಂ.ಭಾ/
ಇತರೆ/2013-14
ಗಣಕಯಂತರ್ದ ಲ್ ನನನ್ ಖಾತೆಯ ಲ್ರುವ ಕಡತಗಳನುನ್ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯಕೆಕ್ ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್
06/06/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-26
3(4) ಪಾರ್
ರಾ.ಚು.ಆ.3403411/12/ದೂಪರ್/34034/1112/2014
ರ್ೕ. ಮಹೇಶ್ ಸ. . ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ ರಾಜಯ್ ಚುನಾವಣ ಆ ೕಗದಿಂದ ದೂರು
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1073

128942

1074

129773

1075

130321

1076

131046

1077

119896

1078

120287

1079

121209

1080

119997

1081

120715

1082

122124

1083

126055

1084

124711

1085

125269

1086

127231

1087

128542

1088

118655

CPIBM1ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/01/2015
ನಿಧಿ2015
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
CPIBM2ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2015
ನಿಧಿ2015
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
CPIBM3ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/02/2015
ನಿಧಿ2015
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
CPIBM4ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2015
ನಿಧಿ2015
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
23/04/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/76100/2014-15
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
07/05/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/126150/2014-15
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
31/05/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/176200/2014-15
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
25/04/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/101125/2014-15
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
19/05/2014
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/151175/2014-15
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
18/06/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/201225/2014-15
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
25/09/2014
CPIBM114ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
CPIBM112ಸಾಮಾನಯ್
28/08/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
CPIBM113ಸಾಮಾನಯ್
09/09/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
CPIBM116ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
CPIBM118ಸಾಮಾನಯ್
15/12/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ
(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
11/03/2014
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/15261550/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ

07/05/2015

07/11/2015

8-3-27

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
07/05/2015
07/11/2015
8-3-27
ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
07/05/2015
07/11/2015
8-3-27
ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
07/05/2015
07/11/2015
8-3-27
ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-28

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-28

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-28

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-29

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-29

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-29

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-29
ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-30
ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-30
ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/01/2015
06/07/2015
8-3-30
ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
07/05/2015
07/11/2015
8-3-30
ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
06/06/2014
06/12/2014
8-3-31

ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
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1089

118877

1090

126797

1091

128065

1092

118308

1093

118708

1094

119109

1095

119468

1096

117228

1097

119023

1098

119308

1099

119737

1100

115793

1101

117380

1102

117636

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/15761600/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
CPIBM115ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
CPIBM117ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/15011525/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/15511575/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/16261650/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/26-50/201415
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/13261350/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/16011625/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/01-25/201415
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/51-75/201415
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/11011125/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/13511375/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/13761400/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ

14/03/2014

06/06/2014

06/12/2014

8-3-31

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
18/10/2014
06/01/2015
06/07/2015
8-3-31
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
28/11/2014
06/01/2015
06/07/2015
8-3-31
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
26/02/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-32

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
12/03/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-32

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
22/03/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-32

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
04/04/2014
06/01/2015
06/07/2015
8-3-32

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
25/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-33

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
19/03/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-33

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
01/04/2014
06/01/2015
06/07/2015
8-3-33

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
11/04/2014
06/01/2015
06/07/2015
8-3-33

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
16/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-3-34

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
28/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-34

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
31/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-34

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1103

117940

1104

115898

1105

116093

1106

116323

1107

116496

1108

116498

1109

117891

1110

117988

1111

118175

1112

115293

1113

116647

1114

116656

1115

116934

1116

115292

3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/14261450/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/11261150/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/11511175/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/11761200/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/12011225/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/12261250/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/14011425/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/14511475/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/14761500/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/10261050/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/12511275/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/12761300/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/13011325/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/10011025/2013-14

13/02/2014

06/06/2014

06/12/2014

8-3-34

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
19/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-3-35

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
26/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-3-35

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
02/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-35

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
07/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-35

ಕಷ್ಕರುಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
08/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-36

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
11/02/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-36

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
14/02/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-36

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/02/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-36

ಕಷ್ಕರುಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-3-37

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
13/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-37

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
13/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-37

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
20/01/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-37

ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
03/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-3-38
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1117

115515

1118

115591

1119

119220

1120

57262

1121

2959

1122

3081

1123

3098

1124

3146

1125

3160

1126

3164

1127

3199

1128

3208

1129

3216

1130

3275

1131

6045

1132

6048

1133

6049

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
07/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-3-38
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/10511075/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
09/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-3-38
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/10761100/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್
27/03/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-3-38
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/16511675/2013-14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
16/12/2010
05/04/2011
05/10/2011
8-34-4
36ಪಾರ್ ಸಾಭನಿಭಾಅಂಮುಂ.150.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಟಿ ಜವರಮಮ್, ಸ , ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಗ ೕಪುರ,ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಷ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3(4)(7)ಪಾರ್. /ಇತರೆ/ಮೇ
27/09/1999
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
ಲಮ್ನ /8/99-2000
ರ್ೕ.ಎಲ್.ಚನಿನ್ಗರಾಮ,ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ದೇವರ ಗುಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ,ಇವರ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್.
3(4)ಪಾರ್. .ಉದಾಯ್.66/0
24/03/2005
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
4-05
ರ್ೕ. ಭಾಸಕ್ರ್ ಕೆ.ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಭೀಮನಹ ಳ್ 2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಚಿಪಡ್ ತರಬೇತಿ ಅನುಮತಿ.
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು26/05/2004
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
07/04-05
ಮೈಸೂರು ತಾ. ೇ. .ಅ.ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ನ ಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರ ವಂತಿಗೆ ಹಣ ಮತುತ್ ಶಾಲೆಗಳ ವಾ ರ್ಕ ಪರೀ ೆಯ
3(4)ಪಾರ್. .ಹುದೆದ್.ಖ.50/0
08/02/2005
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
4-05
ರ್ೕ. .ಶಾಂತಮೂತಿರ್,ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ./ಗುಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ತಾ. ಇವರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
3(4)ಪಾರ್. . ಕಷ್ಣ
21/10/2005
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
ಅದಾಲತ್/34/05-06
ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ರುವ ಸಮಸೆಯ್ ಬಗೆಗ್.
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ/54/0508/02/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
06
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌಜರ್ನಯ್ ಕುರಿತು.
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ.18/0519/07/2005
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
06
ರ್ೕ.ಹಸತ್ಗಿರಿಖಾನ್.ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಬೆಟಟ್ದ ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಇವರ ಅಮಾನತ್ ತೆರವು ಬಗೆಗ್.
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ/59/20
14/03/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
05-06
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ. ನಾನ್ಢಪುರ,ಬೋ ನ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಸನ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕ ಕಾ ಮೇಲೆಮ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ.06/0502/05/2005
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
06
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಪದಾಮ್ವತಿ.ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.8ನೇ ಬಾಲ್ಕ್,ಕೃಷಾಣ್ಪುರ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು/15/06
28/06/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
-07
ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಹಾಗೂ ಪಧಾದಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮಕೆಕ್
29/07/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
3(4) ಪಾರ್. /ಉ.ಪ/ಅ
25/06-07
2006-07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಅನುಮತಿಗೆ ಸಕಾರ್ರ ಬಗೆಗ್
ಸಂ. 3(4) ಪಾರ್. ದೂರು
08/08/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
28/06-07
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕಲಲ್ಹ ಳ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪ
ಸಂ. 3(4) ಪಾರ್. ದೂರು
16/08/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
30/06-07
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1134

6054

1135

6055

1136

7343

1137

9235

1138

9236

1139

9419

1140

9970

1141

11193

1142

13580

1143

13926

1144

16441

1145

16495

1146

22753

1147

9207

1148

32117

1149

49162

1150

49165

ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಸಚಿವರು, ಸಕಾರ್ರ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಗಾರ್ಮಸಥ್ರು,
ೕಷಕರಿಗೆ
3(4) ಪಾರ್,. ದೂರು
29/08/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
34/06-07
ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ, ತಾ. ದವ್ಜಾರೋಹಣ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಾರಿ ದ ಬಗೆಗ್
3(4) ಪಾರ್. ಉ.ವಾಯ್. ಅ
31/08/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
35/06-07
2006-07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ಸಂ. 3(4)
30/10/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
ಪಾರ್. /ಅನು/41/06-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಅನುಮತಿ
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.45/20
13/11/2006
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
06-07
ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಗುರು ಂಗಯಯ್, ಮು. , ಸ.ಭಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಯಳಂದೂರು, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.
3(4)ಪಾರ್.ಶಾ.ಬಡಿತ್/50/20
08/01/2007
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
06-07
ಬಿ.ಇಡಿ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
c3(4)pry.sha.duru/02/
22/07/2006
26/08/2011
26/02/2012
8-4-1
2006-07
sri.m.krashnaboyi, a.m, govt.h.p.s, T.malligere, mandya (s.v)-laengika kirukula
ಸಂ. 3.ಪಾರ್. .ಇತರೆ.56(
11/09/2006
26/08/2011
26/02/2012
8-4-1
ಈ)2004-2005
ಅಪಾರ್ಪತ್ ವಯ ಸ್ನ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಕರು ಅತಯ್ಚಾರ ಎಸುಗುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಖಂಡಿ ದ ಬಗೆಗ್.
ಸ.ಸ3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು.04/
07/04/2007
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
2007-08
ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಂ.ರಮೇಶ .ಪೃ.ಮು. .ಸ. .ಪಾರ್.ಸಾ.ಬೋಳನಹ ಳ್- ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
34ಪಾರ್. .ದೊರು.30/200
27/09/2007
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
7-08
ಮ0ಡಯ್ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಫ್ ಕರ ಮೆ ನ ದೊರುನ ಕಡತ
34ಪಾರ್. .ಸಥ್.ಸೆ.35/2007
30/10/2007
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
-08
ರ್ೕ.ಎ0.ಆರ.ರಾಜೆಗೌಡ ನಿವಫ್ರ್ತತ್ ಕಕ್ಕರು ಇವರ ಸಥ್ ೕಯ ಶಾರ್0ತಿ ಸೌಲಬಯ್ಕೆಕ್ ಸೆರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
34 ಪಾರ್. .ಇತರೆ ಮ0ಡಯ್ 02/05/2008
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
50-07-08
ಇತರೆ ಪರ್ಕರಣಗಳು
34ಪಾರ್. .ದೂರು-11-0806/05/2008
18/12/2013
18/06/2014
8-4-1
09
ರ್ೕ.ಜಿ.ಎನ್ ಶಡಾಕಶ್ರಿ,ಪಾರ್. .ಮು. .ಮುಗ ,ತರೀಕೆರೆ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಿಫ್ರ್ೕಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದುದ್,ಅದನುನ್
34ಪಾರ್. .ಕ.ನಿ.ಅ.5120/02/2009
21/12/2013
21/06/2014
8-4-1
2008-09
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್
No.c3(4)pry.teachr.d
08/12/2003
28/04/2015
28/10/2015
8-4-2
uru.33/2003-2004
Sri.c.j.kumar.am.Hps.(girls)nagamangala06/04/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-4-2
34ಪಾರ್. .
ಮಾ.ಹ.ಹಾ.03-09-10
ರ್ೕ.ಜಿ.ಎಸ್.ನಾಗಪಾಪ್ಚಾರಿ, ಹಾಸನ ಇವರು ಇ15-12-86-87 ದಿ.17.02.0987, 19.02.87,30.07.87
08/09/2010
05/06/2014
05/12/2014
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು/ದೂಪರ್/
08/2010-11
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಪರ್ಕರಣಗಳು
3(4)ಪಾರ್.
08/09/2010
05/06/2014
05/12/2014
8-4-2
ದೂರು/ದೂಪರ್/09/2010-11
ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ದೂರುಗಳ ಪರ್ಕರಣಗಳು

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1151

76132

1152

76335

1153

95356

1154

97567

1155

103859

1156

110269

1157

110466

1158

115228

1159

115231

1160

126424

1161

126429

1162

3154

1163

17606

1164

19178

1165

34970

1166

35043

3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ಇತ
ರೆ (ಬಿಎ ಬಿಎ ಸ್16/2011-12

08/08/2011

28/04/2015

28/10/2015

8-4-2

ಬಿಎ, ಬಿಎ ಸ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ಅ
10/08/2011
28/04/2015
28/10/2015
8-4-2
ನು 1 (ಬಾಗ-2) 2010/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಎ ಬಿಎ ಸ್ ಪದ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
09/04/2012
28/04/2015
28/10/2015
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/02/
2012
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 2012-13 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
12/06/2012
28/04/2015
28/10/2015
8-4-2
CPI/ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಇಡಿ
06/2012
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 2012-13 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/1321/12/2012
28/04/2015
28/10/2015
8-4-2
14 ಸಾ ಅನು-14-/2012
2013-14 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಎ/ಬಿಎ ಸ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ಇತರೆ
23/05/2013
05/06/2014
05/12/2014
8-4-2
04/2013
ಮೈಸೂರು ಬಾಗದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ದೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
3(4)ಪಾರ್.
30/05/2013
07/06/2014
07/12/2014
8-4-2
ಕಷ್ಕ/ಹೆಸರು/ತಿದುದ್/ಅನು/06/
2013
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ತಡಕನಹ ಳ್, ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ತರಿಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
02/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-4-2
3(4)ಪಾರ್. /ಕ.ನಿ.ಅ/ವೇತ
ನ ನಗದೀಕರಣ/2013
ದಿವಂಗತ ಸೋಮಯಯ್, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು , ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
3(4)
02/12/2013
28/04/2015
28/10/2015
8-4-2
ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಇಡಿ01/2013
2013-14 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM132ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-2
4
ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
CPIBM137ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-2
4
ಪ ತರ್ ಕೆಂಗಣಣ್ನವರು ಸ ಇರಕಲಲ್ಗಡಾ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
3(4)ಪಾರ್. .ಮೇಲಮ್ 27/12/2005
28/04/2015
28/10/2015
8-4-3
43/05-06
ರ್ೕ. .ಜೆ.ಕುಮಾರ್ ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ರಾಮಂದೂರು,ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.
34ಪಾರ್. . .ಕರ್.23/0708
18/07/2008
06/06/2014
06/12/2014
8-4-3
ರ್ೕ.ಕೆ0ಚೇಗೌಡ,ಸ. . .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಗೌತುಹ ಳ್,ಮುಡಿಗೆರೆ ತಾ//ಇವರ ರುದಡ್ ಕಿರ್ಮಿನಲ್
ಕದಮೆಮ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
27/11/2008
06/06/2014
06/12/2014
8-4-3
34ಪಾರ್. .ದಾವೆ.43/20009
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ s4439 of 2008 ರ್ೕ ಕೇಶವಯಯ್, ಕಷ್ಣ ಸ0 ಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಆಲೂರು
22/07/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
32/ಪಾರ್ / .ಸೇ.ಪರಿ/18/
200910.306.ಇತರೆ/2009
ರ್ೕ ಮಂಜೇಗೌಡ ಸ. .ಇವರ ಸೇವೆ ಸಕರ್ಮಗೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೋಂದಿಗೆ
c34pra.shi.manava
24/07/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
hakku.196/2009-10
death of kumari.deepika, ghps, golihottu, haleyangadi, dakshina kannada dist.
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1167

35079

1168

41193

1169

41194

1170

49157

1171

49159

1172

49161

1173

75817

1174

76339

1175

76670

1176

76965

1177

81656

1178

82042

1179

82817

1180

85259

C34 PRY.EDU.
27/07/2009
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
Manava-hakku192009-10
kum.Deepeka, ghps golithottu, haleyangadi, d.k. death because of the fall down
3(4)
06/02/2010
05/06/2014
05/12/2014
8-4-3
ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.24/0910/ ಂ.ಪಾ.ತ/24/2010
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಎಂ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕಧರನಗರ, ಸಾಗರ ವಮೂಗಗ್, ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಆಡ ತ
06/02/2010
05/06/2014
05/12/2014
8-4-3
3(4)
ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.24/0910/ ಂ.ಪಾ.ತ/24/2010
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಎಂ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರ್ೕಧರನಗರ, ಸಾಗರ ವಮೂಗಗ್, ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಆಡ ತ
3(4)ಪಾರ್. .ಅನು.ಸೇವೆ
08/04/2010
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
ಪರಿಗಣನೆ/ಸೇಸೇ/05/201011
ರ್ೕಕರ್ಷಣ್ಪಪ್, ನಿ.ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್
3(4)
08/04/2010
05/06/2014
05/12/2014
8-4-3
ಪಾರ್ ./ದೂಪರ್/06/2010-11
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
3(4)
08/09/2010
05/06/2014
ಪಾರ್. .ದೂರು/ದೂಪರ್/07/20
10-11
ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಪರ್ಕರಣಗಳು
03/08/2011
28/04/2015
3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಎ
/ಬಿಎ ಸ್ /14-/2011-12

05/12/2014

8-4-3

28/10/2015

8-4-3

ಅಂಜುಂ ಅಫಜಾ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನಗುವನಹ ಳ್, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಿಎ ಸ್
10/08/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
3(4)ಪಾರ್. ./ದೂಪರ್/3101
9//2011-12
ವೈ.ಹೆಚ್ ಗೌರಿಶಂಕರ, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೆಡತಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
3(4)ಪಾರ್. .ಅನು/ಸೇಸೇ/ಪ
17/08/2011
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
ರಿಗಣನೆ-05-2010-/2011
ರ್ೕಕೃಷಣ್ಪಪ್, ನಿ.ಮು. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಇನೊನ್ೕ , ಮಂಗಳೂರು ದ.ಕ ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
3(4)ಪಾರ್. .ಪಿಹೆಚ್
22/08/2011
06/06/2014
06/12/2014
8-4-3
ಡಿ/ಉವಾಯ್ಪ/19/60123//2
011-12
ರ್ೕಮತಿ ಶೆವ್ೕತ.ಎಸ್.ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನರ ೕಪುರ,ಮೈಸೂರು ವೇತನ ರ ತವಾಗಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗ
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಇ
13/09/2011
28/04/2015
28/10/2015
8-4-3
ಡಿ ದೂರು 42168-2010/2011
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಆರ್ ಮಂಜುಳ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗ
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಅನು
17/09/2011
28/04/2015
28/10/2015
8-4-3
ಬಿಎ ಬಿಎ ಸ್21//20112012
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬಿಎ ಬಿಎ ಸ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
23/09/2011
06/06/2014
06/12/2014
8-4-3
3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ದೂರು/
52//2007-08
ರ್ೕ. ಎಂ.ಬಿ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಭಕತ್ರಹ ಳ್, ಆಲೂರು ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು- ವರದಕಷ್ಣೆ
¸¸ 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಆ
20/10/2011
28/04/2015
28/10/2015
8-4-3
ಐರ್ಇಎಸ್ಐ22/2011-12
ಒಂದು ವಷರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗದ ಬಗೆಗ್ ಆರ್.ಐ.ಇ ಎಸ್ ಐ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜನಲ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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1181

86555

1182

86824

1183

88097

1184

88331

1185

91718

1186

93938

1187

109786

1188

110388

1189

112605

1190

114951

1191

115181

1192

115888

1193

115911

1194

115918

1195

115923

1196

115941

1197

115942

3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/25//2
31/10/2011
06/06/2014
06/12/2014
8-4-3
011-12
ಮಹದೇವ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಿಸಾವೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರು ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/26/
03/11/2011
06/06/2014
06/12/2014
8-4-3
83360/2011-12
ಬಸವರಾಜು,ವೈ.ಬಿ ಸ. . ರಾ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/178
21/11/2011
05/06/2014
05/12/2014
8-4-3
57/2011-12
ಬಿ ಸುಭಾಷ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಾಜನೂರು, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಐಎಎಸ್/ಕೆಎಎಸ್
3(4)ಪಾರ್. //ದೂಪರ್/8820
23/11/2011
06/06/2014
06/12/2014
8-4-3
7/29//2011-12
ರ್ೕ ಎಸ್ ಉಮೇಶ ಆ ಯಾಸ ಕುಪೆಪ್ ಉಮೇಶ, ಸ. . ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಂಗಿಕೊಪಪ್ಲು, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ
3(4)ಪಾರ್. ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ
18/01/2012
06/06/2014
06/12/2014
8-4-3
ನಕಲು/ಅನು/33/2012
ರ್ೕ ಅನಂತ ಕೊಡಿಗ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಮಾಸೆಬೈಲು, ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯ ಇವರ
3(4)ಪಾರ್. ./ಖಾಪೂಸೇ/35 05/03/2012
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
-2011/2012
ರ್ೕ ರೇವಣಣ್. ಸ. . ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗ ಇವರ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ
3(4)ಪಾರ್. .ಅನುದಾನಿತ
03/05/2013
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
ಸೇವೆ//ನಿ&ಪಿಂ/01/2013
ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕದೇ ಆಚಾರಿ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಳ ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
28/05/2013
05/06/2014
05/12/2014
8-4-3
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಘಟ
ನೊನ್ೕ- ಬಿಇಡಿ05//2013
ರ್ೕಮತಿ ಫರೀನಾ ತಬಸುಂ ಸ. ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಅಯಯ್ನಕೆರೆಹಾಡಿ, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 2012-13
3(4)ಪಾರ್ ಅನುದಾನಿತ
17/08/2013
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
ಸೇವೆ/ನಿ&ಪಿಂ/07/2013
ರ್ೕ
ೕನಪಪ್ ಗೌಡ ಮು. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಳವೂರು ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು
3(4)ಪಾರ್
22/11/2013
14/05/2015
14/11/2015
8-4-3
/ಖಾಪೂಸೇ/12/2013
ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್ - ಟಿ ಎಸ್ ತೋಯಜಾ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹ ಲ್, ಮತುತ್
3(4)ಪಾರ್. /ಖಾಪೂಸೇ/13/ 27/11/2013
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
2013
ಕೆ ಜೆ ಪಾವರ್ತಿ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗಗೇರ್ಶವ್ರಿ, ಟಿ ನರ ೕಪುರ,ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ
3(4)ಪಾರ್ /ಕಭಾ /( ಳಂ
19/12/2013
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
ಬ. ) 19/2012/2013
ಎಂ ಕೆ ಸರೋಜಮಮ್ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಸೋಸಲೆ ಟಿ ನರ ೕಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕನನ್ಡ
¸ 3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/1017
19/12/2013
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
83/2011-12//2013
ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಸ. ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ ರುದದ್ ಭಾಗಯ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರು
3(4)ಪಾರ್. /ಖಾಪೂಸೇ/82
19/12/2013
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
020/2012/2013
ಗ ಯಯಯ್ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನೆ ಲ್ಗೆರೆ ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೊಷಣೆ ಬಗೆಗ್
19/12/2013
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ಇತರೆ/
2013
ೕಗನರ ಂಹ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕರಡಿಯ ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬ , ನಾಗಮಂಗಲ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ
20/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-4-3
3(4)ಪಾರ್.
24/ದೂಪರ್/9019/2009-10
ಟಿ ಎಸ್ ನಿರಂಜನ ಮೂತಿರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು
3(4ಪಾರ್.
20/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
ಲೋಕಾಯುಕತ್/ಲೋಪರ್/20/1
057//2009-10
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಗುಂಡಪಪ್ ನಿಸ ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

8-4-3
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1198

115943

1199

116039

1200

116071

1201

116104

1202

116106

1203

126422

1204

126425

1205

126426

1206

126427

1207

126428

1208

126430

1209

126433

1210

126434

1211

126435

1212

126613

1213

130393

1214

105754

3(4)ಪಾರ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1356
20/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
/2011-12
ಶಂಕರ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಸಂಬಂಧ
¸ 3(4)ಪಾರ್. .ವೈ.ಆ.ಸವ್.ಇ.
23/12/2013
07/06/2014
07/12/2014
ನಿ/ನಿ&ಪಿಂ/13/2012/2013

8-4-3

8-4-3

ಬಿ. ರತನ್ಮಮ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
3(4)ಪಾರ್. /ನಿ&ಪಿಂ/(ವೈ.
23/12/2013
07/06/2014
07/12/2014
8-4-3
ಆ ಅ ನಿ) 23/2012/2013
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ತರಿಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಶಕತ್ತಾ ನಿವೃತಿತ್ ಪಡೆಯಲು
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಅ
26/12/2013
05/06/2014
05/12/2014
8-4-3
27438/2013-14/2013
ವರಲ ಮ್ ಎಸ್ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಮರಜೊಯ್ೕತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ 2, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ದೂ
26/12/2013
05/06/2014
05/12/2014
8-4-3
ರು 44398/2011-12
ಎನ್ ಮಂಜುಳ ಸ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ವೇತನ ಸ ತ ಬಿಇಡಿ ಪದ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM130ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ಹೇಮಲತ ಎನ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM133ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ಮಹೇಶ ರಾ ಪತಾತ್ರ ತಿಲಕ್ ವಾಡಿ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM134ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ಸತೀಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಭವಾನಿನಗರ ಹನುಮಂತನಗರ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
CPIBM135ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ಕಾಡಜಿಜ್ ಮಂಜಪಪ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ನಲಾಲ್ಪುರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡಲು
CPIBM136ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ವಪರ್ಕಾಶ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್
CPIBM138ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್ ಎಸ್ ಕೆ ಜೀನಹ ಳ್ ಹೊನಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
CPIBM141ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ಸುರೇಶ ಗುಂತಕಲ್ ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM142ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ಗೋ ಂದಯಯ್ ಗಾಯಿತಿರ್ಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM143ಮಾ.ಹ.ಅ201
13/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ಗೋ ಂದಯಯ್ ಗಾಯಿತಿರ್ಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM144ಮಾ.ಹ.ಅ201
16/10/2014
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
4
ಬಿ ಎಲ್ ರಿಯಣಣ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಮಾ ಹ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ( IPO RS 10/- )
CPIBM11ಮಾ.ಹ.ಅ2015
18/02/2015
19/02/2015
19/08/2015
8-4-3
ಗಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ
3(3) ಪಾರ್ ವೈವೆಮಪಾ
22/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
8-4-6
58/200910/ವೈವೆಮ/58/200910/2013
ರಮೇಶ ಶೆಟಿಟ್ ದೈ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾಬೆಟುಟ್ ಕಾಕರ್ಳ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಮಗನ ವೈ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
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1215

6363

1216

7583

1217

7949

1218

7950

1219

7977

1220

8984

1221

9579

1222

10397

1223

13609

1224

14713

1225

16539

1226

16541

1227

16543

1228

16545

1229

18555

1230

18804

1231

18906

C3(5)pra.shi.pra.sha.
06/01/2001
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
shi.sangha.85/200001
sanghada padadhikarigalige mumbadti needuva bagge.
3(5) ಪಾರ್. .ತರಬೇತಿ
28/10/2006
05/06/2014
05/12/2014
8-5-1
ರ ತ 22/06-07
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್, ತರಬೇತಿ ರ ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
3(5).ಪಾರ್ .ವೆತನ ಪುನರ್
08/08/2006
09/06/2014
09/12/2014
8-5-1
ನಿಗದಿ.30/2006-07
ರ್ೕ.ಕೆ.ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಹಾಗು ರ್ೕ.ಜಿ. .ದೆವೆ0ದರ್ ಗುಪತ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. .ಇವ್ರ್ ವೆತನವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3(5).ಪಾರ್ .ವೆತನ ಪುನರ್
08/08/2006
09/06/2014
09/12/2014
8-5-1
ನಿಗದಿ.30/2006-07
ರ್ೕ.ಕೆ.ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಹಾಗು ರ್ೕ.ಜಿ. .ದೆವೆ0ದರ್ ಗುಪತ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. .ಇವ್ರ್ ವೆತನವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3(5)ವೇತನ ಪುನರ್
08/08/2006
09/06/2014
09/12/2014
8-5-1
ನಿಗದಿ.30/2006-07
ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಜಿ. .ದೇವೇಂದರ್ ಗುಪತ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಇವರ ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ
¸ 3(5) ಪಾರ್. .ಮು.
11/01/2007
07/05/2015
07/11/2015
8-5-1
ಹು.01/2002-03
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
3(5)ಪಾರ್. ಮು
06/02/2007
16/06/2015
16/12/2015
8-5-1
01/2002-03
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಯ್ಯರ ಹ್ುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3(5)ಪಾರ್. .ಪು.ನೇ.68/20
18/12/2004
26/12/2014
26/06/2015
8-5-1
04-05
ರ್ೕ.ಗಣಪತಿ ಎನ್. ಶೆಟಿಟ್, ರ್ೕ.ಡಿ.ಜೆ.ಡಿಸೋಜ, ರ್ೕ.ಚಂದಾರ್ ಜಿ ಗಾಂದಕರ್ ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್. 55-58ವಷರ್, ಪುನರ್
10/11/2004
05/06/2014
05/12/2014
8-5-1
C35Pry.Edn.Niyojane
58/2004-05
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು.
35 ಪಾರ್. 55-58 ವಷರ್
10/12/2007
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ36/0708
ರ್ೕಮತಿ ನೂರುನಿನ್ೕಸಾ ನಿವೃತಿತ್ ಮು. ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯ ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು
01/04/2006
09/06/2014
09/12/2014
8-5-1
35ಕ.ಭಾ.ಬಡಿತ್.ಭಾಗ2006-07
ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
03/01/2005
09/06/2014
09/12/2014
8-5-1
35ಪಾರ್. .5558.ಪು.ನೇ.20/2003-04
ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು 55 ರಿಂದ 58 ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
35ಪಾರ್. .ಕಡತ.ಮಾ ತಿ.
01/04/2006
09/06/2014
09/12/2014
8-5-1
06-07
ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್, ಇತರೆ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ
35ಪಾರ್. .ಹೈ.ಬಾ.ವೇ.ಭಾ
01/04/2006
09/06/2014
09/12/2014
8-5-1
ಗ/2006-07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
35ಪಾರ್. ..ಮಾ ತಿಹಕುಕ್
03/10/2008
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
89461/08-09
ರ್ೕ ಸದಾ ವ ನ0ದೂರ,ಅಧಯ್ಕಷ್ರು,ಅಖಿಲ ಕನಾರ್ಟಕ ಸ0ಗೀತ ಮತುತ್ ನೃತಯ್ ಕಷ್ಕರ ಸ0ಘರಿಎಸ್.ಸ0ಖೆಯ್
35ಪಾರ್
20/10/2008
26/12/2014
26/06/2015
8-5-1
ನಿ ಜನೆ/9067/08-09
ರ್ ಮ0ಜಪಪ್ ಸ. ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಕ0ಬದ ಬಿದಿ ತರಿಕೆರೆ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಇ0ದನ ಸಚಿವರ ಆಪತ್
35 ಪಾರ್. .ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ/
15/10/2008
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
ಆರ್ ಪಿ/24130/08-09
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1232

20589

1233

23511

1234

23512

1235

23532

1236

32060

1237

32525

1238

35022

1239

35795

1240

37917

1241

38968

1242

39145

1243

39264

1244

39286

1245

39289

1246

39290

ಬಿಆರ್ ಪಿ/ ಆರ್ ಪಿ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಭತಿರ್ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
35ಪಾರ್ .ಲೊ.ಆಯುಕತ್ರ.3
06/12/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
2269/08-09
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಗಿರಿಜಮಮ್, ನಿ.ಸ. , ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪಾತಗಾನಹ ಳ್, ಕೊರಟಿಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
3[5] ಪಾರ್ ಪು ನೇ
13/07/2005
09/06/2014
09/12/2014
8-5-1
26/2004-05
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 55 ವಷರ್ಕೆಕ್ ನಿವೃತತ್ರಾದ ಕಷ್ಕರ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ
3[5] ಪಾರ್ ಹೈ ವೇ
05/01/2004
23/03/2009
23/09/2009
8-5-1
96/2003-04
ರ್ೕ. .ಬಾಲಕೃಷಣ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪ ತಹ ೕಲಾದ್ರ್ ಇವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
3[5] ಪಾರ್ ಇತರೆ
15/03/2004
26/12/2014
26/06/2015
8-5-1
115/2003-04
ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರು ನಟಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚಲನ ಚಿತರ್ಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಟೆ ಷನ್ ಧಾರವಾ ಇತಾಯ್ದಿಗ ಗೆ
35ಪಾರ್ .ಇತರೆ01/200908/04/2009
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
10
ಕಷ್ಕರ ಕನನ್ಡ ಬಾಷಾ ಪರೀ ಾ ವೇತನ ಭತಯ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಳಂಬ ನಾಯತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3[5] ಪಾರ್ ವೇ ಸ
10/01/2006
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
53/2005-06
ರ್ೕ. .ಅಣಣ್ಯಯ್/ಲೋಕೇಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, ವೇತನ
c35
18/07/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
pry.edu.pay.mahithi.
hakku-01-/2009-10
Sri. yajnapurusha-bhatt press reporter balehonur, chikkamamgalore dist.
35 ಪಾರ್.
20/08/2009
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
ನಿ ೕಜನೆ15894/09-10
ರ್ೕ ಬಸಪಪ್.ಜೆ ಮಿರಗಿ, ಸ. , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಡಿಚಿಕಕ್ನ ಹ ಳ್, ದ.ವ-3,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಸಣಣ್
28/10/2009
09/06/2014
09/12/2014
8-5-1
CPI/ಇತರೆ/ 3(5)ಪಾರ್. .3
5265//2009-10
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಜಮೀರ್ ಭಾಷಾ ಸ. , ಹಾ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ
3(5).ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ
12/11/2009
07/05/2015
07/11/2015
8-5-1
ಹಕುಕ್./ಇತರೆ/52245//200
9-10
ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಂ ೕಜಕರು, ಎಸ್ಡಬೂಲ್ಯ್ಎಫ್/ಟಿಬಿಎಫ್, ಕಷ್ಕರ ಸದನ ಇವರಿಗೆ
10/11/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
3(5)ಪಾರ್ .ಕಾಲಮಿತಿವೇತ
ನ38953/0910/ಇತರೆ/38953/2009
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸುಮಂಗಲ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದಿಬೂಬ್ರು, ತುಮಕೂರು ಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್
3(5)ಪಾರ್. ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ
03/02/2009
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
24426/0809/ಇತರೆ/24426/2009
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರುಆಡ ತ ಸಾ. . ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
09/10/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
29527/09/ಇತರೆ/29527/
2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
3(5) ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್
26/10/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
31062/0910/ಇತರೆ/31062/2009
ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್.ಧನಂಜಯ ಮೂತಿರ್, ವ ರ್ೕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೊಟ್ೕರ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಗೆ
3(5) ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್
28/08/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
23586/0910/ಇತರೆ/23586/2009
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1247

39291

1248

39295

1249

39341

1250

39344

1251

39348

1252

39350

1253

39357

1254

39363

1255

39365

1256

39371

1257

39372

1258

40959

1259

40962

ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ನಾಗೇಶ್, ಕಾ ದಾಸ ರಸೆತ್, ವಶಕಿತ್ ನಿಲಯ ಎದುರು, ಕೊಪಪ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಕೊಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್,
3(5) ಪಾರ್. .01/0931/10/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
10/ಇತರೆ/01/2009
ಕನಾರ್ಟಕ ದ ತ ಕಿರ್ಯಾ ವೇದಿಕೆ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
3(5) ಪಾರ್. ಮು. .ಸಂಘ
25/10/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
34441/0910/ಇತರೆ/34441/2009
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
26/11/2009
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
3(5)ಪಾರ್. ಕೆ.ಐ.
ಆರ್.ಐ.ಐ 26/0708/ಇತರೆ/26/2009
ರ್ೕ ದದ್ರಾಮಪಪ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಕಾನೂನುಕೇಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
3(5)ಪಾರ್. ದೈ.ಶ.ಹುದೆದ್
28/12/2007
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
38/0708/ಇತರೆ/38/2009
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.
3(5)ಪಾರ್. ಸಂಚಾರಿ
27/09/2007
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
ಶಾಲೆ 15/0708/ಇತರೆ/15/2009
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ದ ಣ ಹಾಗೂ ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಒಂದು ಸಕಾರ್ರಿ
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
12/10/2007
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
338/0708/ಇತರೆ/338/2009
ರ್ೕ.ಬಿ.ಸುಂದರ, ಮನೆ ಸಂಖೆಯ್ 1450, 8ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ರ್ೕರಾಮಪುರ,ಮೈಸೂರು,ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
24/04/2008
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
9044/0708/ಇತರೆ/9044/2009
ರ್ೕಪರ್ಸಾದ್ ಬಿ.ಆರ್ ಮನೆ ಸಂಖೆಯ್-194/ಎ ಚಿಕಕ್ಕೆರೆ ರಸೆತ್, ಅರಕಲಗೂಡು, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ನ ಲ್ ಕೋರಿರುವ
16/12/2008
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
3(5)ಪಾರ್. ಬಡಿತ್
30228/08/ಇತರೆ/30228/
2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3(5)ಪಾರ್. .ಪು.ನೇ
03/09/2009
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
23180/0910/ಇತರೆ/23180/2009
ರ್ೕ.ವೆ.ಡಿ.ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಇವರ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್.
20/08/2009
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
3(5)ಪಾರ್. .ನಿ ೕಜನೆ
15894/0910/ಇತರೆ/15894/2009
ರ್ೕ ಬಸಪಪ್ ಜೆ.ಮಿರಗಿ, ಸ.ಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿ ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್, ದ ಣ ವಲಯ-3,
3(5)ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ
03/02/2009
16/02/2013
16/08/2013
8-5-1
31413/0809/ಇತರೆ/31413/2009
ರ್ೕ ಯತೀಶ್ .ಆರ್.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೇ ೕರುವಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
20/01/2010
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
3(5) ಪಾರ್. .ಮು. .ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ 3709/0910/ಇ /3709/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲಂಗಡಿ,ಉಳಾಳ್ಲ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ ಕಾ ಇರುವ ಮುಖಯ್
3(5) ಪಾರ್. .ಮು. .ಹುದೆದ್
20/06/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
ಸಥ್ಳಾಂತರ 01/0910/ಇ /01/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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1260

40970

1261

75494

1262

86188

1263

102944

1264

107180

1265

107211

1266

107220

1267

107221

1268

107228

1269

115237

1270

115243

1271

118192

1272

9565

3(5) ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ
01/02/2010
13/02/2013
13/08/2013
8-5-1
ಹಕುಕ್. 4768/0910/ಇ /4768/2010
ರ್ೕ ಪರ್ಭು ಂಗ ಮೇಗಳ ಮನಿ, ತಾಲೂಲ್ಕಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ದ ತ ಸಂಘಷರ್ ಸಮಿತಿ
3(5)ಪಾರ್.
30/07/2011
05/06/2014
05/12/2014
8-5-1
ಬೇ/ನೀ. /36/200910/2011
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘರಿ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
29/10/2011
06/06/2014
06/12/2014
8-5-1
3[5]ಶಾ ಪಾರ್/ಇ /ತರಬೇ
ತಿ.ವೇ.ಶೆರ್ೕಣಿ.ನಿ-04/201112
ರ್ೕ ಎಂ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಸ , ಸಕಾರ್ರಿಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿಡದಕೋನೇನಹ ಳ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ-1,
21/11/2012
06/06/2014
06/12/2014
8-5-1
c3(5)pra.shi.ithatr.01/
2012-13/ಇ /01/2012
3(5) ಶಾಖೆಯ ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಕಡತ
22/02/2013
3(5)
ಪಾರ್. .ಮಾಹ.ಅ.13/201213/ಮಾ.ಹ.ಅ/13/201213/2013

06/06/2014

06/12/2014

8-5-1

ಬಸಪಪ್ ಎಂ ಆ ನಹ ಳ್ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
23/02/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-5-1
3(5) ಪಾರ್ ದೂರು
02/201213/ದೂಪರ್/02/201213/2013
ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ /ಉದುರ್ ಪಾರ್ಶಾಲಾ ಮು ಕಷ್ಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಲ್ ಆಗಿರುವ
25/02/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-5-1
3(5) ಪಾರ್
ಬಡಿತ್/01/201213/ವೇಬ/01/201213/2013
ನನನ್ ಒಂದು ವಾ ರ್ಕ ಭಡಿತ್ಯನುನ್ ತಡೆ ಡಿದಿದುದ್ ಅದನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
3(5) ಪಾರ್
25/02/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-5-1
ವೇ.ಬಡಿತ್/02/201213/ವೇಬ/02/201213/2013
ಶಾಯ್ಮಲಾದೇ ಸ ಸ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಪಾಶಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಪತರ್
26/02/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-5-1
3(5) ಪಾರ್ / ಇತರೆ
01/201213/ಇ /01/201213/2013
ಸೇವೆಯ ಲ್ ಒಂದೂ ಪದೋನನ್ತಿ ಇಲಲ್ದೆ 25 ಮತುತ್ 30 ವಷರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ
03/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-5-1
3(5).ಪಾರ್. ./ನಿ ೕ/30/
2013
ಹೆಚ್ ಇ ೕನಪಪ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ತೊಂಡಾಲಾ ಕೋಲಾರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
3(5).ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ.ಅ/ಇ
03/12/2013
06/06/2014
06/12/2014
8-5-1
/40/2013
ರ್ೕಮತಿ ಮಹೇಶವ್ರಿ ಮಾರತಹ ಳ್ ಅಂಚೆ ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
3(5).ಪಾರ್. . .ವೇ.ಬ/ಕಾ
20/02/2014
06/06/2014
06/12/2014
8-5-1
ಸವ್ವೇಬ/53/2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಂಕರಮಮ್, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ., ಇವರ 20 ವಷರ್ಗಳ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
3(5) ಪಾರ್. .ಮು. .ಬಡಿತ್
05/02/2007
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
42/06-07
ರ್ೕ ಜಿಯ ಉಲಾಲ್ಖಾನ್ ರವರು 2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಬಡಿತ್ ಮು ಕಷ್ಕರು .ಆರ್. ಹುದೆದ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
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1273

10129

1274

10398

1275

11404

1276

11617

1277

12644

1278

12645

1279

12646

1280

13804

1281

14489

1282

16537

1283

20104

1284

22244

1285

23516

1286

23527

1287

23576

1288

35024

1289

37918

3(5) ಪಾರ್.ಶಾ.ತರಬೇತಿ
21/02/2007
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
ರ ತ 22/06-07
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ತರಬೇತಿ ರ ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್
3(5).ಪಾರ್ಶಾ. .ಬಡಿತ್.ಮು.
27/02/2007
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
01/2006-07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ, ಮು. , ಬಡಿತ್ಯ ಲ್ ರಿಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬಿಟಟ್ ಕಿರಿಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಗುರುತಿಸುವ
3(5) ಪರ್.ಶಾ.ಮು. ಬಡಿತ್
26/04/2007
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
01/06-07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3(5) ಪಾರ್ಶಾ ಮೇಲಪ್
14/05/2007
05/06/2014
05/12/2014
8-5-2
ಜೆರ್ಗೇರಿ ಶಾಲೆ 02/07-08
ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
35 ಪಾರ್.ಶಾ. ಬೇಡಿಕೆ
16/04/2007
05/06/2014
05/12/2014
8-5-2
ಬಗೆಗ್ 01/2007-08
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್ 2007-08 ನೇ ಸಾಲು
35 ಪಾರ್ ಶಾ ನಿ ೕಜನೆ
05/07/2007
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
08/2007-08
ಜಾಮೀರ್ ಪಾಷಾ ಎಸ್. ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪಟೆರ್ಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
3(5) ನಿ ೕಜನೆ
11/07/2007
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
9/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ಡಯಾನಾ ಪನರ್ಂದಿಸ್ ಸ ಶ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಜಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
35ಪಾರ್. .ನಿಯೂಜನೆ.04/
18/08/2007
05/06/2014
05/12/2014
8-5-2
2007-08
ಪಾಫ್ರ್ಥಮಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರ್ ನಿಯೂಜನೆ ಬಗೆಗ್.
3[5]ಪಾರ್ : ಂಬಡಿತ್:29:2
04/12/2007
07/05/2015
07/11/2015
8-5-2
007-08
ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್, ದ ಣ ವಲಯ-2,
35ಪಾರ್. .ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. .ಆ
07/10/2005
05/06/2014
05/12/2014
8-5-2
ರ್.ಪಿ.41/05-06
ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. .ಆರ್.ಪಿ. ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3[5]ಪಾರ್ :ಮಾ ತಿ
01/01/2008
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
ಹಕುಕ್:01:2007-08
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
32ಪಾರ್ .ಇತರೆ.44/2002
18/06/2002
05/06/2014
05/12/2014
8-5-2
-03
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್, 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ 20
3[5] ಪಾರ್
ನಿ ೕ
29/01/2000
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
65/1999-2000
ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
18/07/2001
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
3[5] ಪಾರ್ ವೇ ಬ
52/2001-02
ಜಿಲಾಲ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನವನುನ್
3[5] ಪಾರ್ ಉ ಬೇ
04/06/2005
07/05/2015
07/11/2015
8-5-2
10/2005-06
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಕುರಿತಂತೆ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್.
C35
23/07/2009
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
PRY.DEPUTATION18648/09-10
SMT.SHAMEERA A.M. GHPS SULEBELE, JANATHA CALONY HOSAKOTE TQ.
CPI/ಇತರೆ/ 3(5)ಪಾರ್. .ನಿ
28/10/2009
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
ೕಜನೆ 33513//200910
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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1290

39267

1291

39268

1292

39269

1293

39277

1294

39283

1295

39285

1296

39288

1297

39361

1298

39373

1299

40963

1300

102828

1301

9566

1302

13825

1303

16538

1304

16540

3(5)ಪಾರ್. ಕೆ.ಎ.ಐ.
28/08/2008
07/05/2015
07/11/2015
8-5-2
19902/0809/ಇತರೆ/19902/2009
ರ್ೕ ಬಸವಣಣ್.ಪಿ , ಬಿನ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಪಪ್, ಕಾಗಲವಾಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ// ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ.ಹ
28/03/2009
07/05/2015
07/11/2015
8-5-2
57/0809/ಇತರೆ/57/2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಅಮರನಾಥ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
25/08/2009
07/05/2015
07/11/2015
8-5-2
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ.ಹಕುಕ್
21723/0910/ಇತರೆ/21723/2009
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪತರ್ಕತರ್ರ ಸಂಘ, ಯಳಂದೂರು,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
04/02/2009
07/05/2015
07/11/2015
8-5-2
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ.ಹ
47/0809/ಇತರೆ/47/2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಮತುತ್ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ದ
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ.ಹಕುಕ್
23/03/2009
07/05/2015
07/11/2015
8-5-2
309/0809/ಇತರೆ/309/2009
ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ. ಸಂಪಂಗಿ, ಸಂಪಾದಕರು, ದ ತ ಕನಾರ್ಟಕ ಪತಿರ್ಕೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಗೆ
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
21/03/2009
07/05/2015
07/11/2015
8-5-2
51/0809/ಇತರೆ/51/2009
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ೕತಾರಾಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
08/09/2008
13/02/2013
13/08/2013
8-5-2
18005/0809/ಇತರೆ/18005/2009
ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ಣಿ , ಇಡಬುಯ್ಎಸ್ 238, 1ನೇ ಹಂತ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ
27/06/2007
13/02/2013
13/08/2013
8-5-2
3(5)ಪಾರ್.ಶಾ.ಮು.ನಿ ೕ
ಜನೆ 05/0708/ಇತರೆ/05/2009
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ/ ಮು. ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
3(5)ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್
16/03/2007
13/02/2013
13/08/2013
8-5-2
20/0607/ಇತರೆ/20/2009
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ/ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
23/01/2010
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
3(5) ಪಾರ್. ವಾ.ಬಡಿತ್.
25584/0910/ಇ /25584/2010
ರ್ೕ .ಪಿ.ನಾಗಭೂಷಣ ಉಪಾಧಾಯ್ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
c3(5)pra.shi.ku.ko.13/ 19/11/2012
26/12/2014
26/06/2015
8-5-2
2012-13/ವೇಬ/13/2012
ತಡೆ ಡಿಯಲಲ್ಟಟ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುತ್ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಕೊಡುವುದರ ಬಗೆಗ್
05/02/2007
07/05/2015
07/11/2015
8-5-3
3(5) ಸಾಕಷ್ರತ್
ನಿ ೕಜನೆ 41/06-07
ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ. ವಣಣ್ ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬೂಬ್ರು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ಸಾಕಷ್ರತಾ
35ಪಾರ್. .ಹೆಯ್ದರಾಬಾದ್
12/10/2007
13/02/2013
13/08/2013
8-5-3
ವತನ12/2007-08
ರ್ೕ.ಹನುಮ0ತರಾಯಪಪ್, ನಿವಫ್ರ್ತತ್ ಉಪತಹ ಲ್ ದಾರ, ತಿ.ಧಿ.ಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಹಯ್ದರಾಬಾದ್
35ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಭಾಗ01/04/2006
09/06/2014
09/12/2014
8-5-3
06-07
ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳು
35ಪಾರ್. .101520.ಬಡಿತ್.
01/04/2006
09/06/2014
09/12/2014
8-5-3
ಭಾಗ/2006-07
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1305

16542

1306

16549

1307

18099

1308

18904

1309

18905

1310

19765

1311

19899

1312

23487

1313

23506

1314

23513

1315

23515

1316

23566

1317

23579

1318

23580

1319

23581

1320

32524

1321

33792

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ವಗರ್ವಾದವರಿಗೆ 10, 15, 20 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
35ಪಾರ್. .ಶೈ.ವ..ಪು.ನೇ.1
25/07/2006
16/02/2013
16/08/2013
8-5-3
4/2006-07
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದ ಮಧಯ್ದ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ಯಾದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಪುನನೇರ್ಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್.
35ಪಾರ್. .ನೇಮಕಾತಿ
02/07/2007
16/06/2015
16/12/2015
8-5-3
ದಿನಾಂಕ.06/2007-08
ರ್ೕ ರಹಮತುತ್ಲಾಲ್, ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಸಾ. .ಇ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
35ಪಾರ್. .ನಿವೃತಿತ್
28/08/2008
07/05/2015
07/11/2015
8-5-3
10456/08-09
ರ್ೕ ಸತೀಶಬಾಬು,ಸ ,ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರೇಕರಪನಹ ಳ್ ಬ0ಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೊಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಇಚೆಚ್
35 ಪಾರ್. .ಮು. .ಬಡಿತ್
22/10/2008
16/02/2013
16/08/2013
8-5-3
24924/08-09
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಗಳಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
35 ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿಹಕುಕ್
01/10/2008
13/02/2013
13/08/2013
8-5-3
22555/08/09
ರ್ೕ ನರ 0ಹಸಾವ್ಮಿ ಸ0ಖೆಯ್ 29,ಶಾ0ಹ0ಸ 2ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ನಗರ ವ ಗಗ್ ಇ ನ
ಲ್
35 ಪಾರ್ ನೇ ಒ6/08-09
16/10/2008
16/02/2013
16/08/2013
8-5-3
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
35ಪಾರ್. .ನಿ ಜನೆ.342
01/01/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-3
60/2008-09
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನಿ ಜನೆ ಬಗೆಗ್.
3[5] ಪಾರ್ ನಿ ೕಜನೆ
30/05/2003
23/03/2009
23/09/2009
8-5-3
18/2003-04
ಅನಸಾರಾಗರ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹಮಿಮ್ಕೊಂಡಿರುವ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಯ್ರ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಬಿರಗಳ ಲ್
3[5] ಪಾರ್
ಬೇ
21/10/2002
07/05/2015
07/11/2015
8-5-3
01/2002-03
ದಿ: 11-10-202ರಂದು ಶುಕರ್ವಾರ ಮಾನಯ್ ಅಪರ ನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ] ರವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
3[5] ಪಾರ್ ನಿ ಆ ಶಾ
25/09/2002
07/05/2015
07/11/2015
8-5-3
19/2001-02
ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್ಗಳ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
3[5] ಪಾರ್ ಮು ಬಡಿತ್
21/02/2003
26/12/2014
26/06/2015
8-5-3
120/2002-03
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
3[5] ಪಾರ್ ವೇ ಸ
02/04/2005
09/06/2014
09/12/2014
8-5-3
1/2005-06
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಸಮಾನಂತರದ ಬಗೆಗ್
08/02/2005
07/05/2015
07/11/2015
8-5-3
3[5] ಪಾರ್ ದೈ ಬೇ
08/2004-05
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್
3[7] ಸ ನ /2002-03
30/08/2002
07/05/2015
07/11/2015
8-5-3
ದಿ: 22-08-2002ರಂದು ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವ ಗಳ ಕುರಿತು [ಪಾರ್ಥಮಿಕ
3[5] ಪಾರ್ ಶಾ ಖಾಂ
13/03/2007
07/05/2015
07/11/2015
8-5-3
ಪುನರ್ ಅವಧಿ 62/2006-07
ರ್ೕಮತಿ.ಮುಜೀಬುನಿನ್ೕಸಾ, ದೈ. . ಸ.ಉ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್
20/03/2009
16/02/2013
16/08/2013
8-5-3
3[5] ಪಾರ್ ಮಾ ಹಕುಕ್
330/2008-09
ರ್ೕ. ವಕುಮಾರ ನಾಯಕ, ಸಂಪಾದಕರು, ಮುಗಿಲಂಚು, ಪಾ ಕ ಪತಿರ್ಕೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ
35ಪಾಫ್ರ್. . ನಿ ಜನೆ.
02/06/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-3
04/2009-10
ಬಾರತಿಯ ಜಾಫ್ ನ ಜಾಫ್ ನ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿ0ದ ದಾಫ್ಯ್0ಕುರ
ಜನೆ ಕಕ್ಷ್ಕರ ನಿ ಜನೆ ಬಗೆಗ್.
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1322

35023

1323

38748

1324

39266

1325

39272

1326

39275

1327

39353

1328

39374

1329

42011

1330

42038

1331

43522

1332

15054

1333

15894

1334

15895

1335

16139

C35
20/07/2009
13/02/2013
13/08/2013
8-5-3
PRY.EDU.NEYOJANE
.18325-09-10
SSA TECHNICAL ASSISTANT DEPUTATION
3(5)ಪಾರ್ .51929/ಮು .
09/11/2009
09/06/2014
09/12/2014
8-5-3
ಬಡಿತ್/200910/ಇತರೆ/51929/2009
ರ್ೕಮತಿ ಭುವನೇಶವ್ರಿ, ಸ , ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಯಾತಲಾಬ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್.
17/02/2009
07/05/2015
07/11/2015
8-5-3
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ.ಹ
49/200809/ಇತರೆ/49/2009
ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ. ಸಂಪಂಗಿ, ಸಂಪಾದಕರು, ದ ತ ಕನಾರ್ಟಕ ವಾರ ಪತಿರ್ಕೆ, ಸಂಖೆಯ್ 11,8ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಡಾ//
3(5)ಪಾರ್. ಮು. .ಬಡಿತ್
18/08/2008
09/06/2014
09/12/2014
8-5-3
9833/9830 /0809/ಇತರೆ/9833/
9830/2009
ನಗರ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ `A` ವಲಯದ ಲ್ ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಶಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ಮಾಡಿ ಖಾ ಇರುವ ಮುಖಯ್ ಶಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
3(5)ಪಾರ್. ಮು. .ಹುದೆದ್.
27/12/2008
09/06/2014
09/12/2014
8-5-3
ನಿ ೕಜನೆ 1/0809/ಇತರೆ/1/2009
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದದ್ಲಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್
24/04/2008
16/02/2013
16/08/2013
8-5-3
3(5)ಪಾರ್. ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
2/07-08/ಇತರೆ/2/2009
ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ಪತರ್ಕತರ್ರು, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಮಾ ತಿ
3(5)ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ.ಹಕುಕ್
25/02/2009
16/02/2013
16/08/2013
8-5-3
20104/200809/ಇತರೆ/20104/2009
ರ್ೕ ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿಯ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/2/200
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-6-26
9-10.2.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಹೆಲನ್ ರೋ ಮು. . ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
22/02/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-6-26
36/ಪಾರ್ /ಸಾಭನಿ/24/20
09-10.24.ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2010
ಕುಸತ್ರ್ ಷಾ ೕನ್ ಸ. .ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
36/ಪಾರ್. .ಸಾಭನಿ/ಬಾಅಂ
13/04/2010
09/01/2014
09/07/2014
8-6-26
ಮಂ/21/201011.21.ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/2010
ಭೈರಪಪ್ ಮು. . ದೊಡಡ್ನಾರಮಂಗಲ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
C37 COURTCASE
41/2007-08
SARATHIMOHAN ,A.M, GLPS . GAKAK , KAT NO 5035
C37 COURT CASE
25/03/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
48/2007-08
smt jyothi a.m glps tanavisiddigeri, haveri dist KAT NO 1173/08
C37 COURT CASE
25/03/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
49/2007-08
Ashoka .a.m.glps mavinakere , hasan , kat no 1180/08
C37 COURT CASE
16/04/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3/2008-09
Arifmulla /a.m ,glps tipatur KAT NO 1273/08 TRANSFER
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1336

17947

1337

17949

1338

17957

1339

17959

1340

18218

1341

18565

1342

18936

1343

20099

1344

20199

1345

22245

1346

22495

1347

35057

1348

35071

1349

35446

37/ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
19/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
7507,1937,2061/ವಗಾರ್
ವಣೆ/200809.118.ವೇತಬಡಿ/2008
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.7507/2008 ರ್ೕಮತಿ ಬಸಮಮ್ ಶಾಲಾಮಾತೆ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
37/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್
19/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
1797/ನಿಯುಕಿತ್/200809.120.ಸಥ್ಳಾಂತರ/2008
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.1797/2008 ರ್ೕಮತಿ ಬಸಮಮ್ ಶಾಲಾಮಾತೆ ಇವರನುನ್ ನಿ
37/ವಗಾರ್ವಣೆ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/20
20/08/2008
25/12/2013
08-09.122.ಇತರೆ/2008

ೕಜನೆ ಮೇಲೆ
25/06/2014

2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
20/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
37/ಕಡತಗೊ ಸುವ
ಪತರ್/ಇತರೆ/200809.123.ಇತರೆ/2008
ತ ಮ್ಯಾ ಆರ್.ಶೇಖ್ ಸ. .ಇವರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
09/09/2008
25/12/2013
25/06/2014
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ವಗಾರ್ವಣೆ/
ಕೆ.ಎ.ಟಿ/200809.143.ಇತರೆ/2008
ಟಿ.ಟಿ.ವೇಣಾ ಸ. . ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನಿಡಗುಂದ ತಾಂಡಾ,ಚಿಂಚೋ ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.
03/10/2008
25/12/2013
25/06/2014
ಟಿ/200809.150.ಇತರೆ/2008
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ವಗಾರ್/ಕೆ.ಎ
04/11/2008
25/12/2013
25/06/2014
.ಟಿ/200809.155.ಇತರೆ/2008
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ವ.ಅವ.ಇ
09/01/2009
25/12/2013
25/06/2014
ಥಯ್/200809.163.ಇತರೆ/2009
ದಿ. ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್. .ಉಮಾ ಸ. .ಆಲೂರು ರವರ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್
37/ಪಾರ್.ಶಾ. ./ಕತರ್.ತೆಗೆ.
16/01/2009
25/12/2013
25/06/2014
ಕೊ/200809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009
ಎಸ್ ದೀಪಾ, ಸ , ಇವರನುನ್ ಕತರ್ವೈಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
07/02/2009
25/12/2013
37ಪಾರ್.ಶಾ. .ವಗರ್/01/0
8-09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
25/12/2013
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ಕೊ.ಕೊ/20 12/02/2009
0809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

8-7-1

8-7-1

8-7-1

8-7-1

8-7-1

8-7-1

8-7-1

8-7-1

8-7-1

25/06/2014

8-7-1

25/06/2014

8-7-1

ಬಿ ಆರ್ ನುತ, ಸ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್
25/07/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
37ಪಾರ್ .ಶಾ.ಮಾ.ನಿ.02/
2009-10
ರ್ಮತಿ ವಸ0ತಿ, ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಾಡಿ, ಪುತುತ್ರು ತಾ, ಇವರ ನಿ ಜನೆ ಬಗೆಗ್.
25/07/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
37ಪಾರ್ .ಶಾ.ಮಾ.ನಿ.01/
2009-10
ರ್ಮತಿ ಎನ್ . . ವೆ0ಕಟಲಕಿಫ್ಕ್ಷ್ಮ್, ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಮಾಯಗಾನಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ತಾ ಇವರ ವಗಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
05/08/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
37ವ.ಪರ್ 1/2009-10
ರ್ಮತಿ ಮಹಬುಬುನಿನ್ಸಾ, ಸ , ಸಉಬಾಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್ . ನಗರ ತಾ, ಇವರ ವಗಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
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1350

35612

1351

35740

1352

35791

1353

36052

1354

36547

1355

36760

1356

36767

1357

36772

1358

36773

1359

36775

1360

36776

1361

36777

1362

36778

1363

36985

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ.ಎಂ.ಎನ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದೋಟಿಕಲ್, ಚಿಂಚೊ ತಾ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
3(7)ಪಾರ್ .ವ.ದೂರು.01/2
26/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
009-10/ಇತರೆ/01/2009

1364

37167

2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನಡೆದ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ .ಮಾ.ಹ12/20
03/10/2009
09-10/ಇತರೆ/12/2009

37ಗೌ. .01/2009-10
07/08/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
ಗೌರವ ಕಸ್ಕರುಗಳ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯ ಬಗೆಗ್.
37ಪಾರ್. .ನಿ .04/200
17/08/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
9-10
ರ್ಮತಿ ಅಸಮ್ತ್ ಬಾನು, ಸ , ಸಉ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗುಡುರು ಎಸ್ , ಬಾಗಲಕೊಟೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನಿ ಜನೆ ಬಗೆಗ್.
37ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/3377/20
17/08/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
09-10
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಪರ್ಕಾಶ್.ಎಂ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಸವನಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ
3(7)ಪಾರ್ .ಶಾಮಾ.03/20 26/08/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
0910/ಇತರೆ/ವಗಾರ್ವಣೆ/2009
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎ.ಸುಜಾತ, ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೆಂಪಯಯ್ನಹುಂಡಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ,
11/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/2230/2
00910/ದಾವೆ/2230/2009
ರ್ೕಮತಿ ಜುಬೇದಾ ಖಾತುನ್ , ಸ , ಸಉಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹುಕುಂಡ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿ ಇವರ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/2510/2
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
00910/ದಾವೆ/2510/2009
ರ್ೕ ಜಾವೆದ್ ಅಹಮದ್, ಸ , ಬೀದರ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/2521/2
00910/ದಾವೆ/2521/2009
ರ್ೕಮತಿ ಕರಿಬಸವವ್, ಸ , ಸ ಉಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಲೂಲ್ರು, ಸಾವನೂರು ತಾ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/3295/2
00910/ದಾವೆ/3295/2009
ರ್ೕ ಶಂಭು ಂಗಯಯ್.ಕೆ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹಲಸೂರು, ಸಾತನೂರು ಹೋಬ , ಕನಕಪುರ ತಾ, ರಾಮನಗರ
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/1977/2
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
00910/ದಾವೆ/1977/2009
ರ್ೕ ಓಂಕಾರಾಧಯ್, ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೀಗನಹ ಳ್, ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್, ಕಡಬ ಹೋಬ , ಗುಬಿಬ್ ತಾ, ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/2511/2
00910/ದಾವೆ/2511/2009
ರ್ ಡಾರ್ಮಿಡ್, ಆರ್ ಪಿ, ಬೀದರ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 2511/2009
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/2546/2
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
00910/ದಾವೆ/2546/2009
ರ್ೕಮತಿ ವಾಣಿ.ಹೆಚ್. , ಸ , ಉಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗುರುಸುಣಗೆ, ಶಹಾಪುರ ತಾ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/2815/2
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
00910/ದಾವೆ/2815/2009
ರ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ನಾಯಕ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಲ್ ಸನ್
ೕಟೆ-1, ಹೊನಾನ್ವರ ತಾ, ಉ.ಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/583/20
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
09-10/ದಾವೆ/583/2009

25/12/2013

25/06/2014

8-7-1
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1365

37327

1366

37336

1367

37337

1368

37479

1369

37613

1370

37637

1371

37836

1372

38129

1373

38704

1374

39161

1375

39472

1376

39728

1377

39761

1378

39893

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ /ದಾವೆ/1134/2
13/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
00910/ದಾವೆ/1134/2009
ರ್ೕಮತಿ ಸ ತ.ಬಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:
3(7)ಪಾರ್ /ದಾವೆ/2545/2
14/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
00910/ದಾವೆ/2545/2009
ರ್ೕಮತಿ ನೇತಾರ್ವತಿ.ಟಿ.ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರಸಾತ್ಪುರ, ಶಹಾಪುರ ತಾ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು
3(7)ಪಾರ್ /ದಾವೆ/4397/2
14/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
00910/ದಾವೆ/4397/2009
ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ಲತಾ.ಎಸ್.ನಾಯಕ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕುಮಟ್ ತಾ, ಉ.ಕ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ
24/08/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3(7)ಪಾರ್ .ಆ.ರದುದ್.01/20
09-10/ಇತರೆ/01/2009
ವಗಾರ್ವಣಾ ಆದೇಶಗಳನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ /ದಾವೆ/2658/2
23/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
00910/ದಾವೆ/2658/2009
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಲ.ಎಸ್.ಗಾಣಿಗೇರ, ಸ , ಸಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಖೈರವಾಡಿ, ರಾಯಬಾಗ ತಾ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
23/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3(7)ಪಾರ್ .ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ನಿ
ೕ.05/200910/ಇತರೆ/05/2009
ರ್ೕಮತಿ ಪಾಲಾಕಷ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗೊರೂರುಮೂಲ, ಇವರನುನ್ ಐ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಹುದೆದ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ
27/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3(7)ಪಾರ್ .ಮಾ.ಹ.13/20
09-10/ಇತರೆ/13/2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ .ಶಾಮಾ.ಸಥ್.02/
30/10/2009
25/12/2013
2009-10/ಇತರೆ/02/2009

25/06/2014

8-7-1

ರ್ೕಮತಿ ಅಂಬುಜ, ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರ್ೕಪತಿಹ ಳ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ, ಇವರನುನ್ ಹುದೆದ್ ಸಮೇತ
07/11/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/4522/2
00910/ದಾವೆ/4522/2009
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದಾರ್ವತಿ, ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಮಾಸಬೈಲು, ಕುಂದಾಪುರ
3(7)ಪಾರ್ .ದಾವೆ.46664/
18/11/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
200910/ಇತರೆ/46664/2009
ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ. ಸಂಖೆಯ್: 46664/2009 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ .ವ.ದೂರು.01/2
26/11/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
009-10/ಇತರೆ/01/2009
ರ್ೕ ಬಸವಣನ್, ಸ , ಇವರಿಗೆ 200910 ನೇ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ .ಡಯಟ್.1/20
09/12/2009
25/12/2013
25/06/2014
09-10/ಇತರೆ/1/2009
ರಾಮನಗರ ಡಯಟ್ ನ ಲ್ನ ಉಪನಾಯ್ಸಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ .ಮಾಹ.15/20
10/12/2009
25/12/2013
25/06/2014
09-10/ಇತರೆ/15/2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
37ಪಾರ್ .ದಾವೆ/3265/20
16/12/2009
25/12/2013
25/06/2014
0910.3265.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2009
ವಕುಮಾರ್ ವೆಯ್.ಎನ್.ಸ. .ಕನಕಪುರ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

8-7-1

8-7-1

8-7-1
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1379

40684

1380

41205

1381

42261

1382

44630

1383

45394

1384

75616

1385

75747

1386

75754

1387

76032

1388

85290

1389

85398

1390

85612

1391

86701

1392

87926

1393

14991

CPI.56.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2010
22/01/2010
ಅಜಿರ್ ಸಮ.56/2010,ಭಮಮ್ರ್ಪಪ್ ಬಜಂತಿರ್,ರಾಮನಗರ
CPI. 37ಪಾರ್ .ನಿ ೕ.7/2 08/02/2010
009-10.ನಿ ೕ/2010

25/12/2013

25/06/2014

8-7-1

25/12/2013

25/06/2014

8-7-1

ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಸಾಕಷ್ರತ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
CPI. 35ಪಾರ್ .ಕಾ.ನಿ.120
01/03/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
09-10.ನಿ ೕ/2010
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲಾಲ್ ಕೇಂದರ್ ಉಪಕಾರಾಗೃಹ ಶಾಲೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್
CPI.c37pry.edu,kat.c
05/05/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
ase.2472/201011.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2010
2472/2010 ವತಸ್ಲಾ ಜೋಗಿ ರುದದ್ ರಾ ಸ
25/05/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
CPI.C37pry.edu.mh.1
8/201011.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010
ರ್ೕ ದಿನೇಶ್ ಹಾಲೆಮಜಲು,ಪತರ್ಕತರ್ರು ದ ಕ ಜಿಲೆಲ್,ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
01/08/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
3(7)ಪಾರ್. ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/201112/2011
ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಹೆಚ್.ಜಿ, ಹುರು , ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
02/08/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
37ಪಾರ್. ..9/201112.ನಿ ೕ/2011
ಎಂ ದಾ ಾಯಿಣಿ ರವರು ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಪಾ ಶಾ ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್ ಹೊಸಹ ಳ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಇ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್
37 ಪಾರ್. .1/201002/08/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
11.ವಗರ್/2011
2010-11ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
37ಪಾರ್. ವಗರ್.1/201006/08/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
11.ವಗರ್/2011
ಬೈರಾಪುರ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
37.ಪಾರ್. .ದಾವೆ.23/201
20/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
1-2012.19-102011.ವಗರ್/2011
smt.Chandramma S K, A.M, masanakere, chennagiri taluk, dhavangere district.
37 ಪಾರ್ .ವಗಾರ್
22/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
01/2010-11.17-102011.ವಗರ್/2011
ಸಾ ಇ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಅವರ ವೇತನವನುನ್ ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ
ದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್
37ಪಾರ್. .ವಗಾರ್.ಮಾಪಾ./
24/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
19/201112.19.ವಗರ್/2011
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಮಮ್ ಕನನ್ಡ ಕಷ್ಕರು,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಗಟಿಟ್ಗನಹಟಿಟ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
02/11/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
c37.pra.shi.ma.ha
13/20112012.13.ವಗರ್/2011
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯೆದ್ 2005 ಸೆಕಷ್ನ್ 61 ಹಾಗೂ 71 ಕಾಯೆದ್ಯಡಿಯ ಲ್ ಯಾವುದೇ ಮಾ ತಿ ಹಾಗೂ ಂಬರಹ
17/11/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-1
c37
pra.sha.shi.san.ni/1/2
011-12.01.ವಗರ್/2011
ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ ಇವರನುನ್ ಹೊಸದುಗರ್ ಸಾಕಷ್ರತಾ ಭಾರತ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಸಂ ೕಜಕರನಾನ್ಗಿ ನಿ ೕಜನೆ
03/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
37 ಪಾರ್ ದಾವೆ
26/2007-08
ರ್ೕಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ. ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ್ .ಯಾದಗಿರಿ ತಾ ಕೆ.ಎಟಿ ನಂ/4951
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1394

14992

1395

15045

1396

15047

1397

15048

1398

15049

1399

15050

1400

15051

1401

15052

1402

15055

1403

15056

1404

15057

1405

15890

1406

16138

1407

17258

1408

17428

1409

17854

1410

17934

37 ಪಾರ್ ದಾವೆ
03/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
27/2007-08
ರ್ೕ ಹರೀಶ್ .ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಚಿಮಟಿಟ್, ಯಾದಗಿರಿ ತಾ ಕೆ.ಎಟಿ ನಂ/4949/07
c37court case
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
30/2007-08
M.S.jyothi .a.m glps ,gonagangur, kat 5068/07
C37 COURT
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
CASE32/2007-08
SHEKARAPPA.A.M.GLPS BUTRAMATTI, KAT NO 5023/07
C37COURT CASE
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
33/2007-08
SWAMIGOWDA AM,.GLPS ,IDALUR, KAT NO 5144
C37 COURTCASE
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
34/2007-08
PADMA A.M, GLPS CHITRAMPALLI, KAT NO 5202/07
C37COURTCASE
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
35/2007-08
H.R.KUMAR.A.M GLPS YOGASIDDESHWARA, KAT NO 5181/07
C37COURTCASE
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
36/2007-08
MANJAPPA, A.M GLPS BIYUR, KAT NO 5200/07
C37COURT CASE
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
37/2007-08
SUJATHA A.M GLPS ,KLLAHALLI, KAT NO 5127/07
C37 COURTCASE
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
40/2007-08
SRINIVASMURTHY, A.M. GLPS TOTANAHALLI, KAT NO 5182/07
C37COURTCASE
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
39/2007-08
SATHISH .A.M. GLPS YOGASIDDESHWARA, KAT NO 5180/07
C37COURT CASE
07/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
38/2007-08
MYLARI MALLIKARJUNA ,A.M. GLPS SURYANAYAKANATANDA ,KAT NO 5199/07
c37 courtcase/
25/03/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
46/2007-08
smt.nagaveni ,glps lingadahalli, pavagada t K.A.T no 1061/08
C37 COURT CASE
16/04/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
2/2008-09
Smt Joyothi ,am glps nelliyadka ,puttur ,D.K K.A.T NO 1329/08
37.ಪಾರ್. .ದಾವೆ /200806/06/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
09
ರ್ೕಮತಿ, ಶ ಕಲಾ ಜಿ ಸ. ಸ// //ಪಾರ್// ಶಾಲೆ,ಕೊರಟೆರೆ ದೊಡಿಡ್ ಕನಕಪುರ ತಾ ರವರನುನ್ ನಾಯ್ಯಲಯದ
37 ಪಾರ್. .ನಿ ಜನೆ
01/07/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
7/2008-09
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಶ್ಕರ ನಿ ಜನೆ ಬಗೆಗ್.
37/ಪಾರ್. .ವಗರ್/03/200
07/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
8-09.111.ಇತರೆ/2008
ಎಂ ಜೆ ಮಂಜು ರ್ೕ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ತಾಯರಕೊಪಪ್ಲು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಭಂಧ ನಾಯ್ಯಲಯ ಪರ್ ಬಗೆಗ್
37/ಮಾ ತಿ/ವಗಾರ್ವಣೆ/2
18/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
008-09.115.ಇತರೆ/2008
18 ಅಂಶಗ ಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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1411

17966

1412

18014

1413

18059

1414

18078

1415

18254

1416

18289

1417

18952

1418

19396

1419

19476

1420

19845

1421

22493

1422

23101

37/ಹೆಚುಚ್.ಹುದೆದ್/ಕುಂದುಕೊ
ರತೆ/200809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2008

20/08/2008

25/12/2013

25/06/2014

8-7-2

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಗಳೆಮದು ಪರಿಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯು ವಾಪಸ್ ಪಡಯಲು ಹಾಗೂ ಭತಿರ್ ಮಾಡಬಾರದಗಿ ಮನ ಬಗೆಗ್
23/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ಅ.ರಾ.ವ
ಗಾರ್/200809.128.ಸೇವಾಸಕರ್/2008
ಕೆ.ಫಣಿ ಮಲ ಸ ಎಂಪಿ ಎ ಮೆಂಟಿರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಲೇಪಾ ಮಂಡಲ ಅನಂತಪುರ ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ
26/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ವಗಾರ್ವಣೆ/
200809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2008
ಸ ಪಾರ್ ಪೌರ್ ಶಾ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಂ ಕ ಆ ನಾಯ್ ಮಂ ತೀಪಿರ್ನ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ಪರ.ವಗಾರ್. 28/08/2008
ನಿಬ.ಅವಧಿ/20080.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2008
.ಡಿ.ಮಂಜುಳ ಸ. .ಇವರ ಪರಸಪ್ತ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
11/09/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
37/ಪಾರ್.ಶಾ./ಹು.ತು./ಕುಂ.
ಕೊ/200809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2008
ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೆಬಾಬ್ಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಪದ ೕಧರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
15/09/2008
25/12/2013
25/06/2014
37/ಪಾರ್.ಶಾ. / .ನೇ/ಕು.
ಕೊ/200809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2008
ಬಸವನಗಂಗೂರು ಗಾರ್ ಸ ಉ ಶಾ ಕನನ್ಡ ಬೋಧಕರನುನ್ ಕುರಿತು ಗಾರ್ಮಸಧ್ರು ಮನ
05/11/2008
25/12/2013
25/06/2014
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ವಗರ್/156
/200809.156.ಇತರೆ/2008
ಸುಧಾಬಾಯಿ ವೆಂಕಪಪ್ ಹೆಗಡೆ ಸ. .ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
15/12/2008
25/12/2013
25/06/2014
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ವ.ಅವ.ಇ
ಥಯ್/200809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2008
ಎಂ ಚಂದರ್ಕಲಾ, ಸ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣಾ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಧರ್ದ ಬಗೆಗ್
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ವ.ಅ.ಇಥಯ್/
17/12/2008
25/12/2013
200809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2008

25/06/2014

8-7-2

8-7-2

8-7-2

8-7-2

ಪಾ.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣಾ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
05/09/2007
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
32ಪಾರ್ .ಪರಿಗಣನೆ.20/2
007-08
ರ್ಮತಿ ಕೆ.ಎಲ್ಫ್ ಕ ತ ಇವರ ದಿ:5-06-2006ರಿ0ದ27-09-2006 ರ ವರೆಗಿನ ಅವದಿಯೆ0ದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ಕುಂ.ಕೊ/2
12/02/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
00809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009
ಜಿ.ಮಮತ ಸ ಸ ಪರ್ಶಾಲೆ ದುಮಿಮ್ ಇವರನುನ್ ನಿ
27/02/2009
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ಕ.ನಿ.ಅವಧಿ
/1/200809.170.ಸೇವಾಸಕರ್/2009

ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿ ಪುನರ್ ಮೂಲ ಶಾಲೆಗೆ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
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ಶಾಂತಾ ಪಡಗಣಣ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮುರಳ,ಸುಳಯ್, ದ ಕ ಜಿ ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಧರ್ದ ಬಗೆಗ್
37/ಪಾರ್.ಶಾ. ./ವಗರ್/ಕೆ.ಎ
05/03/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
.ಟಿ/2/2008-09
ರ್ೕಮತಿ ವಸಂತಮಮ್ ದ್ಐ. . .ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರಪನಹ ಳ್,ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
37ಪಾರ್ .ನಿ .1/200703/01/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
08
ರ್ಮತಿ ನಿಲುಕುಮಾರಿ 0ಗ್ , ರವರ ನಿ ಜನೆ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ .ಇಡಿ
26/08/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
174/200910/ಇತರೆ/ವಗಾರ್ವಣೆ/2009

1423

23250

1424

35393

1425

36051

1426

36764

1427

36765

1428

36774

1429

36986

1430

37423

1431

37561

1432

38082

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಆರಾಧಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ
3(7)ಪಾರ್ .ವ.ದೂರು.03/2
29/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
009-10/ಇತರೆ/03/2009

1433

39887

ರ್ೕ ರಘುನಾಥನಾಯಕ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗುಟೆಟ್, ಬಡವನಹ ಳ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್, ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
37ಪಾರ್ .ನಿ.ದೂರು.10/20
15/12/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
09-10.10.ವಗರ್/2009

1434

40004

1435

42992

1436

43005

1437

44176

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/2157/2
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
00910/ದಾವೆ/2157/2009
ರ್ಮತಿ ಫಹರ್ತ್, ಸ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಗರ್ಹಾರ, ದೇವರಾಯದುಗರ್ ತಾ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/3284/2
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
00910/ದಾವೆ/3284/2009
ರ್ೕ ಕೇಶವಮೂತಿರ್.ಎಸ್, ಸ , ಸಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/2632/2
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
00910/ದಾವೆ/2632/2009
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ. .ವೈ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರೂಪಸಂದರ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ, ರಾನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
3(7)ಪಾರ್ .ವ.ಪರ್.03/200
26/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
9-10/ಇತರೆ/03/2009
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗೆಗ್. ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
15/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
¹3(7)ಪಾರ್ .ವ.ಪರ್.04/2009
-10/ಇತರೆ/04/2009
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ .ಕ.ನಿ.ಅ.74/20
21/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
09-10/ಇತರೆ/74/2009

ಕಷ್ಕರ ಭರ್ಸ್ಟ್
ೕಜನೆಯ ಬಗೆಗ್
37ಪಾರ್ .ನಿ ೕ.ರದುದ್.12/
18/12/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
200910.12.ನಿ ೕ/2009
ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಳಯ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ.ಇವರ ಎಸ್ ಡಿಎಂ ರವರಿಂದ ಪತರ್
CPI.1.ಲೋಪರ್/2010
19/03/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
ಸಮಸಂಖೆಯ್ಯ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ shailaja basappa bagali
CPI.c37pra.prou.sha.
20/03/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
shi.varga.2010.ವಗರ್/2
010
ೕಲ್ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು 2007ರ ಕೆಲ ೕಂದು ಅಂಶಗ ಗೆ ಮಾಪಾರ್ಡು/ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
28/04/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
CPI.c37pra.shi.va.pra
.04/2010-11.ವಗರ್/2010
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1438

44202

1439

44206

1440

44208

1441

85289

1442

85680

1443

86113

1444

86362

1445

86700

1446

88021

1447

88023

1448

91053

1449

5261

1450

14073

1451

16137

ಕೋಡುವ ಬಗೆಗ್
ವಗಾರ್ವಣೆ ಹೋಂದಿರುವ ಚಾಲನಾ ಆದೇಶವನುನ್ ಜಾರಿ ಗೋ
CPI/ವಗರ್/c3(7)pra.shi.
28/04/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
va.pa.03/201011/2010
Recommendation letters from VIPs related to Pry Sch Teachers Transfer 2010-11
CPI/ವಗರ್/c3(7)pra.shi.
28/04/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
va.pa.01/201011/2010
Recommendation letters from ministers wrt Transfers 2010-11.
CPI/ವಗರ್/c3(7)pra.shi.
28/04/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
va.pa.02/201011/2010
Recommendation letters from MPs wrt Transfers 2010-11.
37.ಪಾರ್. .ದಾವೆ.22/201
20/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
1-2012.19-102011.ವಗರ್/2011
smt sumathi,A.M, G.L.P.S, Besthara colony, maadapura, H.D kote, Mysore,
c37.pra.sha.shi/niyoj
24/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
ane/30/20112012.niyojane.ವಗರ್/20
11
ಸುಜಾತ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ಈ ಹೊಸಹ ಳ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ದುದ್ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಕೌಟುಂಬಿಕ
28/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
c37.pra.shi.dhave.33/
20112012.33.ವಗರ್/2011
Smt. Mamatha. k, AM, GLPS, Salige, Soraba taluk, Shimoga dist., regading
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
37ಪಾರ್. ./ಕೆಎಟಿದಾವೆ/35/ 29/10/2011
2011-12.35.ವಗರ್/2011
ಎಂ ಜಾಬೀನ ತಾಜ್ , ಅನುರಾಧ, ಹುಣಸೂರು ಅ.ನಂ. 4011-4012/2011
02/11/2011
25/12/2013
25/06/2014
c37.pra.shi.ma.ha
21/20112012.21.ವಗರ್/2011
ಡಿ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ತುಮಕೂರು. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
c3(7).pra.shi.dhavee
18/11/2011
25/12/2013
25/06/2014
3/2011-12/ವಗರ್/3/2011

8-7-2

8-7-2

Smt.Greatta monis. m.c, AM,GHPS, Gaali beedu, Kodagu dist., KAT dhavee no.
18/11/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
c37.pra.shi.ma.ha.38/
2011-12.38.ಇ /2011
ಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪಿ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್
04/01/2012
25/12/2013
25/06/2014
8-7-2
c3(7).pra.shi.
dhavee.21/201112/ವಗರ್/21/2012
ಕೆ ಯೆಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 531/2011 ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಮೈಸೂರು
20/02/2006
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
3(7) ಪಾರ್. ಇತರೆ
246/05-06
Right to Information act ಕಡತ
c37136/0616/11/2007
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
07.37.ನಾಯ್.ಪರ್/2007
ರ್ೕ ಶವ್ಮಂಜುಸಾವ್ಮಿ , ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಕೆ.ಮತುತ್ ರ್ೕ .ಜೆ.ಕುಮಾರ್ ರರ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.6045/2006ರ ಬಗೆಗ್
¸c3 7 pry.transfer
16/04/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
1/2008-09
Govt primary school teachers transfer 2008-09 In COUNSALLING S
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1452

17938

1453

17948

1454

17964

1455

18085

1456

18141

1457

23351

1458

23368

1459

24488

1460

35810

1461

36763

1462

37326

1463

38641

1464

38924

1465

39999

37/ಬಾ.ವೇ.ಬಿಡು/200818/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
09.117.ಇತರೆ/2008
.ಜೆ.ಕುಮಾರ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ಬಾಕಿವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
19/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
37/ರಿಟ್ ಅಜಿರ್
2061/ವಗಾರ್ವಣೆ/200809.119.ವೇತಬಡಿ/2008
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.2061/2008-ಕೆ.ಮುನಿಯಪಪ್ ಸ. .ಕೋಲಾರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
20/08/2008
13/01/2009
13/07/2009
37/ಕುಂದುಕೊರತೆ/ಹೆಚುಚ್.
ಕಷ್/200809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2008

8-7-3

8-7-3

8-7-3

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಅಳಲು
28/08/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
37/ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:
1768/ವಗಾರ್ವಣೆ/200809.137.ದಾವೆ/2008
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 1768/2008 /ಡಬೂಲ್ಯ್ 2014/2008 ಗುಂಜಲಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಯಾದಗಿರಿ ತಾ
37/ವಗಾರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/200801/09/2008
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
09.140.ದಾವೆ/2008
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.2825/2008- ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಎಸ್.ಸಂಕಣಣ್ನವರ್ ದೆಯ್. .ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್
37/ಪಾರ್ಶಾ /ವಗರ್/ಅನಾಯ್
07/03/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
ಯ/200809.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ಆಗಿರುವ ಅನಾಯ್ಯ ಮತುತ್ ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ನಾಯ್ಯ ದೊರಕಿ ತಪಿಪ್ತಸಥ್ರ
37/ಪಾರ್.ಶಾ. /ವ.ಅ.ಇತಯ್/
09/03/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
200809.174.ಸೇವಾಸಕರ್/2009
ಪಿ ಮರಿಸಾವ್ಮಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಾಚಿರ್ನಹ ಳ್ ಇವರು ನಿ ೕಜನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಮೂಲ
21/03/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
37/ಪಾರ್ಶಾ /ವಗರ್/ಕೆಎಟಿ/
200809.175.ದಾವೆ/2009
ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 3429/2008 ಟಿ ಎಸ್ ರುದೆರ್ೕಶ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ತುರಗನೂರು, ಮಂಡಯ್ ಜಿ ರುದದ್ ರಾ ಸ
37ಪಾರ್ .ನಿ ೕಜನೆ.01/
21/08/2009
27/07/2010
27/01/2011
8-7-3
2009-10
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/2420/2
16/09/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
00910/ದಾವೆ/2420/2009
ರ್ೕ ಚನನ್ಬಸವಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಶಾದಿಪುರ, ಚಿಂಚೊ ತಾ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್
3(7)ಪಾರ್ /ದಾವೆ/2533/2
13/10/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
00910/ದಾವೆ/2533/2009
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 2533/2009 ರ್ೕಮತಿ ಪ ತರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
06/11/2009
27/07/2010
27/01/2011
8-7-3
3(7)ಪಾರ್ .ವ.ಪರ್.05/200
9-10/ಇತರೆ/05/2009
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಅಂತರ ಜಿಲಾಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.ಬಾಣಯಯ್-ರಾಮನಗರ.
3(7)ಪಾರ್ /ಕೆಎಟಿ/ದಾವೆ/4
11/11/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
997/200910/ದಾವೆ/4997/2009
ರ್ೕ ರಮೇಶ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆಕನನ್ಡ, ಅರೇಹ ಳ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ವಗಾರ್ವಣೆ
37ಪಾರ್ .ದಾವೆ/5695/20
18/12/2009
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
09-10.5695.ನಾಯ್ಪರ್/2009
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಸುನಿತಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಇಟಗಿ ದೇವದುಗರ್ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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40461

1467

40683

1468

76039

1469

76064

1470

85347

1471

85349

1472

85350

1473

85623

1474

86358

1475

1

2

3

4

5

6
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CPI/ನಾಯ್ಪರ್/2447/2010
12/01/2010
27/07/2010
27/01/2011
8-7-3
ರ್ೕ ದದ್ಪಪ್, ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎನ್.ಚೈತರ್, ಸ , ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಸಂಬಂಧ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪರ್ನುನ್
CPI.13.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2010
22/01/2010
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
ಅಜಿರ್ ಸಂ.13/2010,ಕೆ.ಎಸ್.ಅನಂತಲ ಬೆಂ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ
37 ಪಾರ್. .16/201106/08/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
12.ನಾಯ್ಪರ್/2011
A No 4081 of 2011 K S Pallavi Madhugiri
37 ಪಾರ್. ಗರ್.8/201106/08/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
12.ವಗರ್/2011
ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಕಷ್ಕರು ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೆಜಜ್ಗನಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು ಹೋಬ ಇವರುನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ
37
21/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
ಪಾರ್. .ದಾವೆ.27/20112012.20-102011.ವಗರ್/2011
sri Eranna K, AM, GHPS, byrasandra, Hiriyur taluk, Chitradurga dist., regarding
37.ಪಾರ್. .ದಾವೆ.27/201
21/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
1-2012.20-102011.ವಗರ್/2011
C P Kiran,GHPS, hale peerasandra, yalagalahalli, Chikkaballapur dist., regarding
37.ಪಾರ್. .ದಾವೆ.28/201
21/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
1-2012.20-102011.ವಗರ್/2011
G R Madhumathi,AM, GHPS, paduvalakoppalu, Holenarasipura taluk, Hassan
19/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
c3(7).pra.shi.dhave.1
9/201112/ವಗರ್/dhave/2011
smt sukanya. b, AM, GLPS, muneshvara doddi, kanakapura taluk, regarding
37ಪಾರ್. ./ಕೆಎಟಿದಾವೆ/36/ 29/10/2011
25/12/2013
25/06/2014
8-7-3
2011-12.36.ವಗರ್/2011

ಜಯೆಂದರ್ ಟಿ ಕೆ ಮಾಕ , ರಾಮನಗರ. ಅ.ನಂ. 522/2011
7(8) ಪಾರ್ 17949 ಪಾರ್
04/04/2006
29/04/2009
29/10/2009
9-1-1
ಪಿಂ ನಿವೇ1/06-07
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಆರ್ ೕಲ, ನಿ , ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಶಾಖೆ: ADM2
ಒಟುಟ್: 55
ೕ 3/ಇ /ಭೂ ಸಾವ್ಧೀನ
99057
26/07/2012
29/08/2015
29/02/2016
7-1-1
03/2012
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಹೊಳೆನರೀ ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಕಟಿಟ್ರುವ ಕಸೂತ್ರಿ ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾ ಕಾ
ೕ(ಕ3) .ಪಾರ್.ಶಾ.,ಇಗಗ್
4915
31/08/2005
28/07/2015
28/01/2016
9-1-1
ಲೂರು.29/05-06
ಆನೇಕಲ್ ತಾ:ಅತಿತ್ಬೆಲೆ ಹೋಬ ಇಗಗ್ಲೂರು ಗಾರ್ಮದ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ಸೂಯರ್ ನಗರದ ಲ್ ಎರಡು ಎಕರೆ
ೕ8: ನಾಯ್.ಓ.ಎಸ್:642
14346
27/11/2007
28/07/2015
28/01/2016
9-1-1
9/2007:107:2007-08
ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳುರು ಇ ಲ್ನ ಓ.ಎಸ್ 6429/2007 ಕಡಪ ರ್ ಪರಮಹಮಸ ಸಚಿಚ್ದಾನಂದ
ನಗರ
ೕ8:ನಾಯ್.ವಯ್.ಅ:115:20
14646
12/12/2007
28/07/2015
28/01/2016
9-1-1
07-08
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಬೇಲೂರು ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಬಗೆಗ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು
ಎ ಡಿ ಎಂ 2 ಇತರೆ 69/0715555
12/02/2008
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
08
ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಜನಮ್ ದಿನವಾದ ಏಪಿರ್ಲ್ 14 ಜನಮ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನುನ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ೕ8ಶಾಕ/ದಾವೆ/01/0816858
27/05/2008
28/07/2015
28/01/2016
9-1-1
09
ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2220/07 ಮನೋಹರ್ ರೇವತಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು
CPI.13.ಇತರೆ/2008
17638
21/07/2008
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಗಡಿ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗಳ ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ಗತಿ ಚಾರದ ಲ್ ತೆಗೆದುಕೋಳಳ್ಬೇಕಾದ ಕುಮಗಳ ಬಗೆಗ್
7857
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8

18687

9

21484

10

40953

11

46877

12

137142

13

137143

14

137144

15

137145

16

137146

17

137147

18

137148

19

137149

20

137150

21

137151

22

137152

23

137153

24

137154

25

137155

26

137156

27

137157

28

137158

29

137159

30

5111

31

15516

32

17627

ಅ3 3 ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಶ ತ್ ದೂರು
20/10/2008
11/08/2010
11/02/2011
9-1-1
1/08-09
ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಶ ತ್ಗೆ ಜಿಲಾಲ್ ಉ.ನಿ.ರಿಂದ ಆಯೆಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಕರ ರುದಧ್ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳು.
ೕ8:ನಾಯ್.ದಾ:29:200817/11/2008
28/07/2015
28/01/2016
9-1-1
09
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗಾಂಧಿ ನಗರ , ಸಾಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇಶನದ ಬಗೆಗ್
CPI/ಇ /2/01/2010/201
01/02/2010
12/05/2015
12/11/2015
9-1-1
0
ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಯಾಗಳನುನ್ ಪುನಃ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ
ಅ3(3)ಸೇ.ಪು.ಹಾ20/07/2010
12/02/2013
12/08/2013
9-1-1
01/ಇ /2010-11/2010
ರ್ೕ,ಮುನಿಸಾವ್ಮಿನಾಯಕ್.ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕ.ಸ.ಮಾ.ದ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ತಲಘಟಟ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು
CPIBM11ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಉತಾತ್ನ ಸಂಕಾರ್ಂತಿ ಶೇಷಾಶಂಕಕೆಕ್ ಜಾ ರಾತು ಕೋರಿ
CPIBM12ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಎಳ ಲ್ ಜಾಷ್ನ ಕಲ್ಬ್ ರಚನೆ ಬಗೆಗ್
CPIBM13ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ರ್ೕಮತಿ ಜವರಮಮ್ ಆಯಾ ಸಕಆ ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಂಕರನಗರ ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್
CPIBM14ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಆಯಾಗಳ ಸೇವೆ ಖಾಯಂಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM15ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಮದಾರ್ಸ-ಎ- ರಾಜ್ ಉಲ್ ಉಲೂಮ್ ಬಾಗಲೂರು ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸಕಾ ರಿ ಉದು ಶಾಲೆಯ
CPIBM16ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಬೆಟು ಸೂಕ್ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಚಲನ ಚಿತರ್ವನುನ್ ಪರ್ದರ್ಶ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM17ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಉಓಗವು ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪರ್ಕರಣಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವರದಿ
CPIBM18ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಆಮದೆ ಪರ್ದೇಶದ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಬಾ ಕರು ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮಸಯ್ಗಳನುನ್ ಎದುರುಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
CPIBM19ಇ 2015
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಯ್ಸರಾದ ರ್ೕ ಸೋಮ ಂಗಪಪ್ ◌ಿವರ ಪಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 591ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM20ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಸ.ಉ. .ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಗುಡಡ್ದಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಉ ಕಟಟ್ಡವನುನ್ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತಿಯಿಂದ
CPIBM21ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
H.R.C.569/2011 ಹುರಿತು ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್
CPIBM22ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ನಾಯ್ಯಾಲದ ಲ್ ವಾದ ಮಾಡಲು ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಾಯ್ಜಾಯ್ ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
CPIBM23ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟಟ್ದವನುನ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಾ ನ ಸಂಘಕೆಕ್ ನೀಡಿರು ಬಗೆಗ್
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
CPIBM24ಇ 2015
ದಿ10.01.2011ರಂದು ನಡೆಯವ ಗಂಕಯಂತರ್ ತರಣ ಕಾಯರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಜಾ ರಾತು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
CPIBM25ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಕನನ್ಡಾಂಬೆ ರರಾಮಮೂತಿರ್ಗೌಡ ಸಂಪದಾಕರು ಲೋಕಾಯುಕತ್ ನೂಯ್ಸ್ ಮಾಸ ಪತಿರ್ಕೆ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
CPIBM26ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಂದೂ ದೇವ -ದೇವತೆಗಳನುನ್ ಸಂತರನುನ್ ಮತುತ್ ರಾ ಟ್ರ್ೕ ಪುರಷರನುನ್ ಅವಮಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
CPIBM27ಇ 2015
ತನು ಜಾ ೕರಾತು ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಲ್ ಜಾ ೕರಾತು ಬೋಡರ್ ಆಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್
CPIBM28ಇ 2015
20/07/2015
20/07/2015
20/01/2016
9-1-1
ಕನಾರ್ಟಕ ಪತರ್ಕತರ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ (ನಿ) ಸಮ್ರಣ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಜಾ ೕರಾತು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕ(ಕ3)ಆ2(2)603.ಪಾರ್.
23/08/1999
18/07/2015
18/01/2016
9-1-2
ಶಾ.ಕ.19/99-2000
ಲ್ ಜಡಜ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಓ.ಎಸ್.ನಂ.8538/98 ರ್ೕ.ದೊಡಿಡ್ನಾಯ್ನಪಪ್ ಇವರು ನಗರ
ೕ8:ನಾಯ್.ದಾ.ನ:143:20
22/02/2008
18/07/2015
18/01/2016
9-1-2
07-08
ಮೂಲದಾವೆ 3562/02 ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ-10
ಹೆಚ್-10 ರ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ದಾವೆಯನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ
CPI.2.ಇತರೆ/2008
19/07/2008
18/07/2015
18/01/2016
9-1-2
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33

18300

34

18374

35

35839

36

36244

37

36798

38

38234

39

42957

40

7397

41

13442

42

14070

43

16857

44

18523

45

33427

46

35691

47

36439

ಕನಕಮಜಲು ಗಾರ್ಮದ ನರಿಯೂರು ರಾಮಣಣ್ಗೌಡ ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಎಡಿಎಂ-2/ಮಪ ಬಿ17/11/2007
18/07/2015
18/01/2016
9-1-2
01/2006-07
ಮತದಾರರ ಪಟಿಟ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್
ಎ ಡಿ ಎಂ 2 ಭೂಧಾನ
18/09/2008
18/07/2015
18/01/2016
9-1-2
ಜಮೀನು 36/08-09
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಪಾವಗಡ ತಾ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಭೂಧಾನ ಜಮೀನಿನ ಬಗೆಗ್.
ೕ5 ಅ.ಕ.ಇ.ಜಗತುತ್
22/08/2009
28/07/2015
28/01/2016
9-1-2
ಕ. ಡಿ ಖ ಬಗೆಗ್
ಅಂಗೈ ಕನನ್ಡದ ಲ್ ಇ ಜಗತುತ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಡಿ ಖರಿದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ೕ8:ಓ.ಎಸ್.5711/200
05/09/2009
18/07/2015
18/01/2016
9-1-2
9:29:200910/ಇತರೆ/1821246/2009
ಓ.ಎಸ್.5711/2009
ೕ5 ನಂದಿನಿ ಮ ಗೆ ಸಥ್.
ಜಮೀನು ಹಸಾತ್ಂತರ06/0910.208.ಇತರೆ/2009

19/09/2009

28/07/2015

28/01/2016

9-1-2

ಮೈಸೂರು ಬಾಯ್ಂಕ್ ವೃತತ್ದ ಸಮೀಪ ರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಪ.ಪೂರ್. ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅವರಣದ ಲ್
ೕ8ಳನಾಯ್.ಪರ್.:37:2009
30/10/2009
18/07/2015
18/01/2016
9-1-2
-10/ದೂರು/-/2009
ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಬಗೆಗ್
03/02/2010
18/07/2015
18/01/2016
9-1-2
ೕ8:ಜ.ವ. ಥ್:50:200910/ನಾಯ್ಪರ್/3-22010/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಲಗುಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮಬಂಧಿ ದಂತೆ ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್
ೕ8(ಕ3).ಓ.ಎಸ್.ದಾ.ಸಂ
02/11/2006
18/07/2015
18/01/2016
9-1-3
:8603/2006/52/200607
ನಗರ
ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಓ.ಎಸ್.ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 8603/2006 ರ್ೕ ಅನಂತ
27/06/2006
18/07/2015
18/01/2016
9-1-3
ಅಡ ತ 2 ಪರ್
ಸಮುದಾಯದತತ್ ಶಾಲೆ
55/2006-07
ಸಮುದಾಯದತತ್ ಶಾಲೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ -2007-08
16/11/2007
18/07/2015
18/01/2016
9-1-3
ೕ8:ಓ.ಎಸ್17:2003:
ಕಾ.ಅ.ಸ:17:200708.54.ಇತರೆ/19-5-2007
ಮಂಡಯ್ದ
ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಅಸಲು ದಾವಾ ಸಂಖೆಯ್:ಓ.ಎಸ್17/2000 ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್
ಎಡಿಎಂ-2 ಇತರೆ 27/05/2008
27/06/2015
27/12/2015
9-1-3
10/2008-09
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಕಸವನಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್
22/09/2008
18/07/2015
18/01/2016
9-1-3
ಎಡಿಎಂ.2 ಇತರೆ. 58/0809
ಕ.ರಾ. .ವ.ಆ ೕಗವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಸಮಿ ೆಗೆ.ಜಾತಿವಾರುಮಾ ತಿ
Adm,.2/Sha.Stha.7/09
19/05/2009
27/06/2015
27/12/2015
9-1-3
-10
Regarding Shifting of Govt.Higher Primary School, to other place.
ಎಡಿಎಂ2 ಕ.ಮಾಹ/32/0913/08/2009
12/05/2015
12/11/2015
9-1-3
10.35.ಇತರೆ/2009
ಹೆಚ್.ಆರ್. .ಸಂ.2909/09ರ ದೂರಿಗೆ ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೋಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
adm2.ಇತರೆ.ಇತರೆ/2009
10/09/2009
27/06/2015

27/12/2015

9-1-3
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48

36801

49

38726

50

43257

51

46890

52

59461

53

59508

7ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕಳು ಕೋಡುವ ಬಗೆಗ್
ೕ8:ಜ.ವ:34:200919/09/2009
18/07/2015
18/01/2016
9-1-3
10/ದೂರು/-/2009
ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೂದಿಹಾಳ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ನ ಆರ್.ಎಸ್.ನಂ:168/5 ನುನ್ unauthorise
adm2.42.ಇತರೆ/2009
07/11/2009
27/06/2015
27/12/2015
9-1-3
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಆಯಾಗಳ ಮಾ ಕ ಗೌರವಧನದ ಬಾಕಿ
08/01/2010
18/07/2015
18/01/2016
9-1-3
ೕ8:ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದಾವೆ
44/2009-10/ನಾಯ್ಪರ್/8-12010/
ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವನಗರ ಶಾಲಾ ಜಮೀನಿನ ವಯ್ಜಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಟಿ
adm2.36.ಇ /2010
21/07/2010
27/06/2015
27/12/2015
9-1-3
Regarding disturbed sleep habits of children.
adm2.60/1020/01/2011
03/07/2015
03/01/2016
9-1-3
11.ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/2011
ೕನಗೊ
ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಲ್
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಜೂಗನಹ ಳ್ಯ ಲ್ರುವ ಸ.ಪಾರ್. ಶಾಲೆಯನುನ್
adm2.70/11.ಇ /2011
21/01/2011
03/07/2015
03/01/2016
9-1-3
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75434

ಕ ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಧ್ಗಳು ಅಂಗ ಕಲರು ಉತಾವ್ದಿ ದ ರ್ೕಗುರು ಷಾಕ್ ಪೀಸಗ್ಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆದೇಶ
ಎ.ಡಿ.ಎಂ 2 2.1.ಇ /2011
29/07/2011
27/06/2015
27/12/2015
9-1-3
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ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗ ಗೆ (ಆಡ ತ) ಇವರುಗ ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕರ್ಮಕಾಕ್ಗಿ ಕಳು ಸುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ
CPI/ಇ /ಆಡ ತ2(1)
27/02/2012
18/06/2014
18/12/2014
9-1-3
NCERT.01/201213/2012
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ICT ಕಷ್ಣವನುನ್ ಪರಿಚಯಿ ದ ಲ್ ಅಂತಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಶ ತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಶಾಖೆ: LOANS&ADV
ಒಟುಟ್: 1609
109315
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-3-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/39/2013
ರ್ೕಮತಿ ಸತಯ್ಭಾಮ, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ ಭಾರತಿನಗರ, ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಭ ಷಯ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
101912
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-1
353/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
353/2012
ಶಶಕಲಾ .ಪಿ. ಬೆರಳುಚಾಚ್ಗಾರರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಜನಗರ ಇವರ ಸಾಬ.ನಿ ಮುಂಗಡ
102643
15/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
314/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/314/1213/2012
ಎನಗ್ಂಗಾಧರ್,ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರುಇಆಡ ತ ಘಟಕ ರಾಜಯ್
ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
105854
24/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/716/2013
ಎ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸ ಸಂಚಿಹೊನನ್ಮಮ್ ಸಬಾಪಪೂಕಾ ಹಳೇನಗರ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ
105855
24/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/717/2013
ನಾಗರಾಜಪಪ್ ಆರ್ ದೈ ೕ ಸಪೌರ್ಶಾ ಗಾಡಿಕೊಪಪ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
105856
24/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/719/2013
ಸುಗುಣಮಮ್ ಕೆ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾ ನಾಗವ ಲ್ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
105857
24/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/703/2013
93509
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8

105870

9

105873

10

105875

11

105981

12

105991

13

105999

14

106037

15

106039

16

106040

17

106041

18

106102

19

106105

20

106142

ಈ Sremathi ಪದ ೕಧರ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಹೊಸಾಮ್ರು ಕಾಕರ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ತಾತಾಕ್ ಕ ಮುಂಗಡ ಪಡೆಯುವ
ಅ(9)2ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮು/1224/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-1
13/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/715/2013
ಅಬುದ್ಲ್ ಕರೀಂ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಆಲೂದ್ರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
24/01/2013
04/02/2013
04/08/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/727/2013
ಎವ ನ್ ಫನಾರ್ಂಡಿಸ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಆಲೂದ್ರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
24/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/276/2013
ಪರ್ಮೀಳಾ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ಇಡಿಎನ್ 320679 ರಿಂದ ರೂ 100000/ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
29/01/2013
29/01/2013
29/07/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/718/2013
ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸನಿ ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಪಪ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
29/01/2013
06/02/2013
06/08/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/736/2013
ಪಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 108233
29/01/2013
29/01/2013
29/07/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/734/2013
ತಜಮುಮ್ಲ್ ತನಿವ್ೕರ್ ಪಾಷ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಗುತತ್ಲು ಮಂಡಯ್ ನಗರ ಉವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗೆ ಹಣ
30/01/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/741/2013
ಎ ಸರೋಜ ದಿವ್ದಸ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಯ ಲ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 101813
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
30/01/2013
01/02/2013
01/08/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/714/2013
ಎಲ್ ಬೋರಯಯ್ ಪರ್ದಸ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಉ ತಾಯದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
30/01/2013
06/02/2013
06/08/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/715/2013
ಸಾಭನಿ ಇಂದ ಸೌಭಾಗಯ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪ ನಗರ ಬೆಂ ದವ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
30/01/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/716/2013
ರಾಮಚಂದರ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾ ಕುಂದೂರು ಮಠ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
31/01/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/717/2013
ಬಲಗನುನ್ ಅಂತಿಮ ಭಾಗಶಃ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಎಂ ನಜಾಫುಲಾಲ್ ಬೇಗ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
31/01/2013
06/02/2013
06/08/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/718/2013
ದಯಾನಂದ ಟಿ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಅರಕೆರೆ ಭದರ್ವತಿ ತಾ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
31/01/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/721/2013
ರ್ೕ ನರ ಂಹಯಯ್ ದಿವ್ದಸ ಎಸ್ ಕೆ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಬಬ್ ಳ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ

346
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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21

106143

22

106144

23

106146

24

106164

25

106166

26

106167

27

106261

28

106288

29

106309

30

106376

31

106516

32

106517

33

107303

34

107304

ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
31/01/2013
06/02/2013
06/08/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/722/2013
ಎನ್ ಆರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ತಾ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
31/01/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/753/2013
ಎಂ ರೇಣುಕಾಂಭ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಅಚಚ್ಲು ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
31/01/2013
06/02/2013
06/08/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/754/2013
ತಿಮೆ ಗೌಡ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ
01/02/2013
06/02/2013
06/08/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/756/2013
ವತಸ್ಲ ಪರ್ದಸ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಗರಿಷಠ್ ಭಾಗಾಂಶ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 19071
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
01/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/757/2013
ರೂಪ ಡಿ ದೈ ಸಬಾಪಪೂಕಾ ಹಾಸನ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
01/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/758/2013
ಬಿ ಆರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಇವರ ಮೂಲ ವೇತನ ಬಯ್ಲನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/761/2013
ರಾಜ ರ್ೕ ನಾಯಕ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
04/02/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/763/2013
ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಸ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಗರಿಷಠ್ ಭಾಗಾಂಶ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 142478
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
05/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/762/2013
ಎಂ ಪರ ವ ೕತಿರ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾ ಮಾಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
07/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/772/2013
ಮೇರಿ ಆಗೆನ್ಸ್ ಸ ಸಪರ್ವಶಾ ಉಂಬಳೇ ಬೈಲು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
08/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/758/2013
ರ್ೕ ಚಿದಾನಂದ ಮೂತಿರ್ ಜಿ ಕೆ ದೈ ಪ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ! ರವರ ಸಾ ಭ ನಿದಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
08/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/764/2013
ಶಕುಂತಲ ಎನ್ ಕೆ ಸ ಸಪರ್ವಶಾ ಮಿಳಘಟಟ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
28/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/789/2013
ಪುಟಟ್ಹನುಮಯಯ್,ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಮದದ್ಕಕ್ನಹ ಳ್, ರಾ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
28/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/778/2013
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ಬಿ ಪಿ ಂಗಾರಾಧಯ್ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಎಂ ಹ ಳ್ ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
28/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/776/2013
ಗೌರಾಜ್ ದಿವ್ದಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
28/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-1
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/783/2013
ಜಿ ಹುಗಾರ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಸಪೌರ್ಶಾ ಯ ಯೂರು ದೇವನಹ ಲ್ೕ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/04/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಮುಂ/57//2013
ರ್ೕ. ಮಹದೇವ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/04/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಅಂತಿಮ/59//2013
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ಷುಣ್ ಭಟ್ ಸಹ ನಿಧೆಱಶಕರು ಸವಱ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಯಿಂದ
ಆ(9)2/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
25/04/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭಾಗಶಃ/52//2013
ರ್ೕ. ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/148//201
3
ಮಂಜುಳಾ ಎಂ ದಾನಣಣ್ನವರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/151//20
13
ಮಂಜುಳ ◌ುಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬನೂನ್ರು, ಟಿ ನರ ೕಪುರ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ
23/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/143//20
13
ಆರ್ ಎಸ್ ದೇ ರಪಪ್ ದೈ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಂಚುಗಾರನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ
25/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/158//201
3
ಟಿ ಪಿ ನರ ಂಹಮೂತಿಱ ಪರ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂ EDN 166578 ರ ಲ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
25/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/142//201
3
ಮಹೇಶ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಭೀಮನಬೀಡು, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
25/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/154//201
3
ಭುವನೇಶವ್ರಿ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂ .ದ.ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ
25/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/157//201
3
ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ದೈ , ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
25/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/147//201
3
ರಾಮಮೂತಿರ್ ಎಸ್, ಸ ,ಬಾ.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ದೇವಲಾಪುರ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
25/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಅಂತಿಮ
/170//2013
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕಟಕದೊಂಡ ನಿದೆಱಶಕರು ರೀಜಿನಲ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಾನ ಭಾರತಿ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
25/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಅಂತಿಮ/167//2
013
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಕೆ ಪಿ ನಿದೆಱಶಕರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ,ನಿ. ಅಂತಿಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
25/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/156//201
3
ಸ ತ ಪರ್ದಸ ೇ ಕ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
28/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/161//20
13
ಕೆ ಮಹದೇವನ್, ಮು , ರಾಮಾಪುರ, ಹನೂರು, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
28/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/162//201
3
ಪದಾಮ್ವತಿ ಟಿ ಸ , ಸಾಗರ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
28/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/163//201
3
ಹನುಮಂತಪಪ್ ಎಸ್ ಮು , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಿಳಕಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
28/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/160//20
13
ಜೆಗುರು ದದ್ಪಪ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರೇತೊಗಲೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ
28/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/169//20
13
ೕ ಉಪಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂ.ದ-2, ಸವಱ ಕಷ್ಣ ಅಭಿ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಎನ್ ಕೋದಂಡರಾಮಯಯ್, ಜಿ
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/178//201
3
ರಾಮಚಂದರ್ ಭಟ್ಎಂ, ಸ , ಬೆಳಾಳ್ರೆ,ಸುಳಯ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/171//201
3
ಜೊಯ್ೕತಿ ರ್ೕಬಿ, ಸ ,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಭಾರತೀನಗರ, ಮದೂದ್ರು ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
CPI/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/179//201
3
ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಖರಪಪ್, ಸ ,ಬಾ.ಅ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸೆತ್, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/184//201
3
H V ಲೋಕೇಶ್ ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
01/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/183//201
3
ರ್ೕ ಮುನಿನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸ ಬಾ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ವಾಪಸಂದರ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/182//201
3
ಮಹೇಂದರ್ ಡಿ, ರ್ ಪಿ ಬೇಗೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/185//201
3
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H D ಬಸವೇಗೌಡ ಸ ,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/175//20
13
ಮಾದಪಪ್ಎನ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ನಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ//, ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/172/20
13/2013
ಮಲಲ್ಪಪ್ ಎಸ್ ಜಿಲಾಲ್ ದೈ ಕ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ.ನಿ.ಕ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/173//201
3
ಹೆಚ್ ◌ೆನ್ ಜಯಶಂಕರ, ಮು , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕರಡಹ ಳ್,ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/164//201
3
ಬಾಸಕ್ರ್, ಪರ್ದಸ ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ ವ ಗಗ್.ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/177//201
3
ಬಿ ಹೆಚ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ಮು , ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/174//201
3
ಮಂಜುಳ ಜೆ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸಾರಂಗಿ, ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
01/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/176//20
13
ವಮಲಲ್ಪಪ್ ಡಿ ದನೌ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
04/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/191//2013
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್, ಬೆಂ .ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
04/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/192//201
3
ಕೆ ಟಿ ವೆಂಕಪಪ್, ದೈ , ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಸಂತೆಪೇಟೆ,ಹಾಸನ. ಇವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
04/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/189//2013
ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ಪರ್ಭು ಂಗರಾಜು ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ರಾಮನಗರ ಜಿ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
04/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/188//201
3
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಚಿ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸನ. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಷಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
04/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/194//2013
ರ್ೕನಿವಾಸ ದಿವ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
05/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/193//201
3
ರ್ೕ ಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿಱ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ರಾಮನಗರ ಜಿ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
07/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ.ಮುಂ/196//2013
ರ್ೕ ಎಸ್ ಚನನ್ಬಸವಣಣ್ ಸ ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಹನುಮಂತಪುರ ತುಮಕೂರು ತಾ//, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
07/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/198//2013
ವೆಂಕಟೇಶಬಾಬು ವೃ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಆರಿಕುಂಟೆ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ//. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/41//2013
ದತತ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/44//2013
ಎಂಹೆಚ್ ಜವನನಾಯಕ್, ಮು ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಹದೇವಪುರ ಬೋರೆ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/156//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ೕಲಾವತಿ,
ಟಿ, ೇ ಬೈಂದೂರು ವಲಯ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ನಿಧಿಯಿಂದ
12/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/46//2013
ರುದಾರ್ಣಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಕ ಲ್ಹಾಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/06/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/40//2013
ಮಮತ ಕೆ ಬಿ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
13/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/204//2013
ರ್ೕ ಭೀಮನ ಗೌಡ ತಳಮನಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹರಗುವ ಳ್, ವ ಗಗ್ ಜಿ! ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/200//2013
ರ್ೕ ವ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಎಂ ಪರ್ದಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಕೆಸೂತ್ರು ಯಳಂದೂರು ತಾ! ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/205//2013
ರ್ೕ ವ ಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಸಬ್ ಮಂಗಲ ಆನೇಕಲ್ ತಾ//,ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/06/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ನಿ.ಮುಂ/195//2013
ಸಾ ತಿರ್ದೇ ಎಂ ಪಿ ಮು. . ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ// ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2) GPF
24/08/2010
29/09/2010
29/03/2011
7-5-2
Parshall 271; 201011/2010
Smt: Bhaskara G Shet H M Kundapura TQ Udipi Dist GPF Parshal
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
337/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/337/1213/2012
ಎಂಮಹದೇವ ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗ ಹುಣಸೂರು ತಾ ರವರ ಸಾಭನಿ
15/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
349/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/349/1213/2012
ವೆಂಕಟೇಶಪಪ್ ಸೈ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕಾಮಸಮುದರ್ಂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
498/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/498/1213/2012
ಆಮೀನ ತಬಸುಸ್ಂ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
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ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
501/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/501/1213/2012
ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಯರಗನಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ನಂಜುಂಡಯಯ್ ದೈ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
500/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/500/1213/2012
ಇಷರ್ತ್ ಸುಲಾತ್ನ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಜೆ ನಗರ ಇವರಿಗೆಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಯಿಂದ ಸಾಲ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
506/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/506/1213/2012
ಬಿ ಮ ೕದಾಸ್ ಸನಿ ಹಾಗೂ ಪರ್ಭಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಷ್ಖರ ಕಲಾಯ್ಣ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
364/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/364/1213/2012
ಎಚ್ ಸದಾ ವಪಪ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಊರುಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
355/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/355/1213/2012
ಜಿ ಆರ್ ತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ ಸ ಬಾಲಕರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
354/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/354/1213/2012
ಎನ್ ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗೊಡರ್ಹ ಳ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
341/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/341/1213/2012
ಬಿ ಎನ್ ರ ಕುಮಾರ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು , ಉನಿ ರ ಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
338/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/338/1213/2012
ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಮುತತ್ಯಯ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
370/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/370/1213/2012
ಬಿ ಎಂ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಷಯ ಪರ ೕಕಷ್ಕರು ಉನಿರ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
383/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/383/1213/2012
ಎ ವರುದರ್ಯಯ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಯಳಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್93561ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
394/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/394/1213/2012
ಎ ಎನ್ ನಾಗರತನ್ ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡದ
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ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
388/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/388/1213/2012
ಕೆ ಎಂ ಪರ್ಕಾಶ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರೀಸಾವೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
386/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/386/1213/2012
ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಂಚಾಕಷ್ರಯಯ್ ಪರ್ದಸ ಉನಿರ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
414/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/414/1213/2012
ಬಿ ರನ್ ರ ಕುಮಾರ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಉನಿರ ಕಛೇರಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿ
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
399/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/399/1213/2012
ಚೊಕಕ್ರೆಡಿಡ್ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಲಾಂಡಲ್ಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
357/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/357/1213/2012
ಎಂ ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ ಸೈ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹನುಮಂತಪುರ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
350/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/350/1213/2012
ಎಂ ಕೆ ನಾಗರಾಜು,ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಅರಕೆರೆ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
366/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/366/1213/2012
ಎಚ್ ಎಲ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಕಲುಲ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
374/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/374/1213/2012
ಕೆ ಟಿ ರಂಗಪಪ್ ಮು ಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಚುಗಾರನಹ ಳ್,ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
349/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/349/1213/2012
ೕಜನಾ ನದೇರ್ಶಕರ
ಜಿ ಮಂಗಳ ಕಿರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆರ್ ಇ ಎಂ ಎಸ್ ರಾಜಯ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
416/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/416/1213/2012
ಮಹಮದ್ ಗಿಯಾಸ್ ಪಾಷ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ ಮಹತಾಮ್ಗಾಂದಿ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ಕುಣಿಗಲ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
387/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/387/1213/2012
ಡಿ ಎಂ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಪರ್ ೕಗಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಸಹ ಳ್ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
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ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
249/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/249/1213/2012
ಹೆಚ್ಎ ಶ್ರ್ೕನಿವಾಸಬಾಬು,ಸ ,ಸಬಾಲಕಿಯರ ಪಪೂಕಾಲೇಜು,ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ,
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
302/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/302/1213/2012
ಎಂಈಬಸವರಾಜು ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಚಕೆಕ್ರೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
516/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/516/1213/2012
ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ ಜ ನಿ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ 49013 ರ ಲ್ ಬಾಗಶಃ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
317/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/317/1213/2012
ಂಕಟಚಲ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ದೊಡಿಡ್ಂದವಾಡಿ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
311/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/311/1213/2012
ಎಸೆಕ್ವಾಣಿ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಬರೂರು ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್208980ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/301/1213/2012
ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಹುಣಸೂರು ರವರ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್459766ರ ಲ್ ಗರಿಷಟ್
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
391/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/391/1213/2012
ನಂಜಪಪ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿಈಓ ಕಛೇರಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
16/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/03/2013
ಕೆಂಪರಾಜು ಎಂ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ೇ ಕ ಬೆಂ ದವ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/16/2013
ನನನ್ ಮಗನ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕಾಕ್ಗಿ GPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕಷ್ ರೂ ಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಭತಿರ್ ಮಡಿದ ಅಜಿರ್
16/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/17/2013
ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಪ ಪಾರ್ ಸಪಪೂಕಾ ಬಾಗಲೂರು ಬೆಂ ಉವ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/10/2013
ಕೆ ಆರ್ ಭುವನೇಶ್ ವೃ ಸಪಪೂಕಾ ಕನಸವಾಡಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/869/2013
ಜರೀನ, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಅರಸಾಪುರ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
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ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/846/2013
ಎಂಮಂಜುನಾಥ್,, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಅರಳೇಪೇಟೆ, ಬೆಂ ದ ವ2 ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/861/2013
ಹೆಚಿಬ್ಕ ತ, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ವಡಡ್ರಗುಡಿ, ಕೆಆನರ್ಗರ ಪಾದರಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
16/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/857/2013
ಮಂಗಳಮಮ್, ದಿವ್ದಸ ಸಪಪೂಕಾ, ನಜರ್ ಬಾದ್, ಮೈಸೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/7/2013
ಬಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ೇ ಸಕಲೇಶಪುರ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಷಃ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2/2013
ಷಾಜಿಯಾ ಸಮರಿನಗ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಅರಳೇಪೇಟೆ ಬೆಂ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಷಃ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/4/2013
ಮೀರಾ ಡಿ ಆರ್ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ ಬೆಂ ದವ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/8/2013
ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ್ ಬಿ ಇ ಓ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/866/2013
ಇಶರತ್ ಜಬೀನ್ ಯುಎನ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/831/2013
ಜಯರಾಜ್,ಎಹೆಚ್, ಮು , ಕಬೂಬ್ರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/5/2013
ಭಾರತಿ ಪಿ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಬೆಂ ದವ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/32/2013
ಎ ಬಾಬು ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/18/2013
ಬಲಗನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಡಿ ಎನ್ ರಮಾಮಣಿ ದಿವ್ದಸ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/24/2013
ರ್ೕ ಬೈರವೇಶವ್ರ ಭಟ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ನೆ ಲ್ಕಾರು ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖಾತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/872/2013
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109234

140

109236

141

109237

142

109238

143

109239

144

109240

145

109282

146

109283

147

109284

148

109291

149

109301

150

109302

151

109303

ಹೆಚಿಬ್ರ ೕಂದರ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ಮಾಳೂರು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/841/2013
ರಾಧಮಮ್, ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ನೆಕುಕ್ಂದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/853/2013
ಡಿಎಂರೇವತಿ , ಉಪಾರ್, ಸಪಪೂಕಾ, ಹೆಬಾಬ್ಳು, ಕೆಆನರ್ಗರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/868/2013
ಸಣಣ್ಚಿಕಕ್ಯಯ್,ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ತಲೂಲ್ರು, ಬೈಂದೂರು ವಲಯ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/11/2013
ದದ್ಗಂಗಯಯ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ದೊಡಡ್ಬೆಳವಂಗಲ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/782/2013
ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸುಧಾಮಣಿ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಬೆಳಾಳ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ
16/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/13/2013
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/38/2013
ರ್ೕ ಕೆರಮೇಶ್, ದೈ ಸಪೌರ್ಶಾ ಆಲದಹ ಳ್, ಕಣತೂರು ಅಂಚೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಭ ಷಯ್ನಿಧಿಯಿಂದ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/50/2013
ರ್ೕ ಆರ್ ಎನ್ ನಾಗೇಂದರ್ಕುಮಾರ್ ದಿವ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ನಿಂದ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/36/2013
ಎಲ್ ಬಸಪಪ್, ಸ , ತಿಪಟೂಟ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/865/2013
ೕಗನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಬಿಎನ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/786/2013
ಗೋಪಿ ಶೆಟಿಟ್ ರ್ೕ ದೇ ದೈ ಸಪೌರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ಬಿದರಕಲುಲ್ ಉವ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/33/2013
ಈ ವಶಂಕರ ಪರ್ದಸ ರವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 135236
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/28/2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರೂಪಾಕಷ್ಪಪ್ ಷಯ ಪರೀಕಷ್ಕರು ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂ ದ ಜಿ
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153
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109308
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109309

158
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159

109311

160

109312

161
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162

109317

163

109318

164

109319
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109320

ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/26/2013
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ದೈ
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಿಂಡಿಗನ ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/23/2013
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಮಂಜೆರ್ೕಕರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/6/2013
ನಾಗವೇಣಿ ಎಲ್ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಕೃಷಾಣ್ನಂದನಗರ ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/29/2013
ರ್ೕಮತಿ ಹರಿಣಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಕಣೂಣ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/9/2013
ಜಿ ಎ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ದಿ31/5/1999 ರಂದು ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/22/2013
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾರತನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ವಾಗಟ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/15/2013
ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಕೆ ಸಪೌರ್ಶಾ ಕಾಬಿನಕಟೆಟ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/867/2013
ಹೆಚಚ್ಂದರ್ಮಮ್, ಉಪಾರ್, ಸಪಪೂಕಾ, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/12/2013
ಈಶವ್ರನಾಯಕ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ನಿಟೂಟ್ರು, ಹೊಸನಗರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/854/2013
ಎಂಮಹ ಂಗಪಪ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹೇಮದಳ, ರಿಯೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/34/2013
ಕೆ ರತಾನ್ಂಬಿಕೆ, ಸ , ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/829/2013
ೕಗಣಣ್ ಬಿ, ಪರ್ದಸಟಿಬಿಎಫ್,ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/827/2013
ಬಿ ಶೆಟಿಟ್, ದೈ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮಡು ನಕೋಡಿ ಕೆಆಪೇರ್ಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/19/2013
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109338

175
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176

109340

177

109342

178

109343

ರ್ೕ ಬಿ ಡಿ ಲಕಷ್ಮ್ಣಗೌಡ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ ರಾಮನಗರ ಜಿ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/35/2013
ರೇಣುಕಾ ಭಟ್, ಸ , ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/3/2013
ರುಪಾಕಷ್ಪಪ್ ಬಿ ಎಂ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/14/2013
ಡಿರುದರ್ಮುನಿ, ತೋ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ದೋಣಿಹ ಳ್, ಜಗಳೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
18/04/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/1/2013
ಎಸ್ ಸುಮಂಗಲ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಶೇಷಗಿರಿಹ ಳ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/874/2013
ಸೈಯದ್ ಅಜಮ್ಲ್ ಅಹಮ್ದ್ ಷರೀಫ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಹೊಳವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/855/2013
ಎಂಬಿ ಜಯಕುಮಾರಿ, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ನಕಲ್, ಮೈಸೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/859/2013
ಎನಿನ್ಂಗರಾಜು, ಮು , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಜೆಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/858/2013
ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ದೇವರಮುದದ್ನಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/849/2013
ಕೆಆ ರ್ೕರ್ನಿವಾಸ, ಪರ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/854/2013
ಕೆಎಂಮೂತಿರ್ನಾಯಕ್, ದೈ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಸಂತೆಕಸಲಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/866/2013
ಎನೆಕ್ಜಯಲಕಷ್ಮಮ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, ಅರಳೇಪೇಟೆ, ಬೆಂ 53, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/858/2013
ಯಾ ನ್ ಬಾನು, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ಹಳೇನಗರ ,ಭದಾರ್ವತಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/864/2013
ಕೆಎನುಸ್ ೕಲಮಮ್,ಮು ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಲಗಾರನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
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ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/857/2013
ಎಂಇಮಮತಾ ಮಣಿ, ಉಪಾರ್, ಸಪಪೂಕಾ, ಕುಣಿಗಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/839/2013
ಎ ಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸರೆಡಿಡ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/849/2013
ಟಿ ನಾಗರಾಜ, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗುಮಾಲ್ಪುರ, ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/848/2013
ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/851/2013
ಜೆಎ ಶ್ವಕುಮಾರಪಪ್, ತಾ ದೈ , ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/862/2013
ಬಸವರಾಜು, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ದಾದ್ಪುರ, ಪಾವಗಡ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-2
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/828/2013
ವಮೂತಿ ಹೆಚ್ಆರ್, ಸ ಸಪಪೂಕಾ, ಸೊರಬ , ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-2
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/78//2013
ಚಂದರ್ಬಾಬು ಕೆ ಎ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹೊಸನಗರ ತಾ//, ವ ಗಗ್. ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2) GPF
14/09/2010
29/09/2010
29/03/2011
Pashal 307; 201011/2010
Sri: Sreenevasamurthy H M Nelamangala TQ GPF PArshal
26/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
ಆ9(1) ಸಾ.ಭ.ನಿ 371/1213/ಸಾಮಂ/371/1213/2012

7-5-3

7-5-3

ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಸಾಲೆ ಹಾರೋಗಪಪ್ ಕಾರಿಪುರ ವ ಗ್ಗ್ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
26/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
308/1213/ಸಾಮಂ/308/1213/2012
ರೇಣುಕಮಮ್ .ಬಿ ಉಪಪಾರ್ಂಸುಪಾಲರು ಸ.ಭಾ .ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಇವರ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
26/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
316/1213/ಸಾಮಂ/316/1213/2012
ರ್ೕನಿವಾಸ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
ಬಿ.
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
422/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/422/1213/2012
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ಸುಮಂಗಳ ಹೆಚ.ಆರ ಸ. ಆಡುಗೋಡೊ ರವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಬಾಗಶಃ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗಗೆ
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
421/1213/ಸಾಮಂ/ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
421/2012
ಡಿ. ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್ .ಪರ್.ದ.ಸ ಸ.ಪ.ಪೂಕಾ. ಕಡೂರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಸಾಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
397/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/397/1213/2012
ರಾಮಕಷಣ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
335/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/335/1213/2012
.ಹೆಚ್.ಎಲ್ .ಈಶವ್ರಾಚಾರ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಡಿ.ಡಿ.ಪ.ಐ .ಕಛೇರಿ ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭಾಗಶಃ
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
327/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
327/2012
ಕೆ.ಎಸ್.ಮುನಿರತನ್ಮಮ್ .ಪರ್.ಶಾ.ಸ .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಕೋಲಾರ ಇವರ ಸಾಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
342/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/342/1213/2012
ಈರಪಪ್ .ಎನ್.ಎನ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಗುಂಜೂರು ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗ್
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
30/10/2012
03/11/2012
03/05/2013
7-5-3
300/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/300/1213/2012
ರ್ೕಮತಿ ನರಸಮಮ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ ಅಂತಿಮ ಸಂದಾಯದ
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
288/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/288/1213/2012
ಅನಂತಮೂತಿರ್ ದ್ಐ. ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಧಮಾರ್ಪುರ ಹುಣಸೂರು ಮ್ಐಸೂರು ಇವರ ಸಾಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
277/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/277/1213/2012
ತಾರಾ . ಹೆಗಡೆ ಸ. ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ ತಾ ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
30/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
277/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/277/1213/2012
ಬಿ.ಕೆ ದಾ ಯಣಮಮ್ ಸ. ಸ.ಬಾ ಕಾ ಪ.ಪೂ ಕಾ . ಕಾರಿಪುರ ವ ಗ್ಗ್ ಇವರ ಸಭಾ.ನಿ ಮುಂಗಡ
31/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
445/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
445/2012
ಬಿ.ಹಾಲಪಪ್ ಮು. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಿಕ್ೕಂಗೆರೆ ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
31/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-3
240/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/240/1213/2012
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ಎಸ್ ಎಮ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸ ಎಂಪೆರ್ಸ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
31/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
398/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/398/1213/2012
ಕೆ ಎಸ್ ಮೃತುಯ್ಂಜಯ ದೈ ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ
31/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
402/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/402/1213/2012
ಎಸನ್ಟರಾಜ,ವಾಹನ ಚಾಲಕ,ಬಿಈಓಕಛೇರಿ,ಕಡೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್228882ರ ಲ್
31/10/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
286/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/286/1213/2012
ಸುರೇಶ ದಿವ್ ದ ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಎ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
439/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/439/1213/2012
ನಾಗರತನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಡಗೀಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
440/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/440/1213/2012
ಎಂ ನೀಲಕಂಠಪಪ್ ಸ ಸ ಬಾ ಕ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
438/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/438/1213/2012
ೕಣಾ ಬಿ ವೈ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಂದೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
435/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/435/1213/2012
ಪರ್ಹಾಲ್ದ ಜೆ ಹೆಚ್ ಸ ಬಾ ಕಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ, ಬಸವನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
446/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/446/1213/2012
ಬಿ ಪಿ ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಬಾಲಕರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ ಇವರಿಗೆ
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
449/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/449/1213/2012
ಪಿ ಅನಸೂಯ ಸ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇ ಎ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
449/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/449/1213/2012
ಜಯಮಮ್ ಸ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇ ಎ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಳೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
450/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/450/1213/2012
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214

101994

215

101995

216

102050

217

102051

218

102074

219

102075

220

102076

221

102558

222

102559

223

102560

224

102563

ಬಿ ಎಂ ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಪರ್ದಸ ಉನಿ ರ ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
451/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/451/1213/2012
ರ್ೕಮತಿಸಬೀಹಾ ಬೇಗಂ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಳೆ, ರಮಚಂದರ್ಪುರ ಉತತ್ರ ವಲಯ2,
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
453/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/453/1213/2012
ಎಂ ಮಾಲತಿ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಳೆ ರಾಮಚಂದರ್ಪುರ ಉತತ್ರ ವಲಯ2
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
411/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/411/1213/2012
ಆರ್ ಪರ್ಭಾಕರ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸನಾಯ್ ಕೋಡಮಗಿಗ್ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
430/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/430/1213/2012
ನಾಗಪಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಾಮ್ರು ಕಾಕರ್ಳ ವಲಯ ಇವರ ಸಾಭನಿ
03/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2)ಸಾಭನಿ ಮು
/248/11-12I/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಸಾಭನಿ ಮು
/248/11-12I/2012
ಕೆಹೆಚೊಲ್ೕಕೇಶ್,ಪರ್ದಸಉನಿಕಚೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
03/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
297/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
297/12-13/2012
ಚಲುವರಾಜ, ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿಈಓ,ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
03/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
290/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/290/1213/2012
ಲ್ ಮಾಯ್ಥೂಯ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಸಪೌರ್ ಶಾ ಅಳದಂಗಡಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
456/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/456/1213/2012
ನಂದನ್ ಸ ಸಪೌರ್ಆಲೆ, ಹೊನಾನ್ವರ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
460/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/460/1213/2012
ಎಂ ಆರ್ ರಾಮಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ಮು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಬಬ್ಹ ಳ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ರವರ ಸಾಭನಿ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
468/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/468/1213/2012
ರೇಣುಕಮಮ್ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ವನಸಂದರ್ ಮಾಗಡ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
362/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/362/1213/2012
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225

102565

226

102567

227

102568

228

102569

229

102570

230

102572

231

102573

232

102575

233

102576

234

102577

235

102578

ಜಯಲಕಿಮ್ ಜೆ ಎನ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜೆ ದುದದ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
443/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/443/1213/2012
ಎಂ ಎಸ್ ಸುಧಾ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ೇ ಸಂ ಕೇ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
433/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/433/1213/2012
ಜಯಣಣ್ ಜೆ ದೈ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಲ, ಕೊಡಗೀನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾಭನಿ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
424/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/424/1213/2012
ಜಯಲಕಿಮ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ ಬಾ ಕಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
415/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/415/1213/2012
ಶಮೀಮುನಿನ್ಸಾ ಸ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್ ರಾ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್175170ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
431/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/431/1213/2012
ಜಯಲ ಮ್ ಶೆಡಿತ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಸಬೆಟುಟ್ ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
429/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/429/1213/2012
ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಮು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಂಗಾಪುರ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
428/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/428/1213/2012
ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೊಪಪ್ನಹ ಳ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
417/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/417/1213/2012
ಜಗದೀಶ ಎಚ್ ಸ ಸಬಾಲಕಿಯರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
428/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/428/1213/2012
ರೇವತಿನಾಯಕ್ ಸ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್436871ರ ಲ್
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
419/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/419/1213/2012
ಸುರೇಶ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಪೂಕಾಲೇಜು ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್429670ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
427/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/427/1213/2012
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236

102579

237

102580

238

102581

239

102582

240

102583

241

102584

242

102585

243

102587

244

102588

245

102589

246

102590

ರ್ೕ ಓಬಳಯಯ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ರವರ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
268/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/268/1213/2012
ಯಶೋದಾಕೆಎಸಸ್ ,ಸಪೌರ್ಶಾಅತಾತ್ವರ ಮಂಗಳೂರು ದಕಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
305/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/305/1213/2012
ಧನಲಕಿಮ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ರಿಯಡಡ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
312/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/312/1213/2012
ಇಂತಾಯ್ಜ್ ಉನಿನ್ಸ ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೆಝು ಹೊಸನಗರ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
347/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/347/1213/2012
ಎಂ ಪಿ ಜೀವಂಧರಕುಮಾರ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
382/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/382/1213/2012
ಬಿ ಎಂ ವಾಜಿರಾವ್ ದಿವ್ದಸ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಂಗಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು ಬೇಲೂರು ತಾ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
255/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/255/1213/2012
ಡಿದೇವರಾಜು, ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಜುಟಟ್ನಹ ಳ್ ,ಚನನ್ರಾಯನಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಸಾಭನಿ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
273/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/273/1213/2012
ಶವ್ನಾಥ,ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾಅತಾತ್ವರ ದಕ ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
315/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/315/1213/2012
ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಟಿಎನಿಬ್ಈಓ,ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
336/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/336/1213/2012
ಎನನ್ರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಸ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 112951ರ ಲ್
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
340/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/340/1213/2012
ಸಾ ತಿರ್ ಪರಮೇಶವ್ರ ಭಟ್ ಮು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಡವತಿತ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ರವರ ಸಾಭನಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
325/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/325/1213/2012
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247

102592

248

102593

249

102594

250

102595

251

102596

252

102597

253

102598

254

102599

255

102600

256

102601

257

102602

ಲ ತ ಬಿ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಬಿ ಈ ಓ ಕಛೇಋಇ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಂಇಡಿಎನ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
356/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/356/1213/2012
ಎ ಎಂ ಸ ತ ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಹಾಸನ ಜಿ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
383ಎ/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/383ಎ/1213/2012
ಹುನುಮಂತ ವಗಗ್ರ್ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ರವರಿಗೆ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
321/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/321/1213/2012
ಕೆಎನೆವ್ಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್ ದೈ ಸಪೌರ್ಢಶಾಳೆ, ಅರಳುಮ ಲ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
378/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/378/1213/2012
ಟಿ ಎ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಪರ್ದಸ ಬಿಈಓ ಕಚೇರಿ ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
338/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/338/1213/2012
ಶೋಭಾ ದೈ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬರದಿ ಮಂಡಿಗೆರೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
303/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/303/1213/2012
ಹೆಚಿಬ್ನಾಗಮಮ್ ಸ ಸಬಾ ಕ ಪಪೂಕಾಲೇಜು ವ ಗಗ್ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
265/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/265/1213/2012
ಗಂಗಾಧರಯಯ್,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,ಬಿಇಓಕಛೇರಿ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾಭನಿಖಾತೆ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
310/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/310/1213/2012
ಎಸಚ್ಂದರ್ನಾಯಕ್ ಸ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹುಣಸೆಕಟೆಟ್ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ ಇವರಿಎ ಸಾಭನಿಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
307/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/307/1213/2012
ಕೆ ಇಂದಿರಮಮ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು ರಾ ತಾ ಇವರ ಸಾಭನಿಖಾತಿ ಸಂ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
304/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/304/1213/2012
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ೕವರಾಮ ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಕೊಪಪ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
306/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/306/1213/2012
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258

102603

259

102604

260

102605

261

102606

262

102607

263

102608

264

102637

265

102640

266

102744

267

102745

268

102749

ಕೆಎಂ ೕಹನ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಯಡೇಹ ಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
328/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/328/1213/2012
ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 93495ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸರ್ ತಾದೇ ,ಸ ,ಸಎಸ್
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
321/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/321/1213/2012
ವನಿತ,ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಕಲೆಕ್ರೆ,ಹೊರಮಾವು ಬೆಂ ದರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್394429ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
326/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/326/1213/2012
ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೊಟೂಟ್ರಯಯ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾದ್ಪುರ ಗೇಟೆ ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
330/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/330/1213/2012
ಕೆ ಆರ್ ಕೃಷಣ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್209404ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
323/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/323/1213/2012
ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಪರ್ಮು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
324/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/324/1213/2012
ಡಿ ಲೋಗನಾಥನ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಾಗಲೂರು ಉವ4 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
15/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
348/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/348/1213/2012
ಡಿ ಎಂ
ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಯಲಹಂದ ಉತತ್ರ ವಲಯ4 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
15/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
323/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/323/1213/2012
ಹೆಚ್ ಬಿಂದುರಾಣಿ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಉಂಬಳೇಬೈಲು ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/256/1213/2012
ಜೆಆಸುರ್ರೇಶ್,ಪರ್ದಸ,ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾಭನಿಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
334/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/334/1213/2012
ಸುಮಾರಾಣಿ,ದಿವ್ದಸ,ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಬಿಈಓ ಕಚೇರಿ, ಉವ2 ಗಾಂದಿನಗರ,
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
381/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/381/1213/2012
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

269

102750

270

102752

271

102754

272

102755

273

102756

274

102760

275

102761

276

102762

277

102835

278

102838

279

102870

ಸುಭಾಷ್ ಚಂಚರ್ ಸ ಸ ಬಾ ಕ ಪಪೂಕಾಲೇಜು ನೂಯ್ಟೌನ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
368/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/368/1213/2012
ಜಯಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಉಪಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಬೆಳಾಳ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
361/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/361/1213/2012
ಎಂ ಎಸ್ ವಕುಮಾರ್ ದೈ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕಂಚಮ ಳ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ ಇವರಗೆ ಸಾಭನಿ
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
373/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/373/1213/2012
ಹೆಚ್ ಹನುಂತಪಪ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್59590ರ ಲ್ ಭಾಗಶ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
380/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/380/1213/2012
ಎ ಎಂ ವೆಂಕಟಾಚಲಪಡಿ, ಸ ಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲಂಗೂರು ಕಾರ್ಸ್ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ರವರಿಗೆ
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
360/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/360/1213/2012
ಲಕಿ ಸ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಚಮ ಳ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
358/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/358/1213/2012
ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಮಿಕೆಕ್ರೆ ಮಳವ ಳ್ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
363/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/363/1213/2012
ಎ ಎಸ್ ರೇಣುಕಾಪರ್ಸಾದ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉನಿರ ಕಚೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
17/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
384/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/384/1213/2012
ಹೆಚ್ ತಿಮೆ ಗೌಡ ಸ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಂಧಘಟಟ್ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
20/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
509/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/509/1213/2012
ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಸಾವಂತ್ ಪರ್ದಸ ಉನಿಕ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
20/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
510/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/510/1213/2012
ಆರ್ ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾ ಭೀಮನಹ ಳ್ ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
20/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
511/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/511/1213/2012
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

280

102882

281

102897

282

102898

283

109357

284

109358

285

109360

286

109744

287

109745

288

109757

289

109758

290

109759

291

109760

292

109761

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ 97406 ರಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
20/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
511/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/511/1213/2012
ಜಿಪಿಎಫ್ ಯಿಂದ ಎಂ ಪದಮ್ ದಿವ್ದಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಅಗರ ಸಜಾರ್ಪುರ ರಸೆತ್ ಬೆಂ ದವ3 ಇವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಣ
20/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
514/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/514/1213/2012
ಚನನ್ಕೇಶವ ಪರ್ದಸ ಉನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಗಾರ್ಂ ಇವರಿಒಗೆ ಜಿಪಿಎಫಯ್ ಲ್ ಮುಂಗಣ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
20/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-3
516/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/516/1213/2012
ಕೆ ಗೀತಾ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಜೆ ನಗರ ಉತತ್ರ ವಲಯ3 ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/838/2013
ಕೆಂಪರಾಮ, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/830/2013
ಎಂಆರಾರ್ಜಪಪ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ತರೀಕೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/823/2013
ಮಧುಮಲೆ ಆರ್,ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
02/05/2013
05/06/2013
05/12/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/856/2013
ದದ್ರಾಜು, ಮು , ಸಉಪೌರ್ಶಾಲೆ, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/05/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/845/2013
ಆಹೆರ್ಚಿಗ್ರೀಶ್,ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮಡು ನಕೋಡಿ, ಕೆಆಪೇರ್ಟೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
02/05/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/376/2013
ಎನ್ ರೇವಣಪಪ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಬಿದಲೂರು ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/05/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/845/2013
ಪೆರ್ೕಮ ೕಲಾ ಕೆ ಆರ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
02/05/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/825/2013
ಉಮಾದೇ ,ಸ /,ಸಪೌರ್ಶಾ, ಜೀಗಣೆಹ ಳ್, ಕಡೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/05/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/852/2013
ನಳನಿ, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,
ೕ ೕಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂ ಉ ವ1, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/05/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
302/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/840/2013
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ಜಬೀನ್ ತಾಜ್,ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕರಡಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/05/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/862/2013
ಹೆಚಪ್ದಮ್,ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
02/05/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
311/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/851/2013
ಗಿರಿಜಮಮ್, ಸ ,ಸಪಪೂಕಾ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
02/05/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
301/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/860/2013
ಪೆರ್ೕಮ, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/80//2013

293

109762

294

109763

295

109764

296

109927

297

109929

ರ್ೕ ಟಿ ಬಸವರಾಜು ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಅರಕೆರೆ, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/74//2013

298

109930

ಕೆ ಮರಿಸಾವ್ಮಿ ದೈ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಚಿಕಕ್ಂಕನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/65//2013

299

109931

ಮಲಾಲ್ನಾಯಕ್ ಬಿ ದೈ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಯಡೇಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ//.ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/72//2013

300

109932

ಜೊಯ್ೕತಿ ಬಿ ಮು. . ಮಪಂಟೆಪದವು, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/60//2013

301

109934

ಕಂದರ್ ಜಾನ್ ವೃ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ನರ ೕಪುರ ಬೆಂ.ಉ.ವ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
09/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-3
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/56//2013

302

109935

ಶಂಕರ ಪರ್ಸಾದ ಜಿ ಎಂ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/75//2013

303

109937

ಆರ್ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ್ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/81//2013

304

109938

ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್ ಬಿ ದೈ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂ.ದ.ವ-4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/79//2013

305

109940

ಫಾತಿಮಾ ವಾಜಿಹಾ ಷಾ ನಾ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಾಳೂರು ತೀಥಱಹ ಳ್ ತಾ//, ವ ಗಗ್. ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/89//2013

ಗಗ್. ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3

ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸಂಪೆಕಟೆಟ್ ಹೊಸನಗರ ತಾ//, ವ
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ಗಗ್. ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/76//2013

306

109942

307

109943

ರ್ೕನಾಥ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಆರಿಕುಂಟೆ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ//, ಕೋಲಾರ.ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
◌ೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/77//2013

308

109945

ಪಿ ಈ ಮಂಜುನಾಥ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಗೊರುಮಾರನಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ//,ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2013
12/06/2013
12/12/2013
7-5-3
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/88//2013

309

101919

310

101920

311

101921

312

101924

313

101938

314

101940

315

101941

316

101942

09/05/2013

12/06/2013

12/12/2013

7-5-3

ಉಷಾ ಎಸ್ ವೃ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಯಡೇಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ//, ವ ಗಗ್. ಇವರಿಗೆ ಸಾ,ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
30/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
294/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/294/1213/2012
.ಹೆಚ್.ಮಂಜೂನಾಥ .ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಯ್ತ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
30/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
292/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/292/1213/2012
ಸಾ ತಿತ್ .ಎಲ್.ಎಸ್ . ಸ. ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ ತಿಪಪ್ಸಂದರ್ ಮಾಗಡಿ ತಾ ಇವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ ಮುಂಜೂರಾಥಿ
30/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
271/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/271/1213/2012
ಪದಮ್ ರ್ೕ .ಆರ್.ಪಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾ . ೕಜನಾ ನಿದರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
30/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
291/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/291/1213/2012
ಎಸ್.ದೊಡಡ್ಹಾಲಪಪ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸಾಮನಯ್ ಬಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾಥಿ ಬಗ್ಗ್ಎ
31/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
413/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
413/2012
ಮುತುತ್ನಾಯಕ್ ದೈ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಬೂಬ್ರು ತುಮಕೂರು ತಾ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
31/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
395/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/395/1213/2012
ಜಿ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಬಿಈಓ ಶಾಲೆ ಕಡೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ139599ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ
31/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
262/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/262/1213/2012
ಎನಿಡ್ವೆಂಕಟಪಪ್,ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಬಿಬಿರಸೆತ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
31/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು 281
/12-13/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/281 /12-13/2012
ಎನಿಟ್ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,ಸ ,ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ,ಹೊಸೂರು ಗುಡೆಡ್ೕಕೇರಿ,ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
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101943

318

101953

319

101954

320

104918

321

104920

322

104921

323

104924

324

104925

325

104926

326

104928

327

104929

328

104931

329

104932

ಅ9(2) ಸಾಭ.ನಿ.ಮು
31/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
298/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/298/1213/2012
ಪರ್ಭಾಕರ, ಸನಿ,ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
31/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
420/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/420/1213/2012
ನಂದ ಕಿಶೋರಿ ಎಂ ಎನ್ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಡಗೀನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಇವರ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
31/10/2012
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
402/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/402/1213/2012
ವೆಂಕಟೇಶಮಮ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಬಾಲಕಿಯರಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/630/2013
ಮುನಿರಾಜು ಹೆಚ್
ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಗಾರ್ಂ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/623/2013
ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಚಾರಿ ಬಿಆ ರ್ ಕಛೇರಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/1213/ಸಾಮಂ/588/2013
ಜೆ ಮಂಜುಳ ಸ ಇವರಿ ಇಡಿನ್ ಸಂ 437465 ಎಕಸ್ ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ಸಪೌರ್ಶಾ ಕನಕಪುರ ತಾ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/602/2013
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದೀಪ ಸಹಾಯಕ ಯೀಜನಾ ಸಮನವ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಸನ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/593/2013
ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ಎ ಜೆ ೇ ಸಂ ಕೇಂದರ್ ಹಾಸನ ರವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಷಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/592/2013
ಹರಿಹರ ಹೆಗಡೆ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು ಇಡಿಎನ್ 97670 ಸಪಪೂಕಾ ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/533/2013
ರ್ೕ ಆರ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ರಿವರ ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/533/2013
ರ್ೕ ಆರ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ರಿವರ ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/604/2013
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿಎನ್ 139769 ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಯಿತಿರ್ ಎ ಎಸ್ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/613/2013
ಹೆಚ್ ಕೆ
ೕಹನ್ ಬಾಬು ಮು ಸಪೌರ್ಶಾ ಆಲಂಗೂರು ಕಾರ್ಸ್ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂ
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340
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341
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342
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343
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ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/607/2013
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿಎನ್ 144959 ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪುಷಪ್ಲತಾ ಬಿಇಓ ಆಲೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/606/2013
ಗೋಪ ಎಂ ಸ ಇಡಿಎನ್ 162560 ಸಪೌರ್ಶಾ ಬರೂರು ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/618/2013
ಫಾರಂ ಮಂಡಯ್ ಉವ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಎ ಬಸವರಾಜು ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/620/2013
ಎಸ್ ಆರ್ ಜಮೀರ ಪಾಷ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿ ಆರ್ ಮಾಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/629/2013
ತತ್
ಎಂ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಕಾಮತ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಬಾಗಂಶ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/605/2013
ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ ಇಡಿಎನ್ 163643 ಸಪೌರ್ಶಾ ಹು ದೇವರಬನ ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/646/2013
ಜಿ ಪಿ ವಾಸು ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಸಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂಗ ಜಮಾ ಆಗಿರುವ ಹಣವನುನ್
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
CPI/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/628/2013
ಚಂದರ್ಪಪ್ ಎಂ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಬೆಟಟ್ಗೆರೆ ಶಾಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ತಮಮ್ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ 83813 ರ ಲ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/615/2013
ಮಹಮದ್ ರಫೀಖ್ ಪಾಷಾ ದೈ ಇವರ ಬಾಭನಿ ಗರಿಷಠ್ ಭಾಗಾಂಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/614/2013
ಕೌಸಲಯ್ ಸ ಇವರ ಬಾಭನಿ ಗರಿಷಠ್ ಭಾಗಾಂಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 164915
ಅ9(2) ಸಾಭನಿ
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
.ಮುಂಗಡ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/562/2013
ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ ದೈ ಸಬಾ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ
ೕಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಅ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ನಿಧಿ/370/2013
ೕಹನ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ಸ ಸಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಯಲಹಂಕ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾಭನಿ
09/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
.ಮುಂಗಡ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/575/2013
ಸ ತ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ರಿಗೆರೆ ವ ಗಗ್ ತಾ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ 205225 ರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/561/2013
ಮೀನ ೕ ಎನ್ ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾ ದೊಡಡ್ಬೆಳವಂಗಲ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ
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354
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355
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356
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ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/560/2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿ ಎನ್ 95680 ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ದದ್ರಾಜು ಸಂ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/599/2013
ಡಿ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾ ನಾಯ್ಮತಿ ಹೊನಾನ್ ತಾ ಇಡಿಎನ್ ಸಂಖೆಯ್ 90641 ಇವರ
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/256/2013
ಟಿ ಬಾಲಕರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫಗ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಶಾಂತಮಮ್
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/368/2013
ಸುಬಾಬ್ರೆಡಿಡ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕರ ಮುಳಬಾಗಲು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/539/2013
ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಹುಣಸೆಕಟೆಟ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆ ಆರ್ ಜಯ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/523/2013
ಪರ್ಭಾಮಣಿ ಟಿ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಬಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/372/2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗೀರಥಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಅಗರ ಸಜಾರ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/461/2013
ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ದೈ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಮಂಡಗದೆದ್ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/444/2013
ಎಂ ಆರ್ ಗಜೇಂದರ್ನ್ ದಿವ್ದಸ ೇ ಕ ಮಾಗಡಿ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/598/2013
ಆರ್ ಎಲ್ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾ ನಾಗಸಂದರ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/584/2013
ಜೆ ಎನ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪರ್ದಸ ಅಕಷ್ರದಾಸೋಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ತಾಲುಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/575/2013
ಹನುಮಂತಯಯ್ ಮು ಸಕಿ ಸಪೌರ್ಶಾ ಹುಳೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/114/2013
ಬಿ ಎನ್ ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 139171 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/521/2013
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358

104973

359

104974

360

104975

361

104977

362

104997

363

105001

364

105005

365

105009

366

105011

367

114472

368

114473

369

114474

370

114475

ಜಿಪಿಎಫ್ ಯಿಂದ ಮಂಜುಳಾರಾಣಿ ಧಮರ್ಸಥ್ಳ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಕಲೆಕ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/569/2013
ಸಾಮಾನಯ್ ಭಬ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ ಕುಸುಮಾ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಬೆರಟೇನ ಅಗರ್ಹಾರ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ಟಿ ಬೆಂ ದವ3
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/371/2013
ೕಣಾ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಭಾರತೀಯ ಾನ ಮಂದಿರ ಉತತ್ರ ವಲಯ2 ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/520/2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಬೀನ ಮುಸರತ್ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ವಾಣಿ ಲಾಸ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/583/2013
ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಸತೀಶ್ ಮು ಸಪೌರ್ಶಾ ಕಾಂತರಾಜಪುರ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/522/2013
ರಂಗಸಾವ್ಮಯಯ್ ಚಿ ಸ ಬಾ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಚೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/515/2013
ಎನ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/526/2013
ಟಿ ಜಿ ಚಂ◌್ದರಪದಪ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ನೇರ ೕಕೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/566/2013
ಜಿ ಸಂಜೀವರಾಯಪಪ್ ಸ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಎ ಸಪೌರ್ಶಾ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಒಗೆ ಸಾಭನಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
10/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-4
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/574/2013
ಕೆ ಜಿ ಗಿರಿಯಪಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುನಿಸ್ಪಲ್ ಸಪೌರ್ಶಾ ಕನಕಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/521//2013
ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಹೆನಾನ್ಗರ ಆನೇಕಲ್ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/522//2013
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಎಲ್ ನಿಮರ್ಲ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಸಾ ಸಕಲೇಶವ್ರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/523//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಹನುಮನಾಯಕ್ ಎಸ್ .ಸಂ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಚನನ್ಗಿರಿ,ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/524//2013
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಲಾಯ್ಡಿ,ಅರ ೕಕೆರೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/525//2013

371

114476

372

114478

ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಆಲೂರು ಮದೂದ್ರು ತಾ//ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/543//2013

373

114479

ರ್ೕ ಸುರೇಶ ಕೆ ನಾಯಕ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕುಂದೂರು, ಆಲೂರು, ಹಾಸನ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾ.ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/540//2013

374

114480

ರ್ೕ ರ್ೕನಾಥ ಎಸ್ ಜಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕುಂದೂರು ಆಲೂರು ತಾ// ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾ.ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/541//2013

375

114606

ರ್ೕಮತಿ ಂದಾಯ್ ಹಂಜಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಳೇಕೋಟೆ, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ, ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/567//2013

376

114607

ರ್ೕ ಶೇಖರಯಯ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹರವೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/566//2013

377

114608

ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಪಾರ್ಂತಯ್ ಮೂಡಬಿದೆರ್,ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/565//2013

378

114610

ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ಗೌಡ ಬಿ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ಂತಯ್, ಮೂಡಬಿದರೆ. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ತತ್ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/562//2013

379

114612

380

114613

381

114614

382

114615

383

114616

384

114618

29/10/2013

02/12/2013

02/06/2014

7-5-4

ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾಕಷ್ಮಮ್ ಸ. .ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮಾಸೂರು, ಸಾಗರ ತಾ//, ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/563//2013
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಪರ್.ದ.ಸ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮೈಸೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/564//2013
ರ್ೕ ಎಂ ರ್ೕನಿವಾಸ ಪರಿಚಾರಕರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮೈಸೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/558//2013
ಮುನಿ ೕರಪಪ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ೇ. .ಕ. ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
06/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/573//2013
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಂಗೇ ಲ ಮ್ೕ ೇತರ್ ತಿಪಟೂರು, ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/559//2013
ರ್ೕ ಶೇಕ್ ಆರೀಪ್ ಹುಸೇನ್ ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಳೇನಗರ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ//, ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/557//2013
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385

114619

ರ್ೕ ಎಂ ಮುರ ಬಾಬು ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಆರಿಕುಂಟೆ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ// ಕೋಲಾರ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/571//2013

386

114620

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಮುನಾವರ್ ಪರ್ದಸ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಟೇಕಲ್, ಮಾಲೂರು ತಾ//,ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/568//2013

387

114621

ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ತಿಪಟೂರು ತಾ//, ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/569//2013

388

114622

ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕುರೂಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಯಿಂದ ಸಾಲ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/570//2013

389

114623

ರ್ೕಮತಿ ಎ ಮಂಜುಳ ಸ. , ನಾಗಸಂದರ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು,ಸಾ ಭ ನಿಧಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/574//2013

390

114624

ಫಿರೋಜ್ ಪಾಷ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಿಕ್ಪಾಳಯ್ ಗೇಟ್, ಹಟನ್, ನಾಗಮಂಗಲ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/575//2013

391

114625

ರ್ೕ ಆರ್ ಆನಂದ್ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ನಲಲ್ಗುಟಟ್ಪ ಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/572//2013

392

114626

ಸಾದಿಕ್ ಬಾಷ ಎಸ್ ಪರ್ಮು ಸಮಾ ಪಾರ್ಪಾಶಾ ತರೀಕೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/579//2013

393

114995

394

115047

395

65279

396

65292

397

66864

398

74387

399

74390

400

105173

7-5-4

ರ್ೕ ಟಿ ಎಂ ಪಾಥರ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹಾಸನ.ಸಾ ಭ ನಿಧಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
23/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-4
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/584//2013
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸರಸವ್ತಿ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-4
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/494//2013
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ .ಸಂ. ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಆದೇಶದ ಲ್ನ
ಅ92.646.ಸಾಮಂ/2011
24/03/2011
24/03/2011
24/09/2011
7-5-5
ಎಂ. .ತಿರ್ವೇಣಿ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಹೂಳಲು,ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗದ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
24/03/2011
24/03/2011
24/09/2011
7-5-5
ಅ92.667.ಸಾಮಂ/2011
ಚಂದರ್, ಮು , ಸ ಪೌರ್ ಶಾ,ಕಾಮತಿಕೊಡಿಗೆ,ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಅ92.710.ಸಾಮಂ/2011
12/05/2011
12/05/2011
12/11/2011
7-5-5
ಸುಧಾಮಣಿ ಬಿ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ,ವತೂರ್ರು,ಬೆ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
20/07/2011
21/07/2011
21/01/2012
7-5-5
A92.156.ಸಾಮಂ/2011
ರ ಕುಮಾರ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ೇ ಸಂ ಕೇ ೇ ಕ ಹಾಸನ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಷಃ
A92.160.ಸಾಮಂ/2011
20/07/2011
21/07/2011
21/01/2012
7-5-5
ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಡಿ ಎಸ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಗಷಃ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/707/2013
ಎಂ ಆರ್ ಕಾಮಾ ಡಿ ವೈ ಪಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲಕೆಕ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ
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401

105174

402

105175

403

105178

404

105180

405

105181

406

105187

407

105189

408

105191

409

105194

410

105209

411

105210

412

105211

413

105213

414

105215

ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/704/2013
ಎಂ ಎನ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಯಯ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಸಾಭನಿ ಸಾಲಕಾಕ್ಗಿ ನಮೂನೆ3 ಮತುತ್4 ಹೊಸ ನಮೂನೆಗಳನುನ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/527/2013
ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಕೊಂಡಿಲ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ
ಕೆ ವ ಂಗಯಯ್ ದೈ
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/710/2013
ಎನ್ ಡಿ ಸಾ ಉನಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಪತರ್ದಂತೆ ಸಾಭನಿ ಸಾಮೂ ಕ ಮೆ ಜೂನ್
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/528/2013
ಡಿ ರಾಮಕಕ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ತುಚರ್ಘಟಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/529/2013
ಶೈಲಪಪ್ ದೈ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ರೇಕೆಂಗಲೂರು ಚನನ್ಗಿರಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/332/2013
ಉದಯಕುಮಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಮು ಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾಜನ ರಿಯೂರು ಬೇಲೂರು ತಾ ಇವರಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/346/2013
ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇ ಎ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/251/2013
ಜಿಎಸರ್ಂಗನಾಥ್,ಪರ್ ದ ಸ ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಖಾತೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/390/2013
ಸ ತಾ ಜಿ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಪಿಪ್ನುದುರ್ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/532/2013
ೕರಭದರ್ಯಯ್ ಸ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಆ ೇಪಣೆಯ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/523/2013
ಬಿ ಜಗದೀಶ್ ಸ ಸ ಬಾ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಚೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
11/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/466/2013
ವಪಪ್ ಸಂಗಣಣ್ನವರ ಉಪ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರವಂತೆ ಸಾಗರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/580/2013
ದದ್ಗಂಗಮಮ್ ವೈ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಜಿಸಾಣೇನಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಬಾಗಶಃ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/609/2013
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415

105218

416

105220

417

105221

418

105223

419

105225

420

105226

421

105227

422

105228

423

105229

424

105230

425

105231

426

105232

427

105233

ಆರ್ ಪಿ ಚೇತನ ಮು ಜಿ ಹೆಚ್ ಮಾಗುಂಡಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/611/2013
ಬಲಗನುನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 56516
ಪರ್ಭಾಕರ ಸನಿ ಇವರ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/621/2013
ಶಂಕರಯಯ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ದಾಔಣಗೆರೆ ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/636/2013
ಬಿ ಹೆಚ್ ಗೋ ಂದಪಪ್ ದೈ ತರೀಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/234/2013
ಎರನ್ ರಮೇಶ್ ಸ ೕ ಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸಂತೇಕಲಳ್ಹ ಳ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/300/2013
ದಾಸಪಪ್ ಹೆಚ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/432/2013
ಕೆ ಪದಾಮ್ವತಿ ಸ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 456540 ಸಸಂಪಪೂಕಾ ಟೇಕಲ್ ಮಾಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/425/2013
ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್ ಮು ಜಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಣೆಣ್ೕಗೆರೆ ಕಡೂರು ಇವರ ತಮಮ್ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 68916
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/401/2013
ನಾಗಬೂಷಣ ರೆಡಿಡ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಚಿನೆನ್ೕಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/402/2013
ಯಶೋದ ಸ ಜಿ ಜೆ ಕಡೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/396/2013
ಹೆಚ್ ಎನ್ ರೇಣುಕ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಕಡಾಡ್ಯ ಹಾಸನ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಭಾಗಷ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/384/2013
ಸ ೕಮ್ ಅಹಮದ್ ಸ ಸಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಜಲಾಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/540/2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಂ ತನಿಜ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ವತೂರ್ರು ಬೆಂ87 ದವ4 ಇವರಿಗೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/259/2013
ಜೆ ಎಸ್ ಹೊನನ್ಪಪ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಲಕರ ತರೀಕೆರೆ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ ಇನ್
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105257

435
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105259
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439
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440
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110352

ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/711/2013
ಎಂ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಆಲಂಗೂರ ಕಾರ್ಸ್ ಮುಳಬಾಗಲು ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/712/2013
ದದ್ ಂಗಪಪ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಪರ್ದಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಉತತ್ರ2 ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಸಾಲಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/713/2013
ರಾಮಸುಬಬ್ಮಮ್ ಜಿ ಸ ಸಪರ್ವಶಾ ಘಂಟಂವಾರಿಪ ಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/715/2013
ಈರಣಣ್ ದೈ ಸಪೌರ್ಶಾ ಮುದಿಡಿ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/714/2013
ಎಸ್ ಲ ಮ್ನಾಥ್ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಂಕ್ ರಸೆತ್ ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಸಾಲಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/716/2013
ಕೆ ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಕುಚಿದನಹಾಳ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/716/2013
ಬಿ ಆರ್ ಲೋಕೇಸ್ ಸ ಸಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/717/2013
ರಿಜಪ್ನ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಸ ಸುಪೌರ್ಶಾ ಜಯಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/719/2013
ಟಿ ಹೆಚ್ ಸೂಯರ್ಪರ್ಕಾಶ್ ಸಪೌರ್ಶಾ ಂಡಿಸೆಕ್ರೆಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/722/2013
ಸುಚಿತರ್ ಜಿ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಕರಡಗೆರೆ ಕಾವಲ್ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-5
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/724/2013
ಟಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಭದರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು
ಎ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
23/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-5
ಆ9(1)2/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/728/2013
ಉಮೇಶ ರಿಯ ಕಷ್ಕರು ಎಸ್ ಕೆ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಬಬ್ ಳ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಅ92.66.ಸಾಮಂ/2011
03/06/2011
03/06/2011
03/12/2011
7-5-6
ಸೌಬಾಗಯ್ ಕೆ. .. ಸ. .ಸ.ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಜಿ ಇಡಿಎನ್225151 ರ ವರ ಸಾ.ಭ.ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
25/05/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಅಂತಿಮ
/168//2013
ಟಿ ಚಂದರ್ಯಯ್ ನಿ.ಹಾಗೂ ಪರ್ಭಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಸಾಭನಿ ಅಂತಿಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
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452

110866
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110874

454

110875
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಅಂತಿಮ/859//2
013
ೕಜನಾ ನಿದೆಱಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ವಪಪ್ ಬಸಪಪ್ ಹೊಕುಕ್ಂಡಿ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ರಾಜಯ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ.ಮುಂ/210//2013
H M ದೇವೇಂದರ್ಪಪ್ ಮು ಸ.◌ು.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ//, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ.ಮುಂ/197//2013
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಶೈಲಜ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಸಾದಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/202//2013
ರ್ೕಮತಿ ಸಹನ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಅಭಿಯಾನ ಕೋಲಾರ. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/201//201
3
ರ್ೕಮತಿ ನ ೕನ್ ತಾಜ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ರವರುಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
14/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/212//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
14/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/211//201
3
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಮಲಲ್ಯಯ್ ವೃ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಅತಿತ್ಗುಪೆಪ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
14/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/41940//2
013
ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಕೆ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಕಾಮಲಾಪುರ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
14/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/
//2013
ರ್ೕ ಶೈಲಜಾ ಸ GJC N R ಪುರ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ 222324 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
14/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/213//201
3
ರ್ೕ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಅಂಚಿಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ// ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
17/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/217//201
3
ಪದಮ್ ವೈ ಎಸ್ ಪರ್ ದ ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
17/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/216//201
3
ಟಿ ಎಸ್ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಡಿದನೌ ಇವರಿಗೆ GPF ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
17/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/209//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಎಂ ಭಾರತಿಬಾಯಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
17/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/199//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ ಶಾಲಾ ಭಾಗ ಆನವಟಿಟ್ ವ ಗಗ್ ಜಿ// ಇವರಿಗೆ ಜಿಫಿಎಫ್
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
17/06/2013
23/07/2013
23/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/207//201
3
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಸೊನಲೆ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಎಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
17/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/208//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯಿತಿರ್ ಂ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರು ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್. ರವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿಎಫ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/223//2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಗಂಗಮಮ್ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಬಾ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/227//2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎಸ್ ಗೀತಾದೇ ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೇಗಱ ಳ್, ಮೈಸೂರು ತಾ//,ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/228//2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಎ ಸುಜಾತ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಗವೇನಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ.ಮುಂ/224//2013
ರ್ೕ ಜಿ ಶೇಖರಪಪ್ ದೈ ಸ ಉ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/225//201
3
ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಅರಸನಕುಂಟೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾ//, ರಾಮನಗರ ಜಿ// ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/244//201
3
ರ್ೕ ಡಿ ಹೆಚ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸ ಬಾ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/243//2013
ರ್ೕ ರಂಗಯಯ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ದಮಮ್ನಿಂಗಳ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/245//2013
ರ್ೕ ಡಿ ಎಂ ರ್ೕರಾಮಪಪ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ವೈ ಹೊಸಕೋಟೆ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ//, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/238//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಸೌಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಜಟಿಟ್ಅಗರ್ಹಾರ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/242//201
3
ರ್ೕಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಸ ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಅತಿತ್ಗುಪೆಪ್, ಜಯನಗರ ,ಬೆಂ. ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
06/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/254//2013
ರ್ೕ ಎಸ್ ರಘುನಾಥ ರೆಡಿಡ್ ಬಿಇಓ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/253//2013
ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ತಿಭಾ ನಾಯಕ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ದೇವನಹ ಳ್, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/255//2013
ರ್ೕ ಐ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಿಇಓ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ//, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
06/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/256//2013
ರ್ೕ ಎಂ ವೆಂಟೇಶ್ ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ ಜಿ//, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
08/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/265//2013
ರ್ೕ ಆರ್ ಸತೀಶ್ ದಿವ್ ದ ಸ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/266//2013
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ1 ಇವರು ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 261/
//2013
ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಇಓ ಉ ನಿ ಸಾ ಇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಗಶಃ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/264//2013
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಎಂ ಆರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಇಓ ರ್ೕ ರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ//,ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/259//201
3
ರ್ೕ ಹೂವಣಣ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ರಿಗೆರೆ, ವ ಗಗ್.ರವರಿಗೆ ಜಿಫಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಕುರಿತು
08/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/258//2013
ರ್ೕ ಗೋ ಂದಪಪ್ ಲಮಾಣಿ ಆಂ ಭಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಶವ್ನಾಥಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ//, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/257//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಪದಾಮ್ವತಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಹನುಮಂತಪುರ, ತುಮಕೂರು . ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ
10/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/262//2013
ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಆರ್ ಹೇಮಲತ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
10/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/249//2013
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜು ರ್ೕ ಸ ಸಂ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಶೇಷಗಿರಿಹ ಳ್, ರಾಮನಗರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
10/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/263//2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಆರ್ ದಾ ಾಯಿಣಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/267//2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್ ನೇತಾರ್ವತಿ ದೈ ಸ ಉ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಜಯಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/
//2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕಮತಿ ಪೂಣಿರ್ಮಾ ಹಂದೆ ಸ ಸಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ ಬೆಂ. ರವರಿಗೆ ಮುಂ ಮಂ
11/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/270//2013
ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರ ಪಿ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿ ಗುಬಿಬ್. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಇಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/271//2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕಮತಿ ೕಣಮಮ್ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಅಗರ, ಬೆಂ, ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ.ಮುಂ/268//2013
ರ್ೕ ಎಲ್ ವನಂಜಪಪ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಹೊಳಲುಗುಂದ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ//, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/274//2013

16/07/2013

20/07/2013

20/01/2014

7-5-6

ರ್ೕ ಮೈಲಾರಯಯ್ ಎಮ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬೋರನಕಣಿವೆ ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(1)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
16/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/273//2013
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಕಾತಾಯ್ಯಿನಿ ದಿವ್ ದ ಸ ರವರ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಜಂಗಮಕೋಟೆ, ಡಲ್ಘಟಟ್, ರವರ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
16/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/275//20
13
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಪರ್ ದ ಸ ಸವಱ ಕಷ್ಣ ಅಬಿಯಾನ ಮಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿವೃತಿತ್ ಪೂವರ್
18/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/278//2013
ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹಚಾರ್ ಎನ್ ಉ ನಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ
18/07/2013
02/12/2013
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/276//2013

ತತ್ವನುನ್ ಪೂಣರ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್
02/06/2014
7-5-6

ರ್ೕ ಎಂ ನಜಾಫುಲಾಲ್ ಬೇಗ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ರವರ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಬಲಗನುನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/07/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/284//201
3
ರ್ೕ ಎಂ ಕೃಷಣ್ ಡಿ ದ ನೌ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
19/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/283//201
3
ರ್ೕ ಡಿ ಆರ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಜಡಿಗೇನಹ ಳ್,ಹೊಸಕೋಟೆ,ರವರ ಸಾಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಇಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/282//201
3
ರ್ೕ ಟಿ ಕರಿಬಸಪಪ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತರಿಕೆರೆ, ರವರ ಸಾಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಇಂದ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
19/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 281
//2013
ಎ ಎಸ್ ಧಮೇರ್ಗೌಡ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಿನಿನ್ಗ ಶಾಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಇಡಿಎನ್ 139329 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/277//201
3
ರ್ೕ ಬಿ
ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಪರ್ ದ ಸ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರವರ ಸಾಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಇಂದ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/279//201
3
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು ಗೂರ್ ಪ್ ಡಿ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಇಂದ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/290//201
3
ರ್ೕ ಬಿ ಪಿ ಕೆಂಪಯಯ್ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 89720 ರ ಲ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 295
//2013
ರ್ೕ ೕರೇಗೌಡ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ನೆಲಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/289//2013
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ರಾಬಟಱ್ಱಸನ್ ಪೇಟೆ,ಕೆ ಜಿ ಎಫ್, ಕೋಲಾರ ರವರ ಸಾಭನಿ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/291//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಎಸ್ ಕೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಎಸ್ ಕೆ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ
27/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/294//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಭವಾನಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕಿ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ,ಮಂಗಳೂರು. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ
27/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/293//201
3
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತಿತ್ಹ ಳ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಬಿಇಓ ಕಾರಿಪುರ ವ ಗಗ್. ಜಿಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/292//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಪಿ ಮಾಲತಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಹೊಂಗನೂರು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ//, ರಾಮನಗರ. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/287//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ನಾಗವೇಣಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ತಾತನಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(1)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/07/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/285//201
3
ರ್ೕ ಕೆ ರಂಗಯಯ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಗುಬಿಬ್ ತಾ! ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/306//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ಈ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ತಾಂಡವಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂ
02/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/309//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಎನ್ ಗೀತಾ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹುಣಸೂರು, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/08/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/309//201
3
ರ್ೕ
ಜಯಣಣ್ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ರಾಮನಗರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಇಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ
02/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 307
//2013
ರ್ೕ ಎ ಆರ್ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಬಿಇಓ ಮಾಗಡಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/302//201
3
ರ್ೕ ಂಗರಾಜಪಪ್ ಅರ್ ದೈ
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ರವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
02/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/311//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಸುನಂದಮಮ್ ಸ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/298//201
3
ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ ಕೆ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಕಾಯತರ್ಡಕ್,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/304//201
3
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ರ್ೕ ಮಂಜಪಪ್ ಎನ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಗಾಜನೂರು, ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಜಿಫಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/08/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/299//201
3
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಎ ಕೆ ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. ಮಸಗಲಲ್ ಹೊಸನಗರ,ರವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/08/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/300//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಗೀತಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಜಡಿಗೇನಹ ಳ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ
02/08/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/296//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾಗೌಡ ದೈ
ಸ ಬಾ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಜಯಪುರ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ//, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯ
02/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/297//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಲ ತಮಮ್ ಕೆ ಟಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಠಲಾಪುರ, ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ
23/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 416 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ಎನ್. ಗುರುಪರ್ಸಾದ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
23/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2)/
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ- 431 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. ಕೆ. ರೇಖಾ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 428 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. ಡಿ. ಕ ತ. ಸಹ ಕಷ್ಕಿ,ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ-ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್,
23/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 430 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ನಾಗಣಣ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಡಕೊಳ, ಮೈಸೂರು-ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಇವರಿಗೆ
24/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 432 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ಲಾಲನಾಯಕ್. ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಬಿ.ಆರ್. . ಕಚೇರಿ. ಗುಬಿಬ್ , ಗುಬಿಬ್ -ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ತುಮಕೂರು-ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
24/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಪೌರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಬಾಗಶಃ /
423 / 2013-2014
//2013
ರ್ೕ. ಡಿ. .ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
24/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 415 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ಕೆ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ. ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಕೋಲಾರ.
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
28/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ/ 442 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ಜಿ.ಎ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು, ಇ-ಆಡ ತ ಘಟಕ ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ, ಆವರಣ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
10/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/176//2013

526

113607

527

113889

528

113894

ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 160500 ಯನುನ್ ರ್ೕ ವಮಲಲ್ಪಪ್ ಡಿ ದ ನೌ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
10/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/435//2013

529

113896

ದೇವಕಿ ಡಿ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಕಬಕ ಪುತೂತ್ರು ದ ಕ ಮಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡಲು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
10/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/496//2013

530

113974

ರ್ೕ ೕರ ಭದಾರ್ಚಾರಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/466//2013

531

113975

ರ್ೕಮತಿ ಕುಸುಮ ಜಿ ಟಿ ಸ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/462//2013

532

113977

ರ್ೕ ಕೆ ನಂಜೇಗೌಡ ಉ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ ಪ ಪೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/440//2013

533

113985

534

113986

535

113987

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಲ ಮ್ ಚಿ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಗೋ ನಕೆರೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/446//2013

536

113988

ರ್ೕ ದೇವೆಗೌಡ ಎನ್ ಸ.ಪೌರ್,ಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಪುರ ಹಾಸನ. ಸ ದೊಡಡ್ಪುರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಮದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/447//2013

537

113990

ರ್ೕ ದೊಡಡ್ಪುಟಟ್ಯಯ್ ದೈ. . ಮಾಲಗಾರನಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
11/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/449//2013

538

114141

ರ್ೕ ಬಿ ಮಂಜಣಣ್ ಸ ನಿ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾಲೊಕು ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಗಮಂಗಲ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/443//2013

539

114142

7-5-6

7-5-6

7-5-6

ರ್ೕ ಬಸವಂತ ಸ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಎಚೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ನ
ತತ್ದ ಲ್ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಭಾಗಶಃ/452//2013
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಮಮ್ ◌ುಪ ಪಾರ್ಚಾಯರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಎನ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/445//2013

ರ್ೕಮತಿ ಕಾಂತಮಣಿ ಸ ಮಾಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 211179
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/482//201
3
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540

114143

541

82295

542

102586

543

111185

544

112561

545

113338

546

113354

547

113470

548

113472

549

114144

550

114145

551

114146

552

114147

ರ್ೕ ಮೇಲಗಿರಿಯಪಪ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕುಣೀಗಲ್ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-6
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/482//201
3
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ವಗಂಗಯಯ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ ಕೋಲಾರ. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಮದ ಭಾಗಾಶಃ
19/09/2011
19/09/2011
19/03/2012
7-5-7
ಅ92.179.ಸಾಮಂ/2011
ಕೆ ಧನಲ ಮ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ: ಇಡಿಎನ್ 398176 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
13/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-7
352/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/352/1213/2012
ಎಂ ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ಮಿಕೆಕ್ರೆ ಮಳವ ಳ್ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/241//2013
ರ್ೕ ಎಸ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮಾಲೂರು,ಕೋಲಾರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/337//201
3
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಉಮರ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್ ರಾಮನಗರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
18/09/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/376//201
3
ರ್ೕ ವೈ ಆರ್ ಮುದುದ್ಕೃಷಣ್ ಡಿ ಗೂರ್ ನೌ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯನೂರು ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
18/09/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 402
//2013
ರ್ೕ ಕೆ ಆನಂದಪಪ್ ಸ ನೂತನ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೋಲಾರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಂತೆಗೆತ
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
23/09/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ಶಾಕೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ.-414 /
2013-2014//2013
ರ್ೕ. ಎನ್.ಎಸ್. ಪುರುಷೋತತ್ಮ, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ನಂಬಿಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ
23/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 419 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. ಗಾಯತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡೆಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಇವರಿಗೆ
21/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/465//201
3
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಎನ್ ರಾಧಿಕ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಜೀವನಭೀಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಭಾಗಶಹ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/464//2013
ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ದೇವರಾಜು ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಮಾಯಗಾನಹ ಳ್ ರಾಮನಗರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/474//201
3
ರ್ೕ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಕಲ್ ಬಾಳ್ ರಾಮನಗರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
21/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/473//2013
ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಭಟ್ ಸ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಸ ಫರ್ವ ಸ ಕಡೂತ್ರು ವ

ಗಗ್ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/472//2013

553

114148

554

114149

ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮಿಟೆಟ್ೕಮರಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/470//2013

555

114150

ರ್ೕ ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಅಚಚ್ಲು, ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/471//2013

556

114408

557

114409

558

114410

ರ್ೕ ಬಾಬು ಶೆಟಿಟ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೆಸಕ್ತೂತ್ರು ಕುಂದಾಪುರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/455//2013

559

114411

ರ್ೕ ಪಿ ತಿಪಾಪ್ರೆಡಿಡ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ವಾಟದಹೊಸಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/453//2013

560

114412

ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಅಡಗೂರು ಬೇಲೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/450//2013

561

114413

ರ್ೕ ಎನ್
ವ ಂಗ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಗೋ ನಕೆರೆ ಗೇಟ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/495//2013

562

114414

ಇಡಿಎನ್ 138419 ರ್ೕ ಟಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/459//2013

563

114415

ಇಡಿ ಎನ್ 447300 ರ್ೕ ಸುರೆಶ್ ಚಿ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/457//2013

564

114416

ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಡೂತ್ರು ವ ಗಗ್ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/458//2013

565

114417

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಹೆಚ್ ಪಿ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸನಾಯ್ ಕೋಡಮಗಿಗ್ ವ ಗಗ್ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/477//2013

566

114418

21/10/2013

02/12/2013

02/06/2014

7-5-7

ರ್ೕ ವರಾಜ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/500//2013
ರ್ೕ ಪಿ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬೆಂ.ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/460//2013

ದದ್ರಾಜಾಚಾರಿ ಉ
29/10/2013

ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸ ಅಭಿಯಾನ
27/11/2013
27/05/2014

ರ್ೕ ಗೋ ಂದಸಾವ್ಮಿ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಕಲ್ ಬಾಳ್ ರಾಮನಗರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಮದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
03/12/2013
03/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/478//201
3

7-5-7

7-5-7

7-5-7
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ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಬಿ ಲತಾ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಮುರುಗಮಲಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/479//2013

567

114419

568

114420

569

114421

570

114422

571

114423

572

114424

573

114426

574

114427

ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯೀಮದ ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಮಹಮೂದ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಸ ಪೌರ್ ಸಾ ಥಣಿಸಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾಲ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/477//2013

575

114436

ರ್ೕ ಜೆ ಕ ೕಮುಲಾಲ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಗರಣಿ ಮಧುಗಿರಿ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/480//2013

7-5-7

576

114437

ರ್ೕಮತಿ ಸಲೇಹ ಅಂಜುಂ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೇಲೂರು ಸಾ ಭ ನಿ ಇಂದ ಮುಂ, ಮಂ. ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
03/12/2013
03/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/498//2013

7-5-7

577

114438

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಎಲ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹಾರೋಗೊಪಪ್, ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
03/12/2013
03/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/485//2013

7-5-7

578

114439

ರ್ೕ ಈರೇಶ ಜೆ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರೇನಲೂಲ್ರು, ಸಾಗರ ತಾ/ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/483//2013

7-5-7

579

114440

ರ್ೕ ಡಿ ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾ ಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/486//2013

ರ್ೕ ಟಿ ಬಾಲರಾಜು ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಮಿಟೆಟ್ೕಮರಿ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/456//201
3
ರ್ೕ ಹುತಾತ್ನ ಪಾದರಾಯ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/461//2013
ರ್ೕಮತಿ ವಾ ಂ ರಾಣಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/475//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀಹಾಖಾನಂ ಸ ಪ ಪೂ ಕ ಸಂತೇಪೇಟೆ,ಹಾಸನ. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/493//201
3
ರ್ೕ ಕೆ ಸುರೇಶ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/489//201
3
P F W APPLICATION SMT KURSHIDA KHATOON GPF A/C NO 135724 HASSAN
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/463//2013

ರ್ೕ ಎ ೕತಾರಾಮ ಸ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾ ಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/488//201
3
ರ್ೕ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೌಡ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾ ಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/507//2013

580

114441

581

114442

582

114443

583

114444

584

114445

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಜಯಂತಿ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂ. ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/487//2013

585

114446

ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಸೌಮಯ್ಲತ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು.ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/497//2013

586

114447

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಸ ಸಂ ಪ ಪೂ ಅಂತರಸಂತೆ, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಸಾ ಭನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/499//2013

587

114448

588

114449

589

114450

590

114451

591

114452

592

114453

593

114454

ರ್ೕಮತಿ ಪದಾಮ್ವತಮಮ್ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಮಿಟೆಟ್ಮರಿ ರಾಮನಗರ. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/484//201
3
ರ್ೕ ಗೋ ಂದಯಯ್ ಸ. . ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತಿಪಪ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂ.ದ.ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/493//2013
7-5-7

7-5-7

ರ್ೕ ಎಸ್ ಆರ್ ರುದೆರ್ೕಶ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಿಟೆಟ್ೕಮರಿ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/556//201
3
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಚಿ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಾಸನ ಸಾ ಬ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/506//201
3
ರ್ೕ ಎಲ್ ಎಂ ಲೋಕೇಶಪ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಂಗಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು, ಬೇಲೂರು, ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ.ಮಂ
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/507//2013
ರ್ೕ ನಾಗಭೈರಯಯ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿಳಗುಂಬ, ರಾಮನಗರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/508//2013
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕುಸುಮ ಮು ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಬೆಂ. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/505//201
3
ರ್ೕ ಶೇಷ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ದಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಇಡಿಎನ್ 84748 ನಿವೃತಿತ್ ಪೂವರ್ 90%
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/504//2013
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ನಾಗಮಂಗಲ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯತಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/503//2013
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ರ್ೕಮತಿ ಚನನ್ಮಮ್ ದೂಳಪಪ್ನವರ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಫೌರ್ ಶಾಲಾ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್.ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/502//201
3
ಜಿ ಆರ್ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಡಿ ಜಿ ಬಾ.ಪೌರ್.ಶಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಶಃ .ಮಂ.ಮಾ.ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/501//201
3
ರ್ೕ ಎಂ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಬೆಂ.ದ. ಪಾಳಯ್ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/516//2013

594

114455

595

114456

596

114457

597

114458

ರ್ೕ ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುರುಬರರಾಮನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ//ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/517//2013

598

114459

ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗರಾಜಪಪ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/518//2013

599

114460

ರ್ೕ
ವಯಯ್ ವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮದದ್ಕಕ್ನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ// ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/519//2013

600

114462

ರ್ೕ ಕೆ ಎಲ್ ವಣಣ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮದದ್ಕಕ್ನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ// ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/528//2013

601

114463

602

114464

603

114465

ಇಡಿಎನ್ 163119 ರ್ೕ ಬಿ ಶಾಂತಮೂತಿರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಕೇಂದರ್ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/530//2013

604

114466

ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ಎಂ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಆನೇಕಲ್, ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂಧ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
03/12/2013
03/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/531//2013

605

114467

606

114468

7-5-7

ರ್ೕ ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ ಹಾಯ್ಂಡ್ ೕಸ್ಟ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/542//201
3
ರ್ೕ ಎಂ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಯನುನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/529//2013

ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ವಯ್ಕಿತ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/532//201
3
ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರಯಯ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸಾವ್ದೇನಹ ಳ್ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/535//2013

7-5-7

7-5-7

7-5-7

ರ್ೕನಮತಿ ಡಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಬಿಇಓ ಬೆಂ.ದ.ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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607

114469

608

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/536//2013

29/10/2013

03/12/2013

03/06/2014

7-5-7

114470

ರ್ೕ ದೇವಾಲ್ಯ್ನಾಯಕ್ ಟಿ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೆದಾದ್ರಿ,ಹೊಸನಗರ ತಾ//, ಜಿ ಫಿ ಎಪ್ ಮುಂ ಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
03/12/2013
03/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/533//2013

7-5-7

609

114471

ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಭಾಗ ರಾಳಕೊಪಪ್ ಜಿ ಫಿ ಎಪ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/520//2013

7-5-7

610

114996

ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತೋಕಸಂದರ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/587//2013

611

114997

ರ್ೕ ಮಹಾದೇವಸಾವ್ಮಿ ಜಿ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ,ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/582//2013

612

114998

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಹೆಚ್ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/586//2013

613

115000

ರ್ೕ ಸಮೀಉಲಾಲ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಬುರಾಯನಕೊಪಪ್ಲು, ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/585//2013

614

115001

615

115003

616

115005

617

115007

618

115009

619

115011

620

115012

7-5-7

ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ಎಸ್ .ಸಂ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇಋಇ ತೀಥ ಹ ಳ್, ವ ಗಗ್.ಜಿಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/587//2013
ರ್ೕ ಈಶವ್ರಪಪ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪ.ವಯ್. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ. ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/591//2013
ರ್ೕ ರಗಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ದುಗಿ ಗುಡಿ, ವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/592//2013

ಗಗ್.ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
02/12/2013
02/06/2014

7-5-7

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಬಿ ಭಾರತಿಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ತುಮಕೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/593//2013
ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ತುಮಕೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/594//2013
ರ್ೕಮತಿ ಬಸಮಮ್ ಕೆ ಡಿದನೌ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಖಾ. ನೊಣ ನಕೆರೆ, ತಿಪಟೂರು, ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/595//2013
ರ್ೕ ಜೆ ಂಗರಾಜು ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮಳವ ಳ್,ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/590//2013

7-5-7
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621

115013

622

115014

623

115015

624

115016

625

115018

626

115020

627

115022

628

115038

629

115039

630

115040

631

115041

632

115042

633

115043

ಚಂದರ್ಪಪ್ ಎನ್ ಕೆ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಳಾಳ್ವರ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಸಾ ಭ ನಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/597//2013
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಟಿ ಎಸ್ ಮು. . ಆಂಜನೇಯ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುಚ ಘಟಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/604//2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಬಿ ಸವರ್ಮಂಗಳಾದೇ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಂಬಳೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/605//2013
ರ್ೕ ಕೆ ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಗಡೀಹ ಳ್, ತರೀಕೆರೆ, ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/603//2013
ರ್ೕ ಮಂಜಣಣ್ ಸ. ೕ. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ,ಸಾ ಭ ನಿಧಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/614//2013
ರ್ೕಮತಿ ದೊಡಡ್ಮಮ್ ದಿವ್ದಸ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಅಜಜ್ಂಪುರ, ತರೀಕೆರೆ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/612//2013
ರ್ೕಮತಿ ಅಮರಾವತಿ ಎಸ್ ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಖಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/610//2013
ಫರಹಾನ ತಹ ೕನ್ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಪೇಟೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/609//2013
ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಂ ಜಯಣಣ್ ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ವೈ ಮಲಾಲ್ಪುರ, ಕಡೂರು ತಾ//, ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/608//2013
ಜಿ ಪಿ ಸುನೀತ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ನರ ಂಹರಾಜಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/607//2013
ರ್ೕ ವಾನಂದ ಯಾತನೂರ.ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಅಳದಂಗಡಿ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/606//2013
ರ್ೕ ರಮೇಶ .ಸಂ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಮಂಡಯ್. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/598//2013
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಪೂಣಿರ್ಮ ಮು. . ಆಂಜನೇಯ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುಚ ಘಟಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ.ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/596//2013
ಎ ಪರಶುರಾಮಪಪ್ ದೈ. .ಪ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ.ಬಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್

7-5-7

7-5-7
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/600//2013

634

115044

635

115045

636

115046

637

115048

638

115050

ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಜಿ ಜೋ
.ಸಂ. ತಿಪಟೂರು,ತುಮಕೂರು.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ ಪಡೆಯುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/617//2013

639

115051

ರ್ೕ ರಂಗಧಾಮಯಯ್ ಬಿ ಇ ಒ ತುರುವೇಕೆರೆ,ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/618//2013

640

115052

ರ್ೕ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರ್ದಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಯಂಟಗಾನಹ ಳ್ೕ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಮದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/618//2013

641

105219

642

105843

643

105844

644

105845

645

105848

646

105849

647

105853

23/11/2013

02/12/2013

02/06/2014

7-5-7

ರ್ೕ ಬಸಪಪ್ ಡಿ ಡಿದನೌ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬರೂರು, ಸಾಗರ, ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/601//2013
ರ್ೕ ಅಣಣ್ಯಯ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ//. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-7
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/599//2013
ರ್ೕ ರಾಜನಾಯಕ್ ಎಸ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೆಂಕೆರೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಕೋರಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-7
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/494//2013

7-5-7

ರ್ೕ ಕೆಂಪಜೋಗಯಯ್ ಎಂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾರು ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
15/01/2013
22/01/2013
22/07/2013
7-5-8
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/589/2013
ಜಯರಾಮಯಯ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್ ಇಡಿಎನ್ 100400 ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
23/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-8
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/726/2013
ಮುಜೀರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಖಾನ್ ಸಂ ೇ ಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರ ಸಾಭನಿ ಗರಿಷಟ್ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
23/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-8
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/711/2013
ಪಿ ರುಕಿಮ್ಣಿ ದೇ ನಿಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಅಂತಿಮ ಪರ್ಸಾಥ್ವನೆ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
23/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-8
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/611/2013
ಎನ್ ಗೋ ಂದಪಪ್ ಪರ್ದಸ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 102141
23/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-8
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/612/2013
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ದೈ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉದುರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
23/01/2013
29/01/2013
29/07/2013
7-5-8
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/730/2013
ಹೆಚ್ ಕಾಂತರಾಜು ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 165646
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
24/01/2013
24/01/2013
24/07/2013
7-5-8
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/735/2013
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648

110913

649

110915

650

110916

651

110917

652

110918

653

110919

654

110920

655

111036

656

111037

657

111063

658

111176

659

111178

660

111179

661

111180

662

111181

663

111182

ಎಂ ಎಸ್ ನಿಂಗಯಯ್ ದೈ ಶ ಸಪೌರ್ಶಾ ದಾಸರಕೆಂಪಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಯಿಂದ ಬಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/221//2013
ರ್ೕಮತಿ ಸ ತ ಕುಮಾರಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ//, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ನಿ,ಭಾಗಶಃ/220//2013
ರ್ೕ ಬಿ ಚಂದರ್ ಶೇಖರಯಯ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಸೊರಟೂರು, ಹೊನಾನ್ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/222//2013
ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್ ಎಂ ಜಿ ,
ಟಿ ಉ .ನಿ .ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/219//2013
ರ್ೕ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಭೂವನಹ ಳ್, ರಾ ತಾ//, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ನಿ.ಮುಂ/218//2013
ರ್ೕ ಜಿ ಹೆಚ್ ನರ ಂಹರಾಜು ಸ ಸ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಹೊಳವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ//, ರವರ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/226//201
3
ನರ ಂಹಮೂತಿಱ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತಟೆಟ್ಕೆರೆ, ಹಾಸನ. ◌ಿವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
19/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/229//2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಪದಾಮ್ವತಿ ವೃ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಜೀವನ ಭೀಮನಗರ, ಬೆಂ. ರವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/230//201
3
ರ್ೕ ಕೆ ಬಿ ಆಂಜನೇಯರೆಡಿಡ್ ಸ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ! ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
24/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/231//20
13
ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಕೆ ಬಿ ಸ ನಿ ಇ ಆಡ ತ ಘಟಕ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
25/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/232//201
3
ರ್ೕ ವಶಂಕರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಮುಗಳೂರು, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ//, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/246//201
3
ರ್ೕಮತಿ ನಾಜೀಮಾ ಖಾತೂನ್ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಕಲೆಕ್ರೆ, ಹೊರಮಾವು ಬೆಂ, ದ,ವ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/237//2013
ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ ಮೇರಿ ಸ ಸ ಬಾ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/235//2013
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಆಶಾ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ತೂಬಗೆರೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ. ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/236//2013
ರ್ೕಮತಿ
ೕಹನಕುಮಾರಿ ಜಿ ಟಿ ಪರ್ದಸ ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹಾಸನ.ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/234//2013
ರಾಜ ರ್ೕ ಬಿ ಮು ಸ ಸಂ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಮೂಡುಬಿದರೆ, ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/239//201
3
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

664

111183

665

111184

666

112313

667

112325

668

112374

669

112538

670

112539

671

112540

672

112541

673

112542

674

112543

675

112544

676

112545

677

112546

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಜೆ ಜಯಪರ್ಭ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ನಾರಾಯಣಪುರ,ಪಾಂಡವಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/240//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಸ ಸ ಸಂ ಪೌರ್ ಶಾ ಪೆಮಱನೂನ್ರು, ಮಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
29/06/2013
20/07/2013
20/01/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/233//2013
ಸಾವ್ಮಿ ಕೆ ಎಸ್ ಸ ಬದನಗುಪೆಪ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/303//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಚಂದರ್ಕಲಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಬಿ ಜಿ ಪುರ ಮಳವ ಳ್, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/301//201
3
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಚರಣ್ ಂಗ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ,ಬೆಂ.ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
05/08/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-8
ಅ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿ,ಮುಂ/323//2013
ರ್ೕಮತಿ ಅನಿತ ಎಸ್ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಬೆಂ ದ ವ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/318//201
3
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ ಚಿಕಕ್ಗಂಗಪಪ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಮರಸೂರು ಆನೇಕಲ್ ತಾ//. ರವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/322//201
3
ೕತಾಲ ಮ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ದೊಡಾಡ್ಪುರ ಹಾಸನ. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/317//201
3
ರ್ೕ ಗಣೇಶ್ ಕೆ ಕೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಗಾರ್ನ ಕಾಕರ್ಳಮ, ಉಡುಪಿ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಸಾಲ
13/08/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/315//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಸವ್ಣರ್ಲತಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲಾ ಹೊಸಾಮ್ರು,ಉಡುಪಿ. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/316//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ಹ ಸಂಕಮಮ್ನವರ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಆನವಟಿಟ್ ಸೊರಬ, ವ ಗಗ್. ರವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/314//201
3
ರ್ೕ ದಿವಾಕರ ಹೆಗೆದ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಹೊಸಾಮ್ರು, ಉಡುಪಿ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
13/08/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/321//201
3
ಕೆ ದಿನೇಶ ಪರ್ ದ ಸ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಬಗೆಗ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/320//201
3
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕಮತಿ ವಾಣಿ ಕುಲಕಣಿರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾಲೆ ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂ.ರವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮುಂಗಡ
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/313//201
3
ರ್ೕ ಉದಯ ಬಳೆಗಾರ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ದಾದ್ಪುರ, ಕುಂದಾಪುರ. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/327//201
3
ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ//.ಕೋಲಾರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/329//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ ಡಿ ಎಸ್ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕಾರಿಪುರ ತಾ//, ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/326//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮರಂಕಯಯ್ ಮು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/325//201
3
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜು ಸ ಸ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾ ಗಾವಡಗೆರೆ, ಹುಣಸೂರು. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/328//201
3
ರ್ೕ
ೕಹನಚಾರಿ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ತೊರದೇವಂಡಹ ಳ್, ಕೋಲಾರ.ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ
13/08/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/324//201
3
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/319//201
3
◌ುದಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹೂಡಿ, ಬೆಂ.ದ. ◌ಿವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/330//201
3
ರ್ೕ ದೇವೇಂದರ್ ಪತಾತ್ರ್ ಸ ಸ [ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಗುಟಟ್ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/331//201
3
ರ್ೕ ಯಡಿಯೂರಪಪ್ ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹೊನುನ್ಡಿಕೆ ತುಮಕೂರು. ಜಿಫಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/332//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಕುಮಾರಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಊರುಕೆರೆ ತುಮಕೂರುತಾ! ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಮುಂಗಡ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/333//201
3
ರ್ೕಮತಿ ನೇತಾರ್ವತಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಗುಟಟ್ ಳ್ ಬೆಂ.ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/334//201
3
ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ದೈ
ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಪಾಯ್ಲೇಸ್ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 429827
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/335//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಫರಹತ್ ನಾಜ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಗುಟಟ್ ಳ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/336//201
3

397
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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ರ್ೕಮತಿ ಸಗೀರಾ ಅಂಜುಂ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಗುಟಟ್ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/339//201
3
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕಮತಿ ರೋ ಣಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಬಾಯ್ಟರಾಯನ ಪುರ ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್ ಬೆಂ ದ
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/340//201
3
ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಸ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಪಡೆಯುವ
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/341//201
3
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಇಮಾಯ್ನುವೆಲ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ನೂತನಕೋಟೆ ಬೆಂ. ರವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/342//201
3
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥನಾಯಕ್ ದೈ ಪಾತಪ ಲ್ ರವರ ಸಾಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ತತ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/343//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಸುಬಬ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊಸಕೋಟೆ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ.ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ತತ್
13/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/344//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಎಂ ಪ ತರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ನರ ಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
26/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/356//201
3
ರ್ೕ ಬೆಳಳ್ಶೆಟಿಟ್ ಉ ನಿ ಕ ಪ ಪು ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 85009 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂ
26/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/345//201
3
ರ್ೕ ಆರ್ ಜಾನಲೋಬೊ ಪರ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ರವರ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ನಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂ ಬಗೆಗ್
26/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/351//201
3
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕ ಟಿ ಜಾವ್ಲೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ವ 4 ರವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/352//201
3
ರ್ೕ ಬಿ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚೇಳೂರು,ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/350//201
3
ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ
26/08/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/354//201
3
ರ್ೕ ಆರ್ ಎಸ್ ಮನೋಹರ ಸ ಸ ಎಂಪೆರ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ ಪೂ ಕಾ ಅಶೋಕ ರಸೆತ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/357//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಅರೇಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ತಾ// ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
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112973
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113332

718

113334

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/358//201
3
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಂ
ೕಗೇಶ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
26/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/361//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಸಮೀನ ಸುಲಾತ್ನ ಸ ಪೌರ್ ಭಾಗ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತಗಗ್ಹ ಳ್ ಮಂಡಯ್ ತಾ//. ವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂ
26/08/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/359//201
3
ರ್ೕ ಕೆ ಜನಾಧರ್ನ ರಾವ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ ದದ್ಪಪ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಅಜಜ್ಂಪುರ, ತರೀಕೆರೆ, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
27/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/360//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಪಾಯ್ಲೇಸ್ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ಉ ವ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಾಲ
27/08/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/363//201
3
ರ್ೕ ಸತಯ್ ನಾರಾಯಣ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ GPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/08/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/353//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಬೀಬಿ ಅಸಮ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ವಪುರ ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
02/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/367//201
3
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕಮತಿ ರೂಪಕಲಾ ಎಂ ಎನ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಸಾಲೆ ದೊಡಡ್ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್ ಾನಭಾರತಿ ಬೆಂ.ರವರಿಗೆ
02/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/
365//2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/366//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಗಾಯತಿರ್ದೇ ಸ ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಕೋಲಾರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
02/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/368//201
3
ರ್ೕ ಸದಾರ್ರ್ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಮದ ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
02/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/370//201
3
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಳಳ್ ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೋಟೇಶವ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
02/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 369
//2013
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಬಂದರು ಮಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಭಾಗಾಂಶ
ತತ್
ಆ9(2)/ಗೃನಿಮುಂ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗ 18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಶಃ/372 //2013
ರ್ೕ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪಿಳೈ ಡಿ ನೌ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್.ರವರ ಸಾಭ ನಿ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 50662 ರ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಪೂವಱ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/371//201
3
ಕೆ ನಾಗಮಮ್ ಪರ್ ದ ಸ ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಬೆಂ.ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಮದ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 169045
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/373//201
3
ರ್ೕ ಎಸ್ ಪಿ ವಕುಮಾರ್ ಸ ನಿ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾ ಪಂ ಮಂಡಯ್ ರ ಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/375//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಕ ತಾ ಪಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾಟರಿಟಱನ್ ಬೆಂ.ಸ ರವರ ಜಿ ಪಿ ಎಪ್ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮುಂ.ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಅಂತಿಮ/385//2
013
ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸಲು ನಿದೆಱಶಕರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬೆಂ.ರವರ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಬಲಗನುನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 388
//2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಸಂ ಐಎನಿಡ್ 5114 ರ್ೕಮತಿ ಚೆನಾನ್ಂಜಯಯ್ ಡಿ ದ ನೌ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/391//201
3
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಚಟಟ್ಂಗೆರೆ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 395
//2013
ರ್ೕಮತಿ ಸಲೇಹ ಬೇಗಂ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬೀರೂರು,ಇಡಿಎನ್ 221814 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/394//201
3
ರ್ೕ ಟಿ ಮುನಿಶಾಮಣಣ್ ಸ ಸ ಕಿ ಕಾ ಜಯಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/397//201
3
ರ್ೕ ಎಸ್
ೕಗಾನಂದ ಪರ್ ದ ಸ ನಗದು ಶಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಖಾ ಸಂ 375927 ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/389//201
3
ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಕೆ ಾನ ಪ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ವ ಗಗ್ ವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/390//201
3
ರ್ೕ ವನಾಯಕ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹುಣಸೇಕಟೆಟ್ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ! ವ ಗಗ್ ಜಿ! ರವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 392
//2013
ಟಿ ಜೆ ಮಹೇಶ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ರವರ ಇಡಿಎನ್ 106666 ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ನಿವೃತಿತ್
ಪೂವಱ/405//2013
ರ್ೕ ಡಿ ಆರ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಪರ್ದಸ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖಾಸಂ ಇಡಿಎನ್ 48929ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/ 393
//2013
ಜಿ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ದಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/401//201
3
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ರ್ೕ
ವೆಂಕಟರಾಮ ಮು ಸ ಉ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಟಿಪುಪ್ನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ! ರಾಮನಗರ ಜಿ! ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/400//201
3
ರ್ೕಮತಿ
ನೋದ ಮು ಸ ಸಂ ಪೌರ್ ಶಾ ಮಂಕುಂದ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/399//201
3
ರ್ೕ ಬಿ ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ಸ ಸ ಉ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಟಿಪುಪ್ನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ! ರಾಮನಗರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಮದ
18/09/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/
396//2013
ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ರ್ೕ ತಿಮಮ್ರಾಜು ಎ ಪಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವತೂರ್ರು ಬೆಂ ದವ ರವರಿಗೆ ಬಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/404//201
3
ರ್ೕ ಬಿ ರ ೕಂದರ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/379//201
3
ರ್ೕ ವೆಂಕಟಶೆಟಿಟ್ ವಾಹನಚಾಲಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಬೆಂ.ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಂದ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿ
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/380//201
3
ಮತಿತ್ಗೌಡ .ಸ.ನಿ.ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇಡಿಎನ್ 89251 ರಿಂದ ಮುಂ ಪಡೆಯಲು
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/400//201
3
ಸೈಯದ್ ಪ ಱಜ್ ಅಹಮದ್ ಡಿ.ದ.ನೌ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
23/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2)/
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ.-407/
2013-2014//2013
ರ್.
ೕಹನ್ ಕೆ ಪತಾತ್ರ್. ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಡುವಲ ಪೆಪ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
29/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-8
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/512//2013
ಸೋಮೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಾಗಷ ಂತೆದುಕೂಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್
02/11/2012
22/11/2012
22/05/2013
7-5-9
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
454/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/454/1213/2012
ಬಿ ಟಿ ವಪರ್ಕಾಶ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಗುಂಜೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂ ತಾ ದವ4 ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ
04/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-9
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/748/2013
ತತ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬಿಇಓ ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ಇವರ ಜಿಪಿಎಫ್ ಜಿಐಎಸ್ ನ ಅಂತಿಮ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
18/04/2013
03/06/2013
03/12/2013
7-5-9
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/850/2013
ಎ ವ್ೕರಾಜ್, ದೈ ,ಸಪಪೂಕಾ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/374//201
3
ರ್ೕ ಎನ್ ಜಿ ರಾಮಪಪ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ. .ಪ.ಪು.ಮ ಗೆ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂ.ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್

401
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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746

113337

747

113339

748

113341

749

113344

750

113353

751

113358

752

113471

753

113478

754

113479

755

113523

756

113526

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/377//201
3
ರ್ೕ ಗೋಪಾಲ್ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾಲೆ ಕುಡಿಯನೂರು ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ರವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/378//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಉಮಾದೇ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುಡಿಯನೂರು ಮಾಲೂರು ಕೋಲರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
18/09/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/382//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಸ ತಾ ದೈ
ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿ ಕೆ ಕಾರಿಪುರ ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/
398//2013
ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಆಣೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇಡಿಎನ್ 141450 ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/403//201
3
ರ್ೕ ಮಹೇಶ ಬಿ ರುದರ್ಪಪ್ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ 310070 ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/411//201
3
ರ್ೕ ಎ ಟಿ ರಂಗದಾಸ ಸ ನಿ ಕ ಪ ಪು ಸಂಘ ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್ ಬೆಂ.ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 181283
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
23/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ. / 417 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. ಕೆ.ಎಂ. ಅಮೃತಕಲಾ, ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು, ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
23/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಪೌರ್.ಶಾ.ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ
/420 / 2013-2014
//2013
ರ್ೕ. ಮಲೆಲ್ೕಶ, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ,
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
23/09/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-9
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2)/
ಪೌರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ /
421 / 2013-2014
//2013
ರ್ೕ. ಕೆ.ಪಿ. ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ, ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು, ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು,
24/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 409 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. .ಜಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು,ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ. ಸಾ. .ಇ. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
24/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಪೌರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ ಭಾಗಶಃ /
424 / 2013-2014
//2013
ರ್ೕ. ಜಿ. ದಿವಾಕರ್ ಮೂತಿಱ, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗನಾನ್ಯಕನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು
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ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
24/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಪೌರ್. .ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ /
429 / 2013-2014
//2013
ರ್ೕ. ವೈ.ಆರ್.ಕೊಣೂಣ್ರು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಜೋಡಿಹುಸೂಕ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-4
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
24/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಪೌರ್. .ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ /
422 / 2013-2014
//2013
ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಜಣಣ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗುರು ದಾದ್ಪುರ, ಜಗಳೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು,
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
27/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 439 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ಬಿ.ಡಿ. ಪರ್ಸಾದ್. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ, (ಆಡ ತ) ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
28/09/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-9
ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ/ 438 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. . ಹೆಚ್. ಂಗರಾಜು. ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಹುತಾತ್ಕಾಲೋನಿ, ಭದಾರ್ವತಿ, ಭದಾರ್ವತಿ10/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/413//2013
ಬಿ ಜಯ ಡಿ ದ ನೌ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ರವರ ಖಾ ಸಂ 109939 ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
10/10/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/406//2013
ಉಮಾದೇ ಸ. . ಸ.ಪ ಪೂ.ಕಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
10/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/434//2013

757

113531

758

113534

759

113581

760

113606

761

113887

762

113888

763

113892

764

113895

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಉ ಪಾರ್ಂಶಪಾಲರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮಧುಗಿರಿ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯೀಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
10/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/437//2013

765

113976

ಜಿ ಎಸ್ ರಾಜೇಗೌಡ ಸ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/10/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ಮುಂಗಡ/451//2013

766

115116

ರ್ೕ ರಘು ಎಂ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಚೊಟಟ್ನಹ ಳ್ ಮಳವ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/620//2013

767

115117

768

115118

769

115119

7-5-9

ರ್ೕ ಎಲ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹು ಕಲ್ ತುರುವೇಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
26/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/621//2013
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಪಿ ನರಸಯಯ್ ದೈ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಖಾ. ಮಂಚಲದೊರೆ, ಗುಬಿಬ್.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/625//2013
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಯಯ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹು ಕಲ್ ತುರುವೇಕೆರೆ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/619//2013

7-5-9
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770

115120

ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ .ಸಂ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ತಿಪಟೂರು, ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/624//2013

771

115121

ರ್ೕ ರಿಜಾವ್ನ್ ಬಾಷಸಾಹೇಬ್ ಎಂಪೆರ್ೕಸ್ ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ತುಮಕೂರು.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/623//2013

772

115122

773

115123

774

115124

775

115125

776

115126

ರ್ೕ ಡಿ ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ದೈ. . ಸ.ಬಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ.ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/635//2013

777

115127

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ರಾಜಪಪ್ ಪರ್ಮು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಿಣಕನಗುಗಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/636//2013

778

115128

779

115129

780

115130

781

115131

782

115132

7-5-9

ರ್ೕ ಕೆ ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬರದಿ ಮಂಡಿಗೆರೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/634//2013
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಬಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೆಂ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯೀಂದ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮುಂ ಮಂ
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/628//2013
ರ್ೕಮತಿ ಪಾಪಮಮ್ ಸ. . ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರಾಬಟ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೋಲಾರ.ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/627//2013
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ದೈ. .ಪ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಬೇಲೂರು, ಹಾಸನ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/626//2013
7-5-9

ರಮೇಶ್ ಎಂ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/630//2013
ರ್ೕ ಬಿ ಎನ್ ರ್ೕಪತಿರಾವು ಸ.ನಿ ಪ ಪು ಮ ಗೆ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಸಾ ಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/641//2013
ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಂಗರಾಜು ಪ.ವಯ್.ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ. ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/640//2013
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹರಿಣಾ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಗೆಂಡೇಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ// ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/639//2013
ರ್ೕ ಗೋ ಂದಪಪ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಂಚೂರು ಆಲೂರು ತಾ//ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/638//2013
ರ್ೕ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಬನಹ ಳ್,ಬೆಂ.ದ.ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/637//2013

783

115133

784

115134

ರ್ೕಮತಿ ಎ ಪ ೕರ್ನ್ ತಾಜ್ ಸ. . ಹೆಚ್ ನಾಗಸಂದರ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ// ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/657//2013

785

115136

ರ್ೕ
ೕಗನರ ಂಹಯಯ್ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ,ಬೆಂ. ಸಾಲ ಮಂ ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
26/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/633//2013

786

115138

ಸಾ ಭ ನಿ ರ್ೕ ಫಕೀರ ಜಾದವ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಿದರಹ ಳ್, ಬೆಂ.ದ. ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/632//2013

787

115139

788

115140

789

115141

790

115142

791

115143

792

115144

793

115145

794

115146

ವಜೀಹ ಜಮೀನ್ ಸ.ಉ.& ಆಂಗಲ್ ಮಾ. ಶಾಲೆ ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಬೆಂ. ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಸಾಲದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಆ ೇಪಣೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/649//2013

795

115147

ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ ಕೆ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಳೇಸೊರಬ, ವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/648//2013

ಗಗ್. ರವರಿಗೆ ಜಿಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
02/12/2013
02/06/2014

7-5-9

796

115148

ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಮಡಿವಾಳ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಬಬ್ಲಗೆರೆ, ವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/663//2013

ಗಗ್.ರವರಿಗೆ ಜಿಫಿಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
03/12/2013
03/06/2014

7-5-9

26/11/2013

02/12/2013

02/06/2014

7-5-9

7-5-9

ರ್ೕ ಎನ್ ಗುರುಸಾವ್ಮಿ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಊರುಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/646//2013
ಕ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಂದಾಯ
ದಿನಾಂಕ 31/3/2014 ರಂದು ವ ೕಮಿತಿ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ದುದ್ ಖಾತೆಯ ಲ್ನ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/656//2013
ರ್ೕಮತಿ ಲ ತ ಹೆಚ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ನಂಜನಗೂಡು,ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/658//2013
ರ್ೕ ಡಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕಣಕುಪೆಪ್, ತುಮಕೂರು.ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಬಗೆಗ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/647//2013
ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಉ.ನಿ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/651//2013
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಶ ಕಲಾ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬೇಲೂರು. ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/654//2013
ರ್ೕ ಟಿ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಮಾಪುರ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು.ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/655//2013

7-5-9

7-5-9

7-5-9

7-5-9

7-5-9
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797

115149

ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎಸ್ ಪದಾಮ್ವತಿ ಮು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಳೇಡೈರಾ,ರಾಮನಗರ.ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಾಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/668//2013

798

115150

ರ್ೕಮತಿ ಎ ಜಯಲ ಮ್ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ತಗಗ್ಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್.ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/666//2013

799

115151

800

115154

801

115155

802

115156

803

115157

804

115158

805

115159

806

115162

807

115165

808

115166

809

115167

810

115169

7-5-9

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸರಸವ್ತಿ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಶಾ. ವೆಂಕಟಯಯ್ನಛತರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ.ಜಿ ಫೀ ಎಫ್ ಖಾ ಯಿಂದ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/661//2013
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಾಮತಿ ಕೂಡಿಗೆ ಹಾಸನ.ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಾಶಃ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/660//2013
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಟಿ ಸುಧಾ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ.ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/664//2013
ರ್ೕ ಮುರುಗೇಶ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಾಕೋನಹ ಳ್,ಮೂಡಿಗೆರೆ.ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/662//2013
ರ್ೕ ಟಿ ಗೋ ಂದಯಯ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುಂಬಳಗೊಡು, ಬೆಂ.ದ.ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/667//2013
ರ್ೕ ಗಾಮಪಪ್ ಟಿ ಎನ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಡಸೂರು, ಂಗದಹ ಳ್, ಸಾಗರ.ಜಿ ಫೀ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/669//2013
ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/670/2013
ರ್ೕ ಜಗದೀಶ್ ಟಿ ಜಿ ಸ.ಉ.ಪೌರ್,.ಶಾಲೆ ಹಾರನಹ ಳ್, ವ ಗಗ್.ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/622//2013

7-5-9

7-5-9

7-5-9

7-5-9

7-5-9

ರ್ೕ
ೕಗಾನಂದ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಳಗಂಚಿ ಹಾಸನ.ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/ //2013
ರ್ೕ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಬಡಿಗೇರ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/
//2013
ದಿವಂಗತ ಬಿ ಎಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ರವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಇಡಿ 181527ರ ಅಂತಿಮ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
27/11/2013
27/05/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/ //2013
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೆ ಎ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/561//2013
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಸುಜಾತ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಾಸೂರು ಸಾಗರ.ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
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811

115170

812

115171

813

115172

814

115173

815

115174

816

115175

817

115176

818

115177

819

82700

820

84745

821

84749

822

115017

823

115730

824

115731

825

115732

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/650//2013

27/11/2013

02/12/2013

02/06/2014

7-5-9

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಜಿ ವಮರಿಯಪಪ್ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಖಾ. ಬೇಲೂರು ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/629//2013
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರಾಮರಾವ್ ನಿದೆ ಶಕರು ಸಾ ಭ ನಿ ಉ ೕತಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಅಂತಿಮ
ತತ್ದ ಮಂ ಬಗೆಗ್
27/11/2013
03/12/2013
03/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/665//2013
ರ್ೕಮತಿ ಪರಿಮಳ ಟಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಿಉ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬೆಂ ಸಾಲ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/589//2013
ಜಿ ರಘುನಾಥರೆಡಿಡ್ ಬಿ ಇ ಒ ಡಲ್ಘಟಟ್, ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/631//2013

7-5-9

7-5-9

ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಿದನೌ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/583//201
3
ರಾಮಪಪ್ ಮು. . ಸ.ಉ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/611//201
3
ಪಾವ ತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಳೇಕೋಟೆ, ಬೆಂ. ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ
27/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-9
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/615//2013
ಜೊಯ್ೕತನ್ಸ್ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಖಾ. ಶೃಂಗೇರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂ.ಬಗೆಗ್.
ಅ92.218.ಸಾಮಂ/2011
22/09/2011
24/09/2011
24/03/2012
7-5-10
ಜಿ ಚಂದರ್ಯಯ್ ಬಿ ಆರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಧಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ92.275.ಸಾಮಂ/2011
15/10/2011
19/10/2011
19/04/2012
7-5-10
ಆರ್ ಕೆಂಪೇಗವಡ ಸ. . ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ92.279.ಸಾಮಂ/2011
15/10/2011
19/10/2011
19/04/2012
7-5-10
ಆರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಸ. . ಪಾಟರಿ ಟೌನ್ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
23/11/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/616//2013
ಲ್ ುವ ಬಗೆಗ್
ಕೆ ಭೈರಪಪ್ ದೈ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹಾಲುವತಿ , ದಾವಣಗೆರೆ. ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮರು ಸ ಸ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/706//2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಶೈಲಜಮಮ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಹಣವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/682//2013
ಮಹಮ್ದ್ ಇಬಾರ್ ಂ ಬೇಗ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
12/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/675//2013
ರ್ೕ ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬಿ ಉ ಪಾರ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್,ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

407
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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826

115733

827

115734

828

115735

829

115736

830

115737

831

115738

832

115739

833

115740

834

115741

835

115855

836

115856

837

115858

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/676//2013

12/12/2013

10/03/2014

10/09/2014

7-5-10

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು.ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/12/2013
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/677//2013
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮಾಲೂರು ,ಕೋಲಾರ. ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/678/2013
ರ್ೕ ಎಸ್ ಟಿ ವಕುಮಾರ್ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ, ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮು ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/674//2013
ಗೋ ಂದರಾಜು ಪಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹನೂರು ಇವರು ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/683//2013
ರ್ೕ ಬಿ ಎನ್ ಕರಿಯಪಪ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಜಗಳೂರು ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
12/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/680//2013
ರ್ೕ ವರಾಮು ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ರಾಜಪೇಟೆ. ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
12/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/679//2013
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಮಮೂತಿರ್ ಪರ್ದಸ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ತುಮಕೂರು ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
CPI/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/12/2013
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/681//2013
ಆರ್ ಎಸ್ ೕತಾರಾಮು ಡಿ ವೈ ಪಿ ಸ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
12/12/2013
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/684//2013
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತೂಬಗೆರೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ಸಾ ಬ ನಿ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
17/12/2013
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2)/
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ. / 686 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ಕೆ. ಮಹದೇವ. ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು. ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು. ( ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ )
17/12/2013
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2) / ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಮುಂ./ 690 / 20132014 //2013
ರ್ೕ. ಎಸ್. . ದದ್ಮರಿಯಪಪ್. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಂಚೂರು, ಆಲೂರು
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
17/12/2013
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 696 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. ನಿಮಱಲ. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಇಂಡಲ್ವಾಡಿ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು.
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838

115931

839

116020

840

116021

841

116022

842

116088

843

116092

844

116125

845

116654

ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
20/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂ./ 737 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ಬಿ. . ರ್ೕನಿವಾಸ್. " ಡಿ " ಗುಂಪು ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ. ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
21/12/2013
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2)/
ಸಾ.ಭ.ನಿ,.ಮುಂಗಡ/ 685 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕ. ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಅರ ಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ
21/12/2013
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2) / ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಭಾಗಶಃ ವಾಪಾಸಾತಿ / 699
/ 2013-2014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. .ಎನ್. ಶಾಂತಿ. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ತಿತಿಮತಿ. ರಾಜಪೇಟೆ
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
21/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ
ವಾಪಾಸಾತಿ/ 698 / 20132014 //2013
ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಬರ್ಹಮ್ ಂಗಯಯ್. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮದೂದ್ರು. ಯಳಂದೂರು
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
26/12/2013
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2) / ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಮುಂಗಡ / 688 / 20132014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. ಇ.ಪುಟಟ್ರಾಜಮಮ್. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ. ಚೊಟಟ್ನಹ ಳ್. ಮಳವ ಳ್
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
26/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ / 736 /
2013-2014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ. ಉಮಾದೇ . ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಸುಲಾತ್ನ್ ಪೇಟೆ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
27/12/2013
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2) /
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ.
ವಾಪಾಸಾತಿ / 708 / 20132014 //2013
ರ್ೕಮತಿ. ಹೆಚ್.ಟಿ. ದದ್ಗಂಗಮಮ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕಿ. ಎಂಪೆರ್ೕಸ್ ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು. ( ಪೌರ್ಢ
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
13/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಶಾಖೆಯ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2)/ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ / 808
/ 2013-2014 //2014
ರ್ೕ. ಕೆ. ಅಣಣ್ಯಯ್ ಹೋಬ ದಾರ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇಱಶಕರು. ಕನಾಱಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ.
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/797//2014

846

116874

847

116875

ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ಶ ಧರ್ ದಿವ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/804//2014

848

116876

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ ಪರ್.ದಸ.ಉ ನಿ ಬೆಂ, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/741//2014

849

116879

850

116880

851

116881

852

116883

ಶಾಲ ಎಂ ಆರ್ ಸ ಸಪಾರ್ಶಾ ಕಡೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/716//2014

853

116886

ರ್ೕ ಕೊಟೆರ್ೕಶ್ ಪಿ ಎಂ ದೇವನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/719//2014

854

116887

ಶಾಲ ಎಂ ಆರ್ ಸ ಸಪಾರ್ಶಾ ಕಡೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/719//2014

855

116888

ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/743//2014

856

116889

ರ್ೕ ಎಲ್ ಮಹದೇವಯಯ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿಳಗುಂಬ ರಾಮನಗರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/756//2014

857

116890

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಮಿತಾ ಅದೋನಿ ಪ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ಗಾರ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/759//2014

858

116892

859

116893

20/01/2014

07/03/2014

07/09/2014

7-5-10

7-5-10

ರ್ೕ ಸೋಮಣಣ್ ಜಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ ನಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/715//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಶಾ ನ್ ಕೌಸರ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ದಾವಣಗೆರೆ. ರವರ ಸಾಭನಿ ಬಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/714//201
4
ಪುಷಪ್ ಎಸ್ ಹೊಂಬಳ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಖಾ. ಹೊನಾನ್ ,ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾತಿಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/740//2014

7-5-10

7-5-10

7-5-10

ರ್ೕ ಜಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಖತೆಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/732//2014
ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ಎ ಗಾಣಿಗೇರ ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/758//2014
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಮು ಬಿಳೇ ವಾಲೆ ಬೆಂ ದವ ರವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/729//2014
ರ್ೕ ಗಿರೀಶ್ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಷ್ಕರು ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/763//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಜಿದುನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/763//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಜಿದುನಿನ್ೕಸಾ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/723//2014
ರ್ೕ ಜಿ ಎನ್ ರಾಜು ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/728//2014

860

116894

861

116895

862

116896

863

116897

864

116898

865

116899

ರ್ೕ ಎಮ್ ಬಸರವರಾಜು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/725//2014

7-5-10

866

116900

ರ್ೕ ಡಿ ರಾಜು ಇ ಒ ಬಿಇಓ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/745//2014

7-5-10

867

116901

868

116902

869

116903

ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಎಳೆಳ್ೕಶಪುರ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/793//2014

870

116904

ರ್ೕಮತಿ ಕಿಶೋರಿ ಡಿ ಶೆಟಿಟ್ ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/788//2014

7-5-10

871

116905

ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯತರ್ಮಮ್ ದೊಡಡ್ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/790//2014

7-5-10

872

116907

ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ಪ ಉ ನಿ ಕಬೆಂ.ಗಾರ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/820//2014

07/09/2014

7-5-10

873

116911

ರ್ೕಮತಿ
ಲ್ಸಗಾಯ ಮೇರಿ ಮಂಡಯ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹನ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/778/2014

7-5-10

07/09/2014

7-5-10

7-5-10

7-5-10

7-5-10

7-5-10

ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಸ. ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/757//2014
ರ್ೕಮತಿ ರಮಾದೇ ಸ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/786//2014
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874

116914

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ರೇಣುಕಾದೇ ಸ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾತಪ ಲ್ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/795//2014

875

116916

ರ್ೕ ಎನ್ ವಶಂಕರ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/785//2014

876

116917

877

116918

878

116919

879

117039

880

117040

ರ್ೕಮತಿ ಪೂಣಿರ್ಮ ಟಿ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಅರ ಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/693//2014

881

117041

ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಜಯದೇವಯಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಉ ನಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/704//2014

882

117042

883

117045

884

117048

ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ ಭಾಗಯ್ ಸುಕನಯ್ ದೊಡಡ್ಆಗರ್ಹಾರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/697//2014

7-5-10

885

117049

ರ್ೕಮತಿ ಅಂಬುಜಾ ಎಚ್ ಸ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/742//2014

7-5-10

886

117057

ರ್ೕ ಎಸ್ ಶ ಧರ ಚಿಕಕ್ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/717//2014

7-5-10

ರ್ೕ ಎಂ ರಮೇಶಪರ್ಭು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೆ ಎಂ ದೊಡಿಡ್ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/835//2014
ಡಿ ಎಸ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ಉ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/761//2014
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಜಯಂತಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/771//2014
ರ್ೕ ವೆಂಕಟಾಬೋ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಜಯಚಾಮರಾಜಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/701//2014

ರ್ೕ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/692//2014
ರ್ೕ ಕೆ ರುದರ್ಪಪ್ ಶವ್ನಾಥಪುರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/705//2014

ನಾಗವ ಲ್ ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾ ಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014

07/09/2014

7-5-10

7-5-10

7-5-10

7-5-10

ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ ರಮೇಶ ಅರಕಲಗೂಡು ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/710//2014

887

117058

888

117059

889

117088

890

117089

891

117091

892

117092

893

117093

894

117100

895

117388

896

117389

897

117390

898

117392

899

117393

ರ್ೕ ಡಿ ಎಸ್ ಆನಂದ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಪಟಟ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/857//2014

900

117395

ರ್ೕ ಆರ್ ರ್ೕರಾಮರೆಡಿಡ್ ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಎನ್ ವಡಡ್ಹ ಳ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/860//2014

21/01/2014

10/03/2014

ರ್ೕ ಕರೇ ದದ್ಯಯ್ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಕುಣೀಗಲ್ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಮಮ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/711//2014

10/09/2014

7-5-10

10/09/2014

7-5-10

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಪುಷಪ್ ರವರ ಅರ ೕಕೆರೆ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 774
//2014
◌ೆಸ್ ಎಂ ಶಾಂತರಾಜು ನಿದೆ ಶಕರು ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂ.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 836
//2014
ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ ನಿದೆ ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತಿಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/807//2014
ಜನಾಧ ನ ಸಾವ್ಮಿ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂತಿ ನಗರ, ಬೆಂ. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/759//2014
ರ ಆರ್ ವೇಲಾಮುಲ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/616//2014
ಕೆ ಭೈರಪಪ್ ಹಾಲುವತಿರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಹಣ ಭಾಗಶಃ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
22/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/780//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸುನೀತ ಎಸ್ ಟಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/851//2014
ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯಿತಿರ್ ಡಿ ದ ನೌ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/850//2014

7-5-10

7-5-10

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಘು ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 105763
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/859//2014
ರ್ೕ ಬಿ ಡಿ ಜವರೇಗೌಡ ಚಿ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಅರಸನಕುಂಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 102442
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/852//2014
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901

117396

ಮಹದೇವಯಯ್ ಮು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಾಜೇಂದರ್ನಗರ ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/862//2014

902

117397

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಶಕುಂತಕಲ ಸ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/865//2014

903

117398

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಭಾರತಿ ಸ ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/861//2014

904

117402

ರ್ೕ ಎನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 88710
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/717//2014

905

117403

ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಎಂ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/866//2014

906

117404

907

117405

908

117407

909

117409

910

117415

911

117421

912

117422

913

119121

914

119123

ಸ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮಾಲೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10

ರ್ೕ ರಾಚಪಾಪ್ಜಿ ಎಸ್ ಸ ಸ.ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮೂಗೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/880//2014
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಗುಬಿಬ್ಹ ಳ್ ಬೀರೂರು ಕಡೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/856/2014
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ ಆ ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೆರಗೋಡು ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/879//2014
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ರಾಮಯಯ್ ಡಿ ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ನೊಣ ನಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/877//2014
ರ್ೕ ಜಿ ಶಂಕರಪಪ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 87687
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/870//2014
ರ್ೕ ಜಿ ನಾಗರಾಜ ಸ ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ.ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/869//2014
ರ್ೕ ಶಾಂತಮೂತಿರ್ ಕೆ ಎನ್ ಪರ್ ದ ಸ ◌ು,ನಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
28/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/875//2014
ರ್ೕಮತಿ ಶ ಕಲಾ ಹೆಚ್ ಟಿ ಸ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1065//201
4
ರ್ೕ ಎಂ ಮುನಿಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಉ ನಿ ಕಛೆರಿ ಸಾ ಇ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1044//2014
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915

119124

916

119125

917

119126

918

119128

919

119131

920

119132

921

119134

922

119135

923

119137

924

119138

925

119139

926

119140

927

119141

928

119142

ರ್ೕಮತಿ ಹಸಮ್ತುತ್ನಿನ್ೕಸ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಆಲೂರು ತ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1053//201
4
ರ್ೕ ರ್ೕನಾಥ ಡಿ ದ ನೌ ಇವರ ಸಾಲವನುನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಪುನಃ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/968/2014
Hari N V PE Te GHS Rsmmurthynagara , Bangalore. GPF Mungagada
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 874
//2014
Y T Gurumurthy KSEEB Bangalore. GPF Anthima
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/991/2014
ರ್ೕ ಜಯದೇವಮೂತಿರ್ ಕೆ ಪಿ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಬರಗೂರು ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/960//2014
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಎಸ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 444694
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/893//2014
jayamma J A M GJC Madhugiri GPF Mungada
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1038//2014
Hsrinakshi CPI Office Bangalore. GPF Bagashaha
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1047//201
4
Indhira S HM GHS Hullegpwdanahally Nelamngala. GPF Mungada
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1025//2014
Hasan Mohiddhin SSA Bangalore GPF Bagashaha
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/927//2014
Bhaskar shetty DDPI Office Udupi GPF Bagashaha
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1064//2014
Muniylflpfp HM GHS Chikkatirupathi Maluru GPF Bagashaha
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1066//201
4
MR Suneetha AM GHS Narasapura Kolara GPF Mungada
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/731//2014
ರ್ೕ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಎಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಗ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/722/2014
ರ್ೕ ಬಿ ರ್ೕರಾಮುಲು ರವರಿಗ್ಎ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/11/2014

7-5-10

7-5-10

7-5-10

7-5-10

7-5-10

7-5-10

7-5-10

7-5-10

7-5-10
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/720//2014

929

119143

930

119144

931

119145

932

119146

933

119147

934

119148

935

119150

936

119151

937

119152

ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಭದಾರ್ವತಿ ವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/695//2014

938

119153

SS Prakasha PE T GHS Ramapura Chamarajanagara GPF Mungada
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/878//2014

939

119154

940

119156

941

119904

942

119905

24/03/2014

12/05/2014

12/11/2014

7-5-10

ರ್ೕ ಮಹೇಂದರ್ಪಪ್ ಬಿ ರವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/732//201
4
ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್ ದೈ ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಠ್ ಭಾಗಾಂಶ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/760//2014
ರ್ೕಮತಿ ಭೀಮಪಪ್ ಬಾಲಪಪ್ರೆಡಿಡ್ ದೈ
ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/734//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಕೆ ಆರ್ ದುಗಿರ್ಗುಡಿ ವ ಗಗ್ ರವರ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಪಡೆಯಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/779//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಕೆ ಆರ್ ದುಗಿರ್ಗುಡಿ ವ ಗಗ್ ರವರ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಪಡೆಯಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/802//2014
ರ್ೕಮತಿ ಕರಣಕುಮಾರಿ ಜಿ ಹ ಳ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿ್ಕಕಬಿದರಕಲುಲ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/876/2014
ರ್ೕ ಎಂ ಪಿ ಬಾಲರಾಜು ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 80392
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/854//2014
ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10

7-5-10

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಕನಕರತನ್ ಸ ಸ ಪ ಫೂ ಕಾ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ್ಎಗ ಇಡಿಎನ್ 89677
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/527/2014
ರ್ೕ ಶೇಖರಪಪ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಬಾಲಗಡಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/863
//2014
ರ್ೕ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರೇಹ ಳ್ ಕೊಪಪ್ಲು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1079//201
4
ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಟಿ ಉ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರಿಪಪ್ನ್ ಪೆಟೆ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂ ಮಡಲು
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1076//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಕಮಲ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಾಕೇನಹ ಳ್ ಹೊಳೆನರ ಪುರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
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943

119906

944

119907

945

119908

946

119917

947

119918

948

119922

949

120123

950

120124

951

120125

952

120126

953

120127

954

89174

955

89252

956

118667

957

118668

ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1077//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ರ್ೕ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹಾಕತೂತ್ರು ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1112//201
4
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1116//201
4
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ ಬೇ ಹ ಳ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಡಬಗೆರೆ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/
//2014
ರ್ೕಮತಿ ನ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ ವೃ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಳವ ಳ್ ಟೌನ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1096//201
4
ಅನುಸುಯಮಫ್ಮ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1070//2014
ರ್ೕಮತಿ ತಾರಾಮಣಿ ಎಲ್ ಮು ಸಾಲುಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1139//201
4
ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸ ಜಿ ಜೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1131//201
4
ರ್ೕ ಎಂ ಮುನಿರೆಡಿಡ್ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1132//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸರಸವ್ತಿ ಆರ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 129157
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1138//201
4
ರ್ೕ ವಕುಮಾರ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಾಣಾವರ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-10
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1137//201
4
ರಘುಪತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಟಿ ದಾಸರಹ ಳ್.ಜಿಫಿ ಎಪ್ ಮುಂಗಡಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಸ ಲ್ಸುವ
02/12/2011
13/12/2011
13/06/2012
7-5-11
ಅ92.382.ಸಾಮಂ/2011
ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಂ ಸ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ92.400.ಸಾಮಂ/2011
03/12/2011
13/12/2011
13/06/2012
7-5-11
ಗಂಗಾಧರಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮುತಿತ್ನಕೊಪಪ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/913//2014
ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾ ಹೆಚ್ ಸ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/912//2014

ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಆರಗ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
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958

118669

ರ್ೕಮತಿ ನೈದಿಲಾ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/915//2014

959

118670

ರ್ೕ ಆರ್ ರಂಗಣಣ್ ಸ.ಪೌರ್>ಶಾಲೆ ಂಡಿ ಗೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 322636
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/911//2014

960

118671

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಮಲ ಸ ಚಿಕಕ್ತಿರುಪತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 2418055
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/908//2014

961

118672

ರ್ೕಮತಿ ನೋದಮಮ್ ದೈ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/923//2014

962

118673

ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಾಕೋಳು ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/923//2014

963

118728

ಪುರೋಷತತ್ಮ ಸ. ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 161492
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/956//2014

964

118732

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಚಿತತ್ಯಯ್ ಬಿ ಆರ್ ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗರಿಇ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/958//2014

965

118735

ರ್ೕ ರಾಜು ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತಿಗಳರ ಹೊಸಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/959//2014

966

118736

967

118737

968

118739

ರ್ೕಮರಿ ಜಯಲ ಮ್ೕ ಬಾಯಿ ಎ ಬಿ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹನುಮಂತಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಬ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/964//2014

969

118740

ರ್ೕ ಪರ್ ೕಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/965//2014

970

118741

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ವಸಂತಮಮ್ ಡಿ ದ ನೌ ಅರಾಭಿಕೊತತ್ನೂರು. ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/966//2014

ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಾಕೋಲು ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11

ರ್ೕ ಕೆ ಪಿ ಅಜಜ್ಪಪ್ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಪರಗೋಡಿ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/967//2014
ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಪಾಷಾ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಂಚಲದೊರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/955//2014

ರ್ೕ ಮಂಜಪಪ್ ಪರ್ ದ ಸ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

7-5-11

ಇ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 76733
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/993//2014

971

118744

972

118745

ರ್ೕ ಎಂ ಾನಪರ್ಸುರಾಂಬ ದೈ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/992//2014

973

118747

ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಗೋಣಮಾಕನಹ ಳ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/997//2014

974

118752

ರ್ೕ ವೈ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಸ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/972//2014

975

118756

976

118757

977

118758

978

118760

979

118761

ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ರಮೇಶ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಸುಂದೇಕೆರೆ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಎಗ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/985//2014

980

118762

ರ್ೕಮತಿ ಹ ೕನಾಬಾನು ಮು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/971//2014

981

118763

ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗರಾಜ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರಿಗೆರೆ ವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/973//2014

982

118764

ರ್ೕ ಆನಂದ ಶೆಟಿಟ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 373089
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/974//2014

983

118765

ರ್ೕ ಜಯಪಪ್ ಬಿ ಆರ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತೂದೂರು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿಉತ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/998//2014

984

118766

13/03/2014

30/05/2014

30/11/2014

7-5-11

ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕೆ ಬಿ ಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11

ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಂದೂಪುರ ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11

ರ್ೕಮತಿ ಲತಾಮಣಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಮ ಕುರಿಉತ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/975/2014
ರ್ೕ ಪಿ ಆರ್ ತಮಮ್ಯಯ್ ಪರ್ದ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಳೇವಾಣಿಸ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/969/2014
ರ್ೕ ಎ ನಾಗರಾಜ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 104477
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/
//2014
ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ ಮು ಕೆಂಗೇರಿ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
ತತ್ವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/962//2014

ಇವರ ಜಿ ಫೀ ಎಫ್ ಮುಂ ಅಜಿರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಯ ಲ್ನ ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11

ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
12/05/2014
12/11/2014

7-5-11

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ರೇಣುಕ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನೆ ಲ್ಗೆರೆ ಮಳವ ಳ್ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/931//2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್55417
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ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/930//2014
ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷಣ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಂದೇನಹ ಳ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/937//2014
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಎಸ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಳುವನೇರಲು ತಿಪಟೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/970//2014
ಶ ರ್ೕ ವೈ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 101066
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/922//2014

985

118767

986

118768

987

118769

988

118770

989

118771

ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾಕಷ್ಮಮ್ ಸ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/920//2014

990

118772

ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಚನಾರ್ಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/919//2014

991

118773

992

118774

993

118775

994

118776

995

118777

996

118778

997

118779

998

118780

◌ಾಲಂಗೂರು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11

ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಾಬಾಯಿ ಟಿ ಎಸ್ ದೊಡಡ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 224980
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/918/2014
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಡಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹನುಮಿಡಿ ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/9246/2014
ರ್ೕಮತಿ ಜೆ ಶಾರದಮಮ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/928//2014
ರ್ೕ ಜಿ ಎಂ ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಅಪಿಪ್ಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1005//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಪದಾಮ್ವತಿ ಟಿ ಬಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹಳೇಪಾಳಯ್ ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/999//2014
ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಆರ್ ಲತಾ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮಂಗಲ ದ ವ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1022//201
4
ರ್ೕ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿ ಎಸ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು ರಾಜಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1021//201
4
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎನ್ ಸ ಸಫೌರ್ ಶಾ ಬಾಳೆಮಾರನಹ ಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/995//2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುಪಾಪ್ಳು ಕಡೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
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999

118781

1000

118782

1001

118783

1002

118784

1003

118785

1004

118786

1005

118787

1006

118788

1007

118806

1008

118807

1009

118808

1010

118809

1011

118810

1012

118811

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/996//2014
ರ್ೕ ಎಂ ಆರ್ ಭಾಸಕ್ರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊಳೆಕೊಪಪ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1012//2014
ರ್ೕ ಯಲಲ್ಪಪ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಅರೇಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1000//201
4
ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಜಗನಾನ್ಥ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ದೇವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/100//2014
ರ್ೕಮತಿ ವನಜ ಎಂ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 228075
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1010//2014
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ವೃ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್136728
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1008//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹೇಮಮಾ ನಿ ಸ ಸ ಪ ಪೀ ಕಾ ನೂಯ್ಟೌನ್ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1009//201
4
ರ್ೕ ಪರ್ ೕದ ದಾನಪಪ್ನವರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸೊನಲೆ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1004//201
4
ರ್ೕ ಮಹಾದೇವಪಪ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುಶಾಲನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1026//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಅನುರಾದ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಪಾಯ್ಲೇಸ್ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ಉ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1035//201
4
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಕೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹುಲೆಲ್ೕಗೌಡನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1029//201
4
ರ್ೕಮತಿ ತಾರಾ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ! ರಾಮನರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1030//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ವಡಡ್ಸೆರ್ ಉಡುಪಿ ತಾ! ಉಡುಪಿ ಜಿ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1031//201
4
ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ ಸ ಒ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಥಣೀಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/976//2014
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1013

118812

1014

118813

1015

118814

1016

118815

1017

118816

1018

118817

1019

118818

1020

118819

1021

118820

1022

118821

1023

118822

1024

118824

1025

118825

1026

118827

ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಕೆ ರೇಖ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 206068
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1007//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಅಂಜ ಕೆ ಎನ್ ಬಿಆಪಿರ್ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/977//2014
ರ್ೕ ಜಿ ನಂಜೇಗೌಡ ದಿವ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೆರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 101573
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/884//2014
ರ್ೕ
ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುಣೀಗಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 111825
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/285/2014
ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಪರ್ಭಾಕರ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೋಲಾರ ರವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 203671
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/963//2014
ರ್ೕ ಆರ್
ೕಗಾನಂದಮೂತಿರ್ ದೈ
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1011//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಡಿ ದ ನೌ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1023//201
4
ರ್ೕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯು ಎಸ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಾರನಹ ಳ್ ಅರ ಕೆರೆ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1020//201
4
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಉ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸೆತ್ ವ ಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1014//201
4
ರ್ೕ ರ್ೕಮೂತಿರ್ ಕೆ ಆರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1013//201
4
ರ್ೕ ವುಯ್ ಪಾಲಾಕಷ್ಮೂತಿರ್ ದೈ
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/994//2014
ರ್ೕನಸುರ್ಲಾಲ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮೈ ಮನೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1027//201
4
ರ್ೕ ವಾಸುದೇವ ಕೆ ಜೆ ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1040//2014
ಟಿ ಟಿ ಹೇಮಲತ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೆರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1039//201
4
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1027

118828

1028

118830

1029

118831

1030

118832

1031

118834

1032

118835

1033

118836

1034

118837

1035

118838

1036

118839

1037

118840

1038

118841

1039

118842

ರ್ೕ ಡಿ ಬಿ ದದ್ರಾಜು ದೈ
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೊಡಿಯಾಲ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/936//2014
ರ್ೕ ಬಿ ಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಜಿನೆನ್ೕನಹ ಳ್ೕ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1032//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕನರಸಮಮ್ ಆರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹುಲೆಲ್ೕಗೌಡನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1028//2014
ರ್ೕ ದೇವರಾಜು ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ದಬಬ್ಗುಂಟೆ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1033//201
4
ಎಸ್ ಕೋಮಲ ಪರ್ದಸ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಲೋನ್ ಮಂ ಮಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/982//2014
ರ್ೕ ಎ ಮಹಮಮ್ದ್ ಇಬಾರ್ ಂ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜನಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/981//2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಅಂಜನಾದೇ ಪರ್ದಸ ಸಾ ಇ ಆಯುಜತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/980//2014
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಅನಂತ ನಾಯಕ್ ಸ ನಿ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ಸಾ ಭ ನಿ ಇಡಿ ಎನ್ 160408 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/979//2014
ರ್ೕ ರ ರಾ ವೇಲಾಮುರ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 74369
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 1006
//2014
ರ್ೕ ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಜಯಲ ಮ್ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ಅ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಹಣವನುನ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/984//2014
ರ್ೕ ಮಹಬೂಬ್ ಬಾಷ ಸಕಾರ್ರಿ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/983//2014
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಮುರ ಧರ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 159204
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/990//2014
ರ್ೕ ಮಲಲ್ಣಣ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/987//2014
ರ್ೕ ರುಜಾರಿ ಮಸೆಕ್ರನ್ಸ್ ಸ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾರಗೊಂಡನಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1040

118843

1041

118844

1042

118845

1043

118846

1044

118847

1045

118848

1046

118849

1047

118850

1048

118851

1049

118852

1050

118853

1051

118854

1052

118855

1053

119117

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/988//2014

13/03/2014

12/05/2014

12/11/2014

7-5-11

ರ್ೕ ಟಿ ಭೈರಡಿಡ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಭೈರಗಾನಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/989//2014
ರ್ೕಮತಿ ಧನಲ ಮ್ ಬಿ ಎನ್ ಸ ಎಸ್ ಕೆ ಪೂ ಕಾ ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1043//2014
ರ್ೕ ಜಿ ಸಚಚ್ದಾನಂದಮೂತಿರ್ ಮು ಹುರುಳಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 68763
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1045//201
4
ರ್ೕ ಮಹಬೂಬ್ ಬಾಷ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಸಾಣೇನಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಾಡುವ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1046//201
4
ರ್ೕ ಗಂಗಾನಾಯಕ್ ಎಸ್ ಎಂ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕಬಬ್ತಿತ್ ಕಾರ್ಸ್ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1048//201
4
ಡಿ ದೇವರಾಜು ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ನರ ಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1049//201
4
ರ್ೕ ಮಿಜಾರ್ ಕ ೕಮುಲಾಲ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಮಕರು ಬಿಇಓ ಕಚೆರಿ ಆನೇಕಲ್ ಇವೆಇಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಯಂದ ಸಾಲ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1050//201
4
ರ್ೕ ರ ಹೊಸಮನಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹಲಸೂರು ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1051//201
4
ರ್ೕ ಸುಧೀರ್ ಜಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕೊಯಿಲ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1058//201
4
ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಟಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ದ ಕ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1059//201
4
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವ ೕದ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಯಂಟಗಾನಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1057//201
4
ರ್ೕ ಶಮೀರ್ ಪಾಷ ದೈ ಬಾ ಸ ಪೂ ಕಾ ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1056//201
4
ರ್ೕ ಅಂತೋಣಿ ರಾಜ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬನನ್ಂಗಾಡಿ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1050//201
4
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ಎಂ ಎಲ್ ಚಂದಿರ್ಕಾನಲಗಿ ದೈ ಸಪೌರ್ಶಾ ಕೆಂಗೇರಿ ಬೆಂ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-11
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1064//201
4
ರ್ೕ ಎ ಡೇ ಡ್ ಕಿರುಬಾಕರನ್ ವೃತಿತ್ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಆ ೆಪಣೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸರಿ ಪಡಿ ಸ ಲ್ಸುವ
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-11
CPIBM690ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿ ಎಸ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ( ಬಬ್ಂದಿ-1ಎ ಶಾಖೆ)
ಅ92.332.ಸಾಮಂ/2011
22/11/2011
30/11/2011
30/05/2012
7-5-12
ರ್ರಾಮ ಸ. . ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ>ಬ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/709//2014

1054

119119

1055

124995

1056

88203

1057

117060

1058

117061

ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾ ಕೆ ಎನ್ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/712//2014

1059

117062

ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ಉದುರ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/713//2014

1060

117063

ರ್ೕ ಸೇಖರ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಕುಂದಾಪುರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/762//2014

7-5-12

1061

117064

ರ್ೕ ಟಿ ಎಂ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಪರ್ ದ ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/837//2014

7-5-12

1062

117065

ರ್ೕ
ೕಹನ ಕುಮಾರ ಹೆಚ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/841//2014

1063

117391

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ತನುಜ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಳಗೊಳ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/858//2014

1064

117698

1065

118623

ರ್ೕಮತಿ. ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಲತಾ. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್. ತುಮಕೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/853//2014

1066

118624

ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಗು ೕಗೇನಹ ಳ್ ರಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 177207
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/895//2014

ರ್ೕ ವಾ ೕಕಾರ ಶಾಂತಪಪ್ ಸ
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2) / ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಭಾಗಶಃ. ವಾಪಸಾತಿ-894/
2013-2014//2014

ರ್ೕ ನಾಗೇಶ್ ಜಿ ದೈ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

07/09/2014

7-5-12

ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
07/03/2014
07/09/2014

7-5-12

ಸ ಹಳೆಕೋಟೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-12

ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಡ ಕೊಪಪ್ ರಾಮನಗರ ರಿವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
03/02/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12

ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಸರಗೂರು, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ

ತತ್ವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/843//2014

1067

118625

1068

118626

1069

118627

1070

118628

1071

118629

ರ್ೕ ಆರ್ ರ್ೕಧರ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿಳಗುಂಬ ರಾಮನಗಹರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
ತತ್ವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/892//2014

1072

118632

ರ್ೕ ಮಾಲಶೆಟಿಟ್ ಶೇಖರಪಪ್ ದೈ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/907//2014

1073

118633

1074

118634

1075

118635

1076

118636

ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ಕೇಶವ ಸ ಮೂಗೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 322129
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/902//2014

1077

118637

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ ಜೆ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 426852
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/898//2014

1078

118638

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಲ ಮ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸೋಮೇನಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/669//2014

1079

118639

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾ ಬಿ ಎಂ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/903//2014

1080

118640

ರ್ೕ ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಿಕಕ್ನಾಳು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/906//2014

11/03/2014

26/05/2014

26/11/2014

7-5-12

ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪರ್.ದಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರುಬೆಂ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ.ಮುಂ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/896//2014
ರ್ೕ ಹಾಲೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೆ ಎಲ್ ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ
ತತ್ವನುನ್ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 883
//2014
ಎಂ ನಾಗಪರ್ಸಾದ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ರವರ ಸಾಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಮಂ ಇಡಿ ಎನ್ 100712
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/891//2014

ಗಾಗೇನಹ ಳ್, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಲಾ ಸ ನಿ ಕ ಪ ಪು ಸಂಘ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 201675
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/900//201
4
ರ್ೕ ೕರುಪಾಕಷ್ಪಪ್ ಹೆಚ್ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಬೀರೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 101257
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/901//2014
ರ್ೕ ಎಂ ಗಂಗೇಗೌಡ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರ್ೕರಾಮನಗರ ಹಾಸನ.ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/897//2014

ತತ್ವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
26/11/2014
7-5-12

7-5-12
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ರ್ೕ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಸ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/905//2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್ ಬುತೆತ್ೕಜುನಿನ್ೕಸಾ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಮುದುವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/917//2014

1081

118641

1082

118642

1083

118643

1084

118644

1085

118645

1086

118646

ರ್ೕ ಗೋಪಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತೂದೂರು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/934//2014

1087

118647

ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ಶೆಟಿಟ್ ಪದ ೕಧರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/914//2014

1088

118649

1089

118650

1090

118651

ರ್ೕಮತಿ ಲತಾ ಬಿ ಕೆ ಪರ್ದಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನ ಲೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/926//2014

1091

118652

ರ್ೕ ಮನೋಹರ ಕೆ ಎಂ ದೈ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/925//2014

1092

118653

1093

118656

ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹಳೇಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/935//2014
ರ್ೕಮತಿ ಧನಲ ಮ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹನುಮಿಡಿ ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/932//2014
ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಡಿ ಪ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/916//2014

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾಗೇಂದರ್ಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಳವ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/942//2014
ರ್ೕ ಟಿ ಕೆ ಗೋ ಂದೇಗೌಡ ದೈ
ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 105320
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/933//2014

ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಾ ಡಿ ಚಲ್ಡ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/929//2014
ರ್ೕ ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಎನ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಂದೇನಹ ಳ್ ಅರ ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/947//2014
ರ್ೕಮತಿ ಇ ಎಸ್ ನಂದಾ ಸ

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತೂದೂರು ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12

ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/948//2014

1094

118657

1095

118659

ರ್ೕ ಎಂ ಜೆ ರಾಜಶೇಖರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬೈರಾಪಟಟ್ಣ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/945//2014

1096

118662

ರ್ೕ ಎಸ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣನಾಯಕ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/946//2014

1097

118665

1098

118666

1099

119130

1100

119923

1101

119924

1102

119925

1103

119926

1104

120135

1105

122772

1106

122773

1107

122774

1108

122775

11/03/2014

26/05/2014

26/11/2014

7-5-12

ರ್ೕ ಜಯರಾಮಯಯ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊಸೂರು ರಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/943//2014
ರ್ೕ ಕುಮಾರ ಪ ವಯ್ ಯಳಂದೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ.ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 92907
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/944//2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಮಹದೇವ ದೈ ಪ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಯಳಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 94281
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/978
//2014
Kuwlagi Padmaja SSA Bangalore, GPF Anthima
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1071//201
4
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಮಾತಾರ್ಂಡ ಧೂಳಬಾ ಅವರ ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಸಾ ಭ ನಿ
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-12
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1074//201
4
ರ್ೕ ಎ ಬಾಲರಾಜು ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವೇಮಗಲ್ ಕೋಲಾರ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1068//201
4
ರ್ೕ ಸೂಲಪಪ್ ಪಟಗಾರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿ ೕಗಾರು ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-12
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1069//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಅರುಂಧತಿ ಶವ್ನಥ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂ ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1126//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲ ಎಂ ಎನ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವತೂರ್ರು ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮ ಮಂಜೂರು ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/189//2014
ಚಿಂತಾಮಣಿ ೇತರ್ದ ಶಾಸಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಜಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/187//2014
ರ್ೕ ಮೂತಿರ್ ಹೆಚ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಅಂರಗಂಗೆ,ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/200//2014
ರ್ೕಮತಿಸು ೕಲಮಮ್,ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ,ಯಲಹಂಕ,ಉತತ್ರ ವಲಯ04
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
02/08/2014
02/02/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/198//2014
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1109
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1111
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1112

122788

1113

122789

1114

122790

1115

122991

1116

122992

1117

122993

1118

122994

1119

123017

1120
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123980

1122
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124974

1124

124976

1125
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ರ್ೕಮತಿಪದಾಮ್ವತಿ ಹೆಚ್ ಪಿ,ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ ಶಾ
ವ ಗಗ್ ತಾಜಿ ಇವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/199//2014
ರ್ೕಮತಿಶರಾವತಿ ಡಿ,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ನ ಲೆ ಬಸಾಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ, ವ ಗಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/191//2014
ರ್ೕಮತಿನಾಗರತನ್ ಪಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಹಾಯಕಿ,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್322264 ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/172//2014
ರ್ೕಮತಿಗಂಗಮಮ್,ಎನ್,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಸಾಗರ, ಸಾಗರ ತಾ,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/174//2014
ರ್ೕಮತಿಎ ಆರ್ ನ ನಾದೇ , ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗರುಡಚಾರ್ ಪಾಳಯ್,ಬೆಂಗಳೂರು 48
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/177//2014
ರ್ೕ ಗಂಗಾನಾಯಕ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಾವ್ಂದೇನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾಜಿ ಇವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/175//2014
ರ್ೕ ಎನ್ ಬಸವರಜು, ಪರ್ ೕಗಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು,ಹಾರನಹ ಳ್,ಅರ ೕಕೆರೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/221//2014
ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹಾರಗದೆದ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/213//2014
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/165//2014
ರ್ೕ ಎ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪರೀ ೆಗಳು,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಸಂಇಡಿಎನ್55549 ರ ಲ್ ಅಂತಿಮ ಹಣ
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/163//2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಚನನ್ಯಯ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಉನಿ ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ರವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014
ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಶಂಕರೇಗೌಡುರ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/
//2014
ರ್ೕಮತಿಬಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/
//2014
ರ್ೕಮತಿಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸರೋಜಮಮ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ಹೂಡಿ
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/
//2014
ರ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ಗೌಡಕೆ, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಗೆದದ್ವ ಳ್ ,ಹಾಸನ ತಾಜಿ ಇವರ
CPIBM678ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಎನ್,ಸುಬಬ್ಮಮ್ , ಸ ,ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಮಾರನಹ ಳ್,ಕೋಲಾರ
CPIBM680ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಚೇತನ ಯು.,ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ಜಾಲಹ ಳ್,
CPIBM682ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬಿಳೇ ವಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
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CPIBM683ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಸರೋಜಮಮ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ ಶಾ )ಹಳೇ
CPIBM684ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎ ಎಂ ಚಂಗಪಪ್, ಗಣಿತ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
CPIBM685ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಎಂ ಎಸ್ ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸೇಗೆ, ಹಾಸನ ತಾ
CPIBM686ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಅಶವ್ಥ. .,ದಿವ್ ದ ಸ, ಉನಿರ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
CPIBM689ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ದೊಡಡ್ಹನುಮಂತರಾಯ,ಸ , ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೇವರಹೊಸಹ ಳ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
CPIBM691ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಹೊನನ್ಪಪ್.ವೈ ಕೆ,ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ,ಯ ಯೂರು,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ
CPIBM692ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಎನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಕ ಪ ಪು ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM693ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಂ ನಾರಪಪ್, ದೈ
ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹಾ ವಾಣ, ಹರಿಹರ ತಾ
CPIBM694ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಎನ್ ಆರ್ ಶೈಲಜ ಕುಮಾರಿ, .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
CPIBM695ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಜಿ ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸನ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಹಾಸನ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
CPIBM696ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಅನಂತರಾಮಯಯ್, ವೃ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾಯ್ತ,ತುಮಕೂರು ತಾ
CPIBM697ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಟಿ ರಘುನಾಥ್, ಸ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ,ಶಂಕರಪುರ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ದ.ವ.
CPIBM698ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸ,ದೈ
, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗೊರವಾಲೆ, ಉತತ್ರ
CPIBM700ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಜಿ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ(ಬಾಲಕಿಯರ)ಬಂಗಾರಪೇಟೆ,
CPIBM701ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಭಾರತಿ ಈಶವ್ರ್ ನಾಯಕ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ
CPIBM702ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಮೇರಿ ನಿಮರ್ಲ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.4, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM703ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಹೆಚ್.ಸುಮತಿ ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನುಮನಹ ಳ್,ಬಂಗಾರ
CPIBM708ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಡಿ ಪಿ ಪೂಣಿರ್ಮ,
ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
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CPIBM710ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗಾಜ, ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ) ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ-04
CPIBM713ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಗೋ ಂದಪಪ್ ಎನ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,
CPIBM715ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ವಸಂತಲ ಮ್.ಜಿ.ಇ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉತತ್ರ
CPIBM717ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಮಾಕಾರ್ಂಡೇಯ , ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉತತ್ರ
CPIBM718ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಅನುರಾಧ, ಹೆಚ್ ಎನ್ ,ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉತತ್ರಹ ಳ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
CPIBM719ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಅಮುತ್ಲ್ ವ ೕದ, ಸ , ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ ,ಜೆ ನಗರ) ಉತತ್ರ ವಲಯ-03.ಬೆಂಗಳೂರು
CPIBM720ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಕೆ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ
CPIBM725ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಎ ತಾರಾ,ದಿವ್ ದ ಸ , ಎಂ ಐ ಕಛೇರಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಕೆ,ಆವರಣ) ಶಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
CPIBM726ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ ವೈ , ಪರ್ ದ ಸ , ಕ ರಾ ಕ.ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್105425ರ ಲ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
CPIBM727ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಟಿ ಯಲಲ್ಪಪ್ ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹು ಗೆರೆ ರಾ ತಾ, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
CPIBM728ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಗಿರಿಜ ಕೆ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಾದರಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ
CPIBM730ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-12
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಆರ್ ದೇವರಾಜಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕಷ್ರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
A91/HDFC/64/199312/01/2009
17/06/2010
17/12/2010
7-5-13
94
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21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/694//2014
ರ್ೕ ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಮಾಗಡಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/733//2014
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಪಪ್ ◌ೆಲ್ ಪರ್ದಸ ಮ ಲ್ಗೇನಹ ಳ್ ಸಾಭ ನಿ ಬಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/702//2014
ರ್ೕ ಎಂ ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ ಯಳಂದೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/703//2014

7-5-13

7-5-13

7-5-13

ರ್ೕಮತಿ ಯಶೋಧ ಆರ್ ಹನೂರು ಸಾ ಭ ನಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

431
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ
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1161

117055

1162

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/730//2014

21/01/2014

10/03/2014

10/09/2014

7-5-13

117066

ರ್ೕ ರಾಮ ಎನ್ ಬಿ ಸ ನಿ ಕಡೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/840//2014

7-5-13

1163

117067

ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ದೈ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/839//2014

1164

117068

ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಇಡಿ ಎನ್ 388739 ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/843//2014

1165

117069

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಆರ್ ಚಂದರ್ಮಮ್ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಕೂಗೂರು ಆನೇಕಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇ ಡಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/842//2014

1166

117070

1167

117071

1168

117072

1169

117073

1170

117074

1171

117075

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಅಹಮದ್ ಮು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/809//2014

1172

117076

ರ್ೕ ಬಿ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/805//2014

1173

117078

ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಪುಷಪ್ ಮು ಬಾ ಸ ಫೌರ್ ಸ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ರವರಿಗಹೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/813//2014

1174

117079

ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಳಗೊಳ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13

ರ್ೕ ಪಿ ಜಿ ವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚೇಳೂರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/845//2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಜಯಲ ಮ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 439562
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/832//2014
ಈ ಕಚೇರಿಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರಾದ ರ್ೕ ನಿಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಇಡಿಎನ್ 209844 ಗೆ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಬಗೆಗ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/986//2014
ರ್ೕ ಎಂ ಜೆ ನಾಗೇಶ್ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 211361
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/825//2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಎ ಲತಾ ಸ ನಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 93111
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/814//2014
ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 209059
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-13

7-5-13

ರ್ೕ ಭೀಮಪಪ್ ಜಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 163868
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/812/2014
ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಕಷ್ಣ ಸಂ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 83799
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1175

117080

1176

117081

1177

117082

1178

117084

1179

117086

1180

117087

1181

120129

1182

120130

1183

120131

1184

120132

1185

120133

1186

120134

1187

120136

1188

120137

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/826//2014
ಬಿ ಇ ರ ೕಂದರ್ಪಪ್ ಸ ಹರಿಹರ ಇಡಿಎನ್ 121996 ಸ ಫೌರ್ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/827//2014
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಆರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 92646
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/844//2014
ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಕೆ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಇ ಒ ಕಚೆರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/838//2014
ಗುರು ಂಗಪಪ್ ಎ ಜಿ ಸ ಸಫೌರ್ ಶಾ ಗವೇನಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/629//2014
ರ್ೕ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಂ ಜೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1001//2014
◌ೆ ದೇವಪರ್ಕಾಶ ನಿದೆ ಶಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃಥಿತ್ ಪೂವ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1134//201
4
ರ್ೕ ಶೇಷಾದಿರ್ ದೈ
ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್ ಕರಿಗೌಡರ ಸಾಮ್ರಕ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1133//201
4
ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಕುಸಲ್ಪಪ್ ನಾಯಕ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವತೂರ್ರು ಬೆಂಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1141//201
4
ರ್ೕ ರ್ೕ ನೀಲಕಂಠಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಾಣಾವರ ರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1140//201
4
ರ್ೕ ಪರ್ ೕಣ್ ಪಿ ಮಂಗಳೂರೆ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಕಾಮತಿಕೂಡಿಗೆ ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1142//201
4
ಕೆ ನರ ಂಹಯಯ್ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1130//2014
ವೆಂಕಟೇಶ ◌ಿವರ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಂಬರಹಕೆಕ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1127//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಶೈಲಜ ಸ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1117/2014
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1189

120357

1190

120359

1191

120360

1192

120362

1193

120364

1194

120365

1195

120366

1196

120367

1197

120369

1198

120370

1199

120372

1200

120374

1201

120376

1202

120378

ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಜೆ ಗಂಗಾಮಣಿ ಂ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಕಲ್ ಬಾಳು ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1118//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಜಿ ಎನ್ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 369856
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1143//201
4
ರ್ೕ ನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ದೈ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1108///201
4
ರ್ೕ ಜಯಣಣ್ ಕೆ ಸ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1107//201
4
ವೈ ಎಸ್ ಭವಾನಿ ದೈ ಇವರ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯ ಆ ೇಪಣೆಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಮರು ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1106//201
4
ರ್ೕ ತಗಡಯಯ್ ಎ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮದುದ್ರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 38979
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1122//2014
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಶೆಟಿಟ್ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 85870
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1113//2014
ರ್ೕ ದುರಗಪಪ್ ಡಿ ದ ನೌ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕುಂಬಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1128//201
4
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಗುತಿತ್ಗೆದಾರರು ಸುಳಯ್ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1115//201
4
ರ್ೕ ಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 390072
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1119//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಅಚರ್ನಾ ಪಿ ಪರ್ಭಾರ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1114//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಕೆ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾ! ಇವರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/01//2014
J P Vasu ADPI CPI Office, Bangalore. GPF last year of service
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/02//2014
ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/03//2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಜಯ ರ್ೕ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
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1203

120381

1204

120384

1205

120386

1206

120387

1207

120392

1208

120394

1209

120396

1210

120398

1211

120405

1212

120410

1213

120414

1214

120416

1215

120419

1216

120423

1217

120428

1218

120431

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 04
//2014
ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪಿಳೆಳ್ೖ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/06//2014
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 439566
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/07//2014
ರ್ೕ ಲಕಕ್ದಾ ಸ
ರ್ೕ ಎ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ರೆಡಿಡ್ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಬೆರಟೇನ ಅಗರ್ಹಾರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/08//2014
ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಫೌರ್ ಶಾ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/11//2014
ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ವೈ ಎನ್ ಸ ಸ ◌ು ಪೌರ್ ಶಾ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/12//2014
ರ್ೕ ಉಮೇಶ ಬಾಂಭೋರೆ ಗುತೂತ್ರು ಹರಿಹರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 55755
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/13//2014
ರ್ೕ ಟಿ ಎಂ ವರುದರ್ಯಯ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಗುತೂತ್ರು ಹರಿಹರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/14//2014
ರ್ೕ ಎಂ ಕೆ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿಜಜ್ಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/16//2014
ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ಪಪ್ ಟಿ ಎನ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/17//2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ಶಾ ಚಿನನ್ಸಂದರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/18//2014
ರ್ೕ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಯ ಯೂರು ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/19//2014
ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಾಕ್ಟಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/20//2014
ರ್ೕ ಉಮೇಶ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ರಾಥೋಡ ಚಿ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/21//2014
ಎಸ್ ಎಸ್ ವ ಂಗಪಪ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/22//2014
ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಜೆ ನಾಯ್ಕ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರಿವಂತೆ ಸಾಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಪ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/23//2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಮಿರ್ಳಾ ಸ ಸ ಸಂ ಪೌರ್ ಶಾ ತಲಪಾಪ್ಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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1219

120436

1220

120437

1221

120439

1222

120440

1223

120442

1224

120443

1225

120447

1226

120448

1227

120449

1228

120451

1229

120452

1230

120455

1231

120458

1232

120459

1233

120461

1234

120462

1235

120465

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/24//2014
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಕೆ ನಿಮರ್ಲ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ನೂತನ ಕೋಟೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/25//2014
ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ದೇವೇಗೌಡ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಉತತ್ರಹ ಳ್ೕ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/26/2014
ರ್ೕ ಎಲ್ ಮೂತಿರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/29//2014
M.K. Sumithra SDA CPI office,Bangalore. GPF Loan
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/30//2014
ರ್ೕ ಅಜುರ್ನ್ ನಾಯಕ್ ವೃ ಸ ಸಂ ಫೌರ್ ಶಾ ಮೂನಾರ್ಡು ಮಡಿಕೇರಿ 65414
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/31//2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/33//2014
ರ್ೕಮತಿ ನಫೀಜ್ ಪಾತಿಮಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಐಜೂರು ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/34//2014
ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜಯಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/35//2014
ರ್ೕಮತಿ ಷಾಯಿಸಾತ್ ಪ ೕರ್ನ್ ವೃ ತ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/36//2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೋಮಲ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/37//2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಜೆ ಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊನನ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/38//2014
ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ರಮೇಶ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕೃಷಾಣ್ಪುರ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/39//2014
ರ್ೕ ಎಮ ನಾಗರಾಜ ಸ ಸಫೌರ್ ಶಾ ಡಿ ಎನ್ ದೊಡಿಡ್ ಮಾಲೂರು ತಾ! ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/40/2014
ರ್ೕಮತಿ ಉಮೆಮ್ ಸೆಲಮ್ ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/43//2014
ರ್ೕ ಪರಶುರಾಮಪಪ್ಇ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿ ಆರ್ ಸೊರಬ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/44//2014
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಮು ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚನನ್ಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 68713
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/48///2014
Kiran kumar S CPI office,Bangalore, GPF Loan
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/50//2014
ರ್ೕ ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಗೌಡನಕಟೆಟ್ ತಿಪಟೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/51//2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಆನಂದ ದೈ
ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಎಮ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/52/2014
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಸುಜಾತ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ದಾಸರಹ ಳ್ ಕೊರಡಗೆರೆ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/53//2014
Sujatha N Pati ಜಿ ಫೀ ಎಫ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಆ ೇಪಣೆಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಮರು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
02/08/2014
02/02/2015
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/202//2014
ರ್ೕಮತಿಗೀತಾಗಣೇಶಹೆಗಡೆ,ಸ , ಸಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 13ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/196//2014
ರ್ೕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಎಂ ಎಸ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
02/08/2014
02/02/2015
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/195//2014
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಎಂ ಎಂ,ದಿವ್ ದ ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/184//2014
ರ್ೕ ದದ್ನಾಯಕ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಶಾ ಹೊಮಮ್ರಗ ಳ್, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/167//2014
ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರ ಕೆ ಎನ್, ದೈ
,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕಳಸಾಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/235//2014
ರ್ೕ ಕೆ ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ, ಸನಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-13
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/251//2014
ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕಲೆಕ್ರೆ,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-13
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/ //2014

1236

120466

1237

120467

1238

120468

1239

120469

1240

122769

1241

122770

1242

122771

1243

122796

1244

122996

1245

123946

1246

123948

1247

123974

1248

123976

ರ್ೕಮತಿರಮಾಮಣಿ ಡಿ ಎನ್,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/ //2014

1249

123978

ರ್ೕ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್, ಸ , ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಶಾ ,ಜಕೂಕ್ರು, ಉತತ್ರ ವಲಯ4
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/ //2014

1250

124993

1251

125004

ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015

ರ್ೕ ಅನಂತ ಪದಮ್ನಾಭ, ಪರ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
CPIBM688ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಪಾರ್ .ಅನುದಾನಿತ ಶಾಖೆ) ಆಯುಕತ್ರ
CPIBM699ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಂ ಕುಮಾರ, ದೈ
,ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬಸಕ್ಲ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ

7-5-13

7-5-13

7-5-13

7-5-13
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1252

125736

1253

125737

1254

125746

1255

125747

1256

105253

1257

107302

1258

107319

1259

118630

1260

118664

1261

119929

1262

119930

1263

119932

1264

119933

1265

119935

1266

119936

CPIBM722ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಆರ್ ಬಿ ಗಂಗಾಧರ, ಪರ್ ದ ಸ ,ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ನಂಜೇದೇವನಪುರ,
CPIBM723ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ವಶಂಕರ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿಈಓ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಸಾ
CPIBM731ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ.ಡಿ,ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ಹರಿಹರ
CPIBM732ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-13
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಚ್ ಕೆ ಮಹದೇವಯಯ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ )ನಾಗಸಂದರ್,
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
15/01/2013
23/01/2013
23/07/2013
7-5-14
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/712/2013
ಕೆ ಹೆಚ್ ರಾಮಚಂದರ್ ಸ ಜಿಜೆ ಕಡೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಸಂ 221870
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
28/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-14
04/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/737/2013
ರಾಹತ್ ಉನಿನ್ೕಸ ಸ ಸಪೌರ್ಶಾ ಹಂಗರ ಹ ಳ್ ಹೊಳೆನರ ಪುರ ತಾ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
ಅ9(2) ಸಾ.ಬ.ನಿ .ಮು
28/02/2013
01/03/2013
01/09/2013
7-5-14
256/12-13/ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/812/2013
ಕದಿರಪಪ್, ಪರ್ದಸ ,ಸಪಪೂಕಾ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ,ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/890//2014
ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸಲು ಸ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/940//2014

ಲ ಮ್ೕಪುರ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014

ತತ್ವನುನ್
7-5-14

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬಿ ಎನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 438485/
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1091//201
4
ರ್ೕ ಕೃಷೊಣ್ೕಜಿ ರಾವ್ ಟಿ ಬಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊಸ ದಾದ್ಪುರ ಕಲಲ್ಹ ಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1092//201
4
ರ್ೕ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿನೆ್ 161178
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1094//201
4
ರ್ೕ ಕೆ ವಣೆಣ್ೕಗೌಡ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಳಗೊಳ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1095//201
4
ರ್ೕ ರಮೇಶ ದೈ
ಬೀಚನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1097//2014
ರ್ೕ ಬಾಬನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ದೈ
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1075//2014
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1267

119937

1268

119938

1269

119939

1270

119940

1271

119941

1272

119942

1273

119943

1274

119944

1275

119945

1276

119946

1277

119947

1278

119948

1279

119949

ರ್ೕಮತಿ ಓ ಬಿ ರೇವತಿ ಪರ್ ದ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾಯಮುಡಿ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1087//201
4
ರ್ೕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ದೈ
ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತಗಗ್ಹ ಳ್ ದ ವ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1078//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿ ಉ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಸಾಲ ಪಡುಯುವ
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1089//201
4
ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಕೆ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 99407
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1090//201
4
ರ್ೕ ಪಕಿಕ್ೕರಪಪ್ ಡಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹರೀ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1088//201
4
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹರೀ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಜಿ! ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1099//201
4
ರ್ೕ ಎನ್ ತಮಮ್ಯಯ್ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪಾ ಕಾ ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಡುವ
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1100//201
4
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಭಟಟ್ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂ. ಇವರು ಜಿ ಫಿ ಎಪ್ ಖಾತೆಯ ಮುಂ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1110//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಪಾಟೀಲ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವತೂರ್ಲ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1109//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀಹಾ ಕೌಸರ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವತೂರ್ರು ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1104//2014
ರ್ೕ ವನಾಯಕ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕೆ ಆರ್ ಮಾಕೆರ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1105/2014
ರ್ೕಮತಿ ಯು ೕತಲಾಶೈಣೈ ಸ ಸ ಸಂ ಪೌರ್ ಶಾ ಹಾಸನ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1103//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ನುತ ಬೆಂ. ಸಾ ಇ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1085/2014
ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಸ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 428042
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1280

120116

1281

120120

1282

120121

1283

120388

1284

120390

1285

120401

1286

120446

1287

120460

1288

120463

1289

120464

1290

120470

1291

120471

1292

120472

1293

120473

1294

120486

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1125//201
4
ರ್ೕ ಕೆ ರಾಜು ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 162891
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1121//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ದಾಯ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ , ಬಿ ಆರ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 310431
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1120//201
4
ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಪರ್ಸಾದ್ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ , ಬಿ ಆರ್
ರಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/09//2014
ರ್ೕ ಗಂಗರಾಜು ಎನ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/10//2014
ರ್ೕ ಮತಿ ಎಸ್ ೕಣಾ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಳಾಳ್ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/15//2014
ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಬಂಗಾಡಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/32//2014
ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸೂಲೂರು ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/41//2014
ರ್ೕ ಬಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶಬಾಬು ಪರ್ ದಸ ಬಿಇಓ ಗಳ ಕಛೆರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/45//2014
Nithyanandaradhya,Lecturer, GPF Withdrawal
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/49//2014
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮುದಗುಂದೂರು ಉ ವ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/54//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಎಮ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/53//2014
Manchegowda FDA CPI office Bangalore, GPF Withdraval
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/55//2014
ರ್ೕ ವ ಂಗರಾಜು ದೈ
ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಬಬ್ಹ ಳ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಮಾಡುವ
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/56//2014
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಹೆಚ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಜಿ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇಡಿಎನ್ 135627 ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/58//2014
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಭಟ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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1295

120487

1296

120488

1297

120489

1298

120490

1299

120586

1300

120587

1301

120588

1302

120589

1303

120590

1304

120591

1305

120592

1306

120593

1307

120594

1308

120595

1309

120596

1310

120597

1311

120598

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/57//2014
ರ್ೕ ವೃಷಭೇಂದರ್ ಎಸ್ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 93383
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/59/2014
ರ್ೕ ಎ ಎಸ್
ೕಹನ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಓ ಕಛೇರಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/60//2014
ರ್ೕ ಕುಮರ ಆರ್ ಆರ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಸಾ ನಾಗವೇದಿ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
09/05/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/62//2014
ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ದೈ
ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಡಿ ಎನ್ ದೊಡಿಡ್ ಮಾಲೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/63///2014
ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಸುಬಬ್ಲ ಮ್ ಸ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/64//2014
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಗಂಜಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/68//2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಸೊರಬ ಪಟಟ್ಣ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/65//2014
Lathakumari D.K. FDA CPI office Bangalore GPF withdravel
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/69//2014
ರ್ೕಮತಿ ನಯ ದೈ
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಸನಿಲ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/70//2014
ರ್ೕಮತಿ ಭವಾನಿ ಸ
ರ್ೕ ನಾರಯಣ ಸನಿಲ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/71//2014
ರ್ೕ ಉಮೇಶ ಡಿ ಬಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಾರಿಪುರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಪರ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/72//2014
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಯತಿತ್ನಮನಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/74//2014
ರ್ೕ ಶಂಕರಗೌಡ ಡರ್ ಳ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಸೊರಬ ಪಟಟ್ಣ ವ ಗಗ್ ಇ ರಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/75//2014
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಕೆ ಬಿ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಸಾ ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/76///2014
ರ್ೕ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಯು ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಹಂಚೂರು ಆಲೂರು ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/73//2014
ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ನೂಯ್ಟೌನ್ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಪರ್ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/79//2014
ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ರಾವ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹಲಸೂರು ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/77//2014
ರ್ೕಮರಿ ಸಾ ತಿರ್ ಆಶವ್ರ ಭಟ್ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/78/2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಮಧುಸೂದನ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹೇರಿದಾಯ್ಪನಹ ಳ್ೕ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/81//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ ಆರ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಯಲಹಂಕ ಉ ವ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/80//2014
Usha C G CPI officve Bangalore GPF 90%
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/83//2014
ರ್ೕ ಪಿ ಆರ್ ರಾಮರಾವ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಥಣಿಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಇನ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/87/2014
ರ್ೕ ಬಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟಿಟ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹನುಮಂತನಗರ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/80//2014
ರ್ೕಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಪಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಿರಿಮಂಜೇಶವ್ರ ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/89//2014
ರ್ೕ ಎಮ ಕೆ ಪತಾತ್ರ ವೃ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ದಾಸರ ಕೊಪಪ್ಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/91//2014
ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನಿಟೂಟ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 228764
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/92//2014
ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಶ ಧರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ವಾಟದಹೊಸಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/93//2014
ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ದೆದ್ೕಶವ್ರ್ ಸ ಸ ಕ ಪೌರ್ ಶಾ ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/94//2014
ರ್ೕಮತಿ ವಸಂತಲ ಮ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/96//2014
MoHana Raj Sup CPI Office Bangalre GPF Loan
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/95//2014
Vasudev MK AM GHS Hanumanthapura Hassan GPF Loan
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/98//2014
ರ್ೕ ಟಿ ಎನ್ ಂಗೇಗೌಡ ಸ ನಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೆರಿ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/109//2014
ಜಯರಾಮ ಕೆ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಗಾಗೇನಹ ಳ್. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/97//2014
ರ್ೕ ರತಾನ್ಕರ ಎಸ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಳಗಡಿ ಕೊಪಪ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/102//2014
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿಇಓ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 323420
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/103//2014
ರ್ೕ ಆರ್ ವಕುಮಾರ್, ಸ ,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅರಳುಮ ಲ್ಗೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/112//2014
ರ್ೕ ಕೆ ಹೂವಯಯ್, ದೈ
, ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲೇಚಾಕನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/116//2014
ರ್ೕ ದೇವದಾಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/118//2014
ರ್ೕ ಎಂ. ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಇನ್ 68082
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/118//2014
ರ್ೕಮತಿಲತಾಮಣಿ, ಎನ್ ,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ವರ, ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/114//2014
ರ್ೕಮತಿ ಫರೀದಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸಬಾಲಕಿಯರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ ಶಾ ಕೋಲಾರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/110//2014
ರ್ೕ ರಾಮೇಗೌಢ, ದೈ
ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/100//2014
ರ್ೕ ರ್ೕರಂಗರಾಜು ಬಿ ಆರ್ ಕೇಂದರ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/101//2014
ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಪಪ್ ಕಣಸೋಗಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹರಗಿ ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/111//2014
ರ್ೕ ಎನ್ ಎನ್ ನಾಗಭೂಷಣ, ಮು ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ,ಬಾಲಕರ ಚೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/108//2014
ರ್ೕಮತಿಎಂ ತನುಜ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ ಶಾ ವತೂರು,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ///2014
ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ದೇವರಮುದದ್ನಹ ಳ್, ಹೊಳೇನರ ೕಪುರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/113//2014
ರುಕಿಮ್ಣಿ ಪರ್.ದಸ. ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹಾಸನ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/99//2014
ರ್ೕ ಆರ್ ಪುರುಷೋತತ್ಮ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನಿಒಟೂಟ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/104//2014
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/105//2014
ರ್ೕಮತಿಶ ಕಲಾ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ , ಸಾಗರ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/107//2014
ರ್ೕಮತಿಎಸ್ ಭಾರತಿ, ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನನ್ಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ವ4
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/106//2014
ರ್ೕಮತಿಬಿ ಎಸ್ ಅರುಂಧತಿ, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅಲಕಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/125//2014
ರ್ೕಮತಿಎ ಸುಭದರ್, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉ ನಿರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/131//2014
ರ್ೕಮತಿದಾ ಾಯಿಣಿ, ಮು , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಕಕ್ರೆಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/128//2014
ರ್ೕ ಎ ಆರ್ ಕುಮಟ ರಾಮಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/115//2014
ಎಂ ನಾಗರಾಪಪ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/127//2014
ರ್ೕಮತಿಎನ್ ೕಲಾವತಿ, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್902458
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/127//2014
ರ್ೕನಿವಾಸಬಾಬು, ಹೆಚ್ ಎಸ್, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅಟಾಟ್ವರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/120//2014
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-14
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/121//2014
ಬಿ ಎನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸ .ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/662/2012
12/04/2012
10/05/2012
10/11/2012
7-5-15

1347

120821

1348

120822

1349

120823

1350

120824

1351

120825

1352

120826

1353

120827

1354

120828

1355

120829

1356

95479

1357

116920

ಟಿ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಸ ಊರುಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/776//2014

1358

116921

ರ್ೕ ನಾಗೇಶಮೂತಿರ್ ಬಿ ಸ ಫೌರ್ ಸ ಅರ ೕಕೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/789//2014

1359

116922

1360

116924

1361

116925

1362

116926

ರ್ೕಮತಿ ಟಿ ಮಂಜುಳ ದಿವ್ ದ ಸ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಬ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/770//2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಫೀತಾಬೇಗಂ ಡಿ ಎ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಅರ ೕಕೆರೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/767//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸಾಜಿದಾ ಖತೂನ್ ಸ ಉ ಪೌರ್ ಶಾ ಯಲಲ್ಗೊಂಡಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/766//2014
ರ್ೕ ಪರಶುರಾಮಪಪ್ ಎಂ ಇ ದೈ
ದೇವನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/775//2014
ರ್ೕಮತಿ ಎ ಡಿ ಮೈದುನಾಭಿ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಮುರುಂಡಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/821//2014

1363

116928

1364

116929

1365

116937

1366

116938

1367

116939

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಶುಭಮಣಿ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/796//2014

7-5-15

1368

116940

ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಂ. ರವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/805//2014

7-5-15

1369

116942

1370

116945

1371

116947

ರ್ೕ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತಿಪಟೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/798//2014

7-5-15

1372

116952

ರ್ೕ ವೈ ಎಸ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/765//2014

7-5-15

1373

116955

1374

116957

1375

116959

1376

116961

ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಖರೇಶ್ ಸ
ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/773//2014

7-5-15

1377

116962

ರ್ೕ ಗುಂಡಪಪ್ ಬಿ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ನಾಗವ ಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/783//2014

7-5-15

20/01/2014

07/03/2014

07/09/2014

ರ್ೕ ಎನ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಬಿ ಆರ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/816/2014
ರ್ಮತಿ ರಮಾಮಣಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/801//201
4
ರ್ೕ ಗಂಗಾಜನಕ ಅಧಿಕಷ್ಕರು ಸಾ ಇ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/792//2014

7-5-15

7-5-15

7-5-15

7-5-15

ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಜೆಟಿಟ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/806/2014
ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿ ಕೊಟ್ೕರಿಯಾ ಎಸ್ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬೆಂ ರವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/791//2014

ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಲಾ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/799/2014
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾ ಕೆ ಎನ್ ಸ ರವರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ದೊಮಮ್ಲೂರುಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯ ಆ ೇಪಣೆ ಯನುನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/800/2014
ರ್ೕ ಅಮಲ್ ದಾಸ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಎಲೆಲ್ೕಮಾಳ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/803//2014
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ರ್ೕಮತಿ ವಗಂಗಮಮ್ ಬಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/784//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸರಸವ್ತಿ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ರವರ ಸಾ ಬ ನಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/777//2014

1378

116964

1379

116965

1380

116966

ರ್ೕ ಎಂ ಜಗನಾನ್ಥ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/818//2014

1381

116967

ರ್ೕ ಬಿ ಎ ರಮೇಶ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/772//2014

1382

116968

1383

116969

1384

116970

1385

116971

1386

116972

1387

116973

1388

116974

1389

116975

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ಟಿ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/819//2014

10/09/2014

7-5-15

1390

116976

ರ್ೕ ಎಂ ವೇದಮೂತಿರ್ ದೈ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/834//2014

10/09/2014

7-5-15

7-5-15

ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಎಂ ಟಿ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಳಾಳ್ರೆ ಸುಳಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/823//2014
ರ್ೕ ಡಿ ಬಿ ರೇವಣಪಪ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬೆಳಗುತಿತ್ ಮ ಲ್ಗೇನಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/781//2014
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೋಲಾರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/822//2014
ರ್ೕ ರಾಜೇಶ್ ಡಿ ಬಿ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಕ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/817//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಬಾಯಿ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಗಕ್ಣಗಾಲು ಆಲೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/787//2014
ರ್ೕ ತಿಪಪ್ಣಣ್ ಎಸ್ ಎನ್ ರವರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರೇಕೋಗಲೂರು ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಅಂತಿಮ/824//2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಸುಬರ್ಮಣಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೀರೂರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
20/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/782//2014

ಕಡೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
20/01/2014
10/03/2014

ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಾ ಆರ್ ಎನ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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1391

116977

1392

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/815//2014

20/01/2014

10/03/2014

10/09/2014

7-5-15

117034

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎ ಆರ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/718//2014

7-5-15

1393

117035

ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಆರ್ ಜಗದೀಶ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವವನೆ ಸ ಸ
ಲ್ ುತಿತ್ರುವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/691//2014

1394

117036

ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿರ್ ಡಿ ದ ನೌ ಸಾ ಇ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/673//2014

1395

117037

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/689//2014

7-5-15

1396

117038

ಎಂ ಮದೂದ್ರಪಪ್ ಪರ್ದಸ ಡಿಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/700//2014

7-5-15

1397

117095

1398

118658

1399

118729

1400

118734

1401

119120

1402

119149

1403

120118

1404

120119

10/09/2014

10/09/2014

7-5-15

ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ ಎಸ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ದೊಡಡ್ಪುರ ರವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/01/2014
10/03/2014
10/09/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/ //2014
ರ್ಮತಿ ರಮಾಮಣಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
11/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/949//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಡಿ ರತಿ ದೈ
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 66596
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/957//2014
ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕ ಬಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಥಣಿಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/03/2014
30/05/2014
30/11/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/961//2014

7-5-15

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಯಯ್ ಡಿ ದ ನೌ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 4991
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1063//201
4
ರ್ೕ ಕೆ ಜೆ ಸತೀಶ ಸ ಜಿಜೆ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/864//2014
ರ್ೕ ಬಸರವರಾಜಪಪ್ ಪಿ ಬಿ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 137020
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1123//201
4
ರ್ೕ ವಮಾದಯಯ್ ಡಿ ದ ನೌ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮದೂದ್ರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1124//201
4
ರ್ೕ ಭೀಮೇಶ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಪೇಟೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/82//2014
ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜಮಮ್ ಎನ್ ಎಂ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಹಾರಗೆದದ್ ಆನೇಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/117//2014
ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಬಿ , ಉನಿ, ಆಡ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಒಂದು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/146//2014
ರ್ೕ ಶೇಖರಹೆಗೆಡ್ , ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ದರೆಗುಡೆಡ್, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಇವರಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/149//2014

1405

120606

1406

121214

1407

121219

1408

121220

1409

121221

ರ್ೕಮತಿಹೆಚ್ ಮ ಲ್ಕಾ,ಸ , ಎಕ್ಸ್ ಮುನಿ ಪಲ್ ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್,ರಾಮನಗರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/154//2014

7-5-15

1410

121223

ರ್ೕಮತಿಕೆ ಮಂಜುಳ, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗಾಜನೂರು, ವ ಗಗ್ ತಾಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/150//2014

7-5-15

1411

121224

1412

122766

1413

122779

1414

122791

1415

122792

1416

122793

1417

122794

1418

122795

1419

122797

1420

122798

ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಮೀಳಾ ಹೆಚ್, ಪರ್ ದ ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಡುಲ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್,ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/147//2014
ಕೆ.ಜಿ. ಈಶವ್ರಪಪ್ ದೈ. .ಪ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
02/08/2014
02/02/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/206//2014
ರ್ೕಮತಿಬಿ ಲಕಕ್ಮಮ್, ಸ ,ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ಕಡಬ ಗುಬಿವ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/191//2014
ರ್ೕ ನಂಧೀಶ್ ಎಸ್, ದಿವ್ ದ ಸ , ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್211101 ರ ಲ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/176//2014
ರ್ೕ ಆರ್ ರಾಜು, ಮು ,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/181//2014
ರ್ೕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ವೈ ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೊರಟಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ, ಇವರ ಸಾ ಭ
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/180//2014
ರ್ೕ ಅಣಣ್ಪಪ್ ಡಿ ಕೆ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಶಾ ವ ಗಗ್, ವ ಗಗ್ ತಾಜಿ ಇವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/179//2014
ರ್ೕ ಾನೇಶವ್ರ ಡಿ,ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ಸೊರಬ ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/178//2014
ರ್ೕ ರಂಗೇಗೌಡ, ದೈ
ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಕಕ್ನಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/195//2014
ರ್ೕಮತಿಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬೈಚಾಪುರ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/188//2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹಳಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ

7-5-15

7-5-15

7-5-15

7-5-15

7-5-15

7-5-15

7-5-15

7-5-15

7-5-15

7-5-15
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1421

122799

1422

122800

1423

122802

1424

122804

1425

122806

1426

122807

1427

122809

1428

122810

1429

122997

1430

123000

1431

123001

1432

123002

1433

123003

1434

123004

1435

123005

1436

123919

1437

123921

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/190//2014
ರ್ೕ ಆರ್ ಬಸವರಾಜು, ಪರ್ ದ ಸ ಉನಿರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂದಜಿಲೆಲ್, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭಿ ನಿ ಖಾತೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/211//2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಮಹದೇವಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಧವನಹ ಳ್, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ರವರ ಸಾ ಭ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/183//2014
ರ್ೕ ಬಸವರಜಯಯ್, ಡಿ, ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಳನಡು ಚಿನಾಹ ಳ್ ತಾ ರವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/160//2014
ರ್ೕಮತಿಪದಮ್ವೈ ಎಸ್, ಪರ್ದಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/211//2014
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಚಂದರ್ಪಪ್,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ೕಗೆ,ಹಾಸನ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014
ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೀತಾಬಾ ಪರ್ದಸ ಸಾ ಇ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 102769
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/164//2014
ರ್ೕ ಶಬಿಬ್ೕರ್ ಅಹಮ್ದ್, ಪರ್ ದ ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/156//2014
ರ್ೕ ೕನಪಪ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್204617ರ ಲ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/168//2014
ರ್ೕ ಡಿ ಹೆಚ್ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹಾ ವಾಣ ಹರಿಹರ ತ, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಖಾತೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/157//2014
ರ್ೕಮತಿ ಪುಟಟ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ ,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ, ಉತತ್ರ ವಲಯ02 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/219//2014
ರ್ೕ ಎನ್ ಜಿ ರಾಮಪಪ್, ಪರ್ ದ ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ,ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/214//2014
ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಜಿ ಜೋ ,ಮು ,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕಾವಡಿ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/215//2014
ರ್ೕ ಎನ್ ರ್ೕರಾಮ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ
ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/218//2014
ರ್ೕ ಎಂರಾಜಶೇಖರ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸೊಲಾಲ್ಪುರ ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ///2014
ರ್ೕಮತಿಬಾನುಮತಿ ಪಿ,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಿದರಕಲುಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/232//2014
ರ್ೕಮತಿ ಎ ಮಂಜುಳ, ಸ , ರ್ೕ ಎ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ರೆಡಿಡ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆರಟೇನ ಅಗರ್ಹಾರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/238//2014

7-5-15

ರ್ೕ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್, ಶೇಷ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ವತೂರ್ರು,ಬೆಂ.ದವ
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ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

1438

123922

1439

ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/233//2014

01/08/2014

06/09/2014

06/03/2015

7-5-15

123924

ರ್ೕಮತಿಪುಟಟ್ಮಮ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಗುಬಿಬ್ , ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/234//2014

7-5-15

1440

123935

ರ್ೕಮತಿ ಸರಿತಾ ಪ ಯರಗಲ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹುಸೂಕ್ರು,ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/245//2014

7-5-15

1441

123937

1442

123938

1443

123945

1444

123953

1445

123955

1446

123959

1447

123960

1448

125010

1449

125026

1450

125029

1451

125031

1452

125032

ರ್ೕ ಲೋಗನಾಥನ್, ಸ , ಸಸಂಪಪೂಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಶಾ ಬಾಗಲೂರು ಉವ4
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/246//2014
ರ್ೕ ಆರ್ ವಣಣ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ ಕಡಬ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/243//2014
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಎ , ಸ , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾರಣಗಿರಿ, ಹೊಸನಗರ ತಾ, ವ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/252//2014

06/03/2015

7-5-15

06/03/2015

7-5-15

ಗಗ್
06/03/2015

7-5-15

ರ್ೕ ಎನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,ಪೌರ್ಢ ಬಿಈಓ ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/253//2014
ರ್ೕಬಸವರಾಜು ಪಿ ಬಿ, ಬಿ ಇ ಓ. ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ,ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್176123ರ ಲ್ ಭಾಗಶ
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/255//2014
ರ್ೕ ನಾಗಯಯ್, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕಲುಕ್ಣಿಕೆ,ಹುಣಸೂರು ತಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/
//2014
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಕಾರ್ಡಿ,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/
//2014
ರ್ೕಮತಿಎನ್ ಸರೋಜ, ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾತಿರ್, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
CPIBM705ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜಗೌಡ, ಆಯುಕತ್ರು, ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ, ಕೋಲಾರ ಇವರ
06/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-15
CPIBM706ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಜ ೕಲ್, ಪರ್ ದ ಸ, ಉ ನಿ ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ದ
CPIBM709ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ, ರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
CPIBM711ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಟಿ ಎನ್ ಂಗೇಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ
CPIBM712ಸಾಮಾನಯ್
06/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಪರ್ ದ ಸ,ಆಯುಕತ್ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
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1460
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119118

1462

119919

1463

119927

1464
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1465

119931

1466

119934

1467

119951

CPIBM734ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ.ಎ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-15
CPIBM735ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥಚಾರಿ, ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್,ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ವಲಯ ರವರ ಸಾ
CPIBM736ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಲೈಲಾ ಪ ೕರ್ನ್, ಪ ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )
CPIBM740ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಸಾದತ್ ಉಲಾಲ್ಖಾನ್, ಸ , ಸ.ಬಾಲಕೀಯರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು,ಬಂಗಾರ
CPIBM741ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-15
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ರಿಯಾಜ್, ಪ ಸ .,ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಕಾರ್ಡಿ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/855//2014
ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ಎಂ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ದ ವ ಮಂಡಯ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
28/01/2014
07/03/2014
07/09/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/881//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತರ್ಮಮ್ ದೈ
ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 165226
11/03/2014
26/05/2014
26/11/2014
7-5-16
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/941//2014
ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ ಪಿ ಎಂ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕಡೂರು ತಾ! ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
24/03/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1064//201
4
ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಬಿಇಓ ಸುಳಯ್ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಾಂಶ
ತತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1080/2014
ಲಪ್ ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕ.ರಾ. .ಕ.ನಿಧಿ ಕಷ್ಕರ ಸದನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ
ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1067//201
4
ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ಜೆ ಪಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬರೂರು ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/1073//2014
ರ್ೕ ವಮಲಲ್ಪಪ್ ಎನ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಂಗಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ! ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1093//201
4
ರ್ೕ ಡಿ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1098//201
4
ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಜಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
23/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1111//201
4
ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣರ್ ಸ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ಫೌರ್ ಸಾ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಕುರಿತು
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1129//201
4
ರ್ೕ ಕರಿಯಾ ನಾಯಕ್ ಬಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಪೇಟೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 1135
//2014
ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣಾರ್ದೇ ಬಿ ಸ ನಿ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 25340 ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
30/04/2014
12/05/2014
12/11/2014
7-5-16
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1136//201
4
ಎಲ್ ಎನ್ ರ್ೕ ವಾಣಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನಂಬಿಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ 385533
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
13/05/2014
24/05/2014
24/11/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/90//2014
ರ್ೕಮರಿ ನೂರ್ ಹ ೕನ್ ಯಾ ನ್ ಸ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/132//2014
ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಬೆಳತೂರು, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/129//2014
ರ್ೕ ಬಸವಣಣ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂ ದವ1,ಬೆಂಗಳೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/134//2014
ರ್ೕ ಜಿ ಶಂಕರಮೂತಿರ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/137//2014
ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಂ,ಪರ್ ದ ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪಪ್,ಕೊಪಪ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
31/05/2014
06/06/2014
06/12/2014
ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/138//2014

7-5-16

7-5-16

7-5-16

ರ್ೕಮತಿಸಯೀದಾಬೇಗಂ, ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉನಿಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಚಿಕಕ್
ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ
12/06/2014
02/08/2014
02/02/2015
7-5-16
ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಆ9(2)/ ಸಾ.ಭ.ನಿ.
ಮುಂ./ 162 / 20142015 //2014
ರ್ೕ. ಎ.ಜಿ. ರಂಗಶಟಿಟ್. " ಡಿ " ದಜೆಱ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ. ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
02/08/2014
02/02/2015
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/210//2014
ರ್ೕಮತಿನೇತಾರ್ವತಿ, ಸ ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದವ1 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
02/08/2014
02/02/2015
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/212//2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ದದ್ಪಪ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಇ ಎ, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಬಿನೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/194//2014
ರ್ೕಮತಿಚಂಪಾಲ ಮ್, ಎಂ ಎನ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿನಾರಾಯಣಪುರ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
7-5-16
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/193//2014
ರ್ೕಮತಿಸತಯ್ಭಾಮ,ಪರ್ದಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂದವ3 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ`
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/201//2014
ರ್ೕ ಚಿಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಜಿ ಕೆ, ಪರ್ ದ ಸ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/205//2014
ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಹೆಚ್ , ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಹುಲೂಲ್ರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/204//2014
ರ್ೕಮತಿಶಾ ೕದಾ ಖಾನಂ, ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಈಓ ಕಛೇರಿ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ,ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/203//2014
ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ, ಮು , ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊನಗಾನಹ ಳ್,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
03/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/170//2014
ರ್ೕಮತಿಎಲ್ ಆರ್ ಭೂದೇ , ಸಹಾಯಿ ನಿದೇರ್ ರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/166//2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಭಾಗಯ್ಮಮ್,ಸ ,ಸ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/169//2014
ರ್ೕಮತಿಎಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮೀಳಾ ,ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ,ಗಿಡನ್ಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪು ತಾ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/161//2014
sujatha H AM GHS Kannangi thirthahally GPF Loan
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014
ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ನಾಜೀಮ್ ಷಾ ಹುಸೇನಿ, ದೈ ಶೆರ್ೕಣಿ1, ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ 9ನೇ
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014
ರ್ೕ ಸುರೇಶ, ಸ , ಸಬಾಲಕಿಯರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಅರ ೕಕೆರೆ, ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014
ರ್ೕ ವೈ ಮುಸಲಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಚೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
08/07/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014
ರ್ೕಮತಿಸುಧಾಮಣಿಬಿಎಸ್, ಸ , ಸಪ ಪೂಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ವತೂರ್ರು, ಬೆಂಪೂವರ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/242//2014
ರ್ೕಮತಿಎಂ ಸುನಂದ,ದಿವ್ ದ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಗಣಕಯಂತರ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/236//2014
ರ್ೕ ಎಲ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಬಿಆರ್ , ಉತತ್ರ ವಲಯ4,ಯಲಹಂಕ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/235//2014
ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ಹೆಚ್ಎನ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಉನಿರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/240//2014
ಂಬರಹ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿ ಕಡತವನುನ್ ಪುನ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ,
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/239//2014

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16
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1499

123934

1500

123939

1501

123942

1502

123952

1503

125724

1504

125726

1505

125733

1506

125738

1507

125754

1508

125755

1509

125756

1510

129059

1511

129060

1512

129061

1513

129062

1514

129063

1515

132885

ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾರಾಣಿ ಎನ್, ಮು , ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ,ಬೆಂಗಳೂರು 30
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/244//2014
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಎಂ ಯಮುನಾ,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗೊರವಾಲೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ,ಮಂಡಯ್ ತಾಜಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ
ಭಾಗಶಃ/247//2014
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಎಮ್ ಪಿ,ಸ , ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಸಕಲೇಶಪುರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/249//2014
ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾ ಎ,ದೈ ,ಸಪೌರ್ ಶಾ, ಮ ಲ್ಕಟೆಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
06/09/2014
06/03/2015
ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/250//2014

7-5-16

7-5-16

7-5-16

7-5-16

ರ್ೕ ಅಶವ್ತಥ್ನಾರಾಯಣ ಎಂ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ ಸಾಮಾನಯ್
CPIBM714ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-16
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಾಸಲಕುಂಟೆ, ಪಾವಗಡ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM716ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-16
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಶಮೀಮ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಅಂಜುಂ, ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು(ಉದುರ್)ಉ.ನಿ.
CPIBM721ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-16
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ವಣಣ್.ಹೆಚ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚೆನನ್ ಂಗನಹ ಳ್,ಹನೂರು ವಲಯ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM724ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
22/09/2014
22/03/2015
7-5-16
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ ಕೆ. ಪರ್ ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ವೇಣೂರು(ಪೌರ್ ಶಾ )ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
CPIBM737ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-16
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ತಿಮೆ ಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ,ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM738ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-16
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಬಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ದೈ
ಕಷ್ಕರು,ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗವೇದಿ,
CPIBM739ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-16
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಕೆ ನಿಂಗರಾಜಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
CPIBM1ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
05/01/2015
13/07/2015
13/01/2016
7-5-17
ನಿಧಿ2015
ರ್ೕ ಎಸ್ ಜಯಕುಮಾರ, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -85 ಆದ ನನನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ
CPIBM2ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
05/01/2015
13/07/2015
13/01/2016
7-5-17
ನಿಧಿ2015
ರ್ೕ ಎಸ್ ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ತೊಂಡಗೆರೆ,ತುಮಕೂರು
CPIBM3ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
05/01/2015
13/07/2015
13/01/2016
7-5-17
ನಿಧಿ2015
ಮಲ,
ಹೆಚ್.ಜಿ ವಪರ್ಸಾದ್, ರ ೕಂದರ್ನಾಯಕ್.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ದದ್ರಾಜು, ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಜು. ಬಸಪಪ್ ,
CPIBM4ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
05/01/2015
13/07/2015
13/01/2016
7-5-17
ನಿಧಿ2015
ರಮೇಶ ಟಿ.ಕೆ. ಎ ಎ ವಸಾವ್ಮಿ, ಕಾಯ್ಥರೀನ್ ಇವಥ, ಕೆ. .ನಾಗರಾಜು, ಾನಜೊಯ್ೕತಿ, ಚಪಲಾ , ಶೇಖರಪಪ್ ಎಸ್
CPIBM5ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
05/01/2015
13/07/2015
13/01/2016
7-5-17
ನಿಧಿ2015
.ನಾಗರಾಜ, ಆಸಾಮ್ಮುಬೀನ್, ಕೆ.ಬಿ. ಮಹೇಶ್, ಎನ್ . ಶೋಭ, .ಎಸ್. ಶಾಂತ, ಜಿ ಎನ್ ವಾಸುಕಿ, ಪರ್ಕಾಶ್,
CPIBM9ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
21/05/2015
13/07/2015
13/01/2016
7-5-17
ನಿಧಿ2015
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1516

134195

1517

96564

1518

96567

1519

96608

1520

123970

1521

123971

1522

125748

1523

125760

1524

127190

1525

127191

1526

127192

1527

127194

1528

127195

1529

127196

1530

127197

1531

127198

1532

127199

1533

127201

1534

127202

ಯರಪಪ್ ಎಲ್ಎಂ,ಬಿಪಿ ಲುಂಗಾರಾಧಯ್,ಬೆನೂನ್ರುಕೊಟರ್ಮಮ್, ಸೌಭಾಗಯ್, ಅಂಬಣೆಣ್ ಕಲೂಲ್ರು,ಎನ್
CPIBM10ಸಾಮಾನಯ್
25/06/2015
16/07/2015
16/01/2016
7-5-17
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2015
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ /ಭಾಗಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/11/2012
19/05/2012
05/06/2012
05/12/2012
7-5-18
ಬಿ ಎನ್ ಲೋಕೇಶ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/14/2012
19/05/2012
05/06/2012
05/12/2012
7-5-18
ನಿಮರ್ಲಮಮ್ ಸ ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 202221
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/56/2012
19/05/2012
05/06/2012
05/12/2012
7-5-18
ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಹೆಚ್ ಸ ಕೊಳಗಿ ಕಾರಿಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
13/07/2015
13/01/2016
7-5-18
ನಿಧಿ/ ಂಬರಹ/2014
ಂಬರಹ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
01/08/2014
13/07/2015
13/01/2016
7-5-18
ನಿಧಿ/ಇತರೆ/2014
ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು
CPIBM733ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ, ಪರ್ ದ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್68420
CPIBM742ಸಾಮಾನಯ್
22/09/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಮಂಜುಳ ಆರ್, ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ
CPIBM743ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಕೆ ಚಿತತ್ಯಯ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು
CPIBM744ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಆಕರ್ರ್
ೕಹನ
ದ , ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು
CPIBM745ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ದೇವರಾಜಯಯ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಪುರ ಪಾರೆಸ್ಟ್, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM746ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಿ, ಬಿ ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ತಡಸೂರು ತಿಪಟೂರು ತಾ
CPIBM747ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಗುರು ದದ್ಯಯ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಂಗರಮೆಳೆ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ
CPIBM748ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾ.ಎಸ್ ಆರ್,ಸ , ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ )ತಿಪಟೂರು
CPIBM749ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ವಶಂಕರ.ಹೆಚ್ ಆರ್,ಪರ್ ದ ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ ವಲಯ-1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
CPIBM750ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಾ .ಆಡೂರ, ಸ ,ಸ.ಬಾಲಕೀಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.3 ಇವರ ಸಾ
CPIBM751ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ವಾಸುದೇವ ಎಂ ಆರ್, ದೈ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ ಶಾ )ವತೂರ್ರು
CPIBM753ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಸೂಯರ್ಕಲಾ, ಪರ್ ದ ಸ , ಬಿಈಓ ಕಛೇರಿ, ಯಲಹಂಕ,
CPIBM754ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಜಜ್, ಪರ್ ಶಾ ಸಹಾಯಕರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಳಗುಂದ ಅರ ೕ
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CPIBM755ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿ ೕತಾರಾಮು ಧಾರೇಶವ್ರ,ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಟಿ ದಾಸರಹ ಳ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ-04 ಬೆಂಗಳೂರು
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
CPIBM756ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಅವಧಾನಿ, ಎಂ ಜಿ,
, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ದೊಮಮ್ಲೂರು
CPIBM757ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಜಿ ಉಮಾದೇ , ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚಲಾಲ್ಪುರ,ಅರ ೕಕೆರೆ
CPIBM758ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎನ್ ರಾಮಸಾವ್ಮ,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ
CPIBM759ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ.ಬಿ. ಸ , ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ಭಾನುವ ಳ್,ಹರಿಹರ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
CPIBM760ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಕೆ ಹ ಳ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM761ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ.ಹೆಚ್. . ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೋಡು,ಸಕಲೇಶಪುರ
CPIBM762ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಂ ಟಿ ರಾಜಶೆಟಿಟ್,ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )
CPIBM763ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾರಾಣಿ ಎಂ, ಸ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆರಟೇನ ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ವ -3 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
CPIBM764ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ಕೆ ಸೆಲವ್ಂ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
CPIBM765ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸ, ದಿವ್ ದ ಸಹಾಯಕ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಆಯುಕತ್ರ
CPIBM766ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಡಿ ಎಂ ಪರ್ಕಾಶ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ನಾಗವೇದಿ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ
CPIBM767ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ ಗಂಗಾಧರೇಶ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಕಲಲ್ಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ
CPIBM768ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಂ ಪರ್ಭಾಕರ, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ದತಿತ್ ಮತುತ್ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶಾಖೆ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
CPIBM769ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ವಣಣ್.ಪಿ. ದೈ ಇ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅಂಕೆಪುರ, ಹಾಸನ ತಾ
CPIBM770ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅಜಿಜ್ಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ
CPIBM771ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಜಿ ಎಲ್ ದೊಡಡ್ಯಯ್, ಪರ್ ದ ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
CPIBM772ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ದೇವರಜು, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗಂಗಸಾಗರ ಪಾವಗಡ ತಾ ಇವರ
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CPIBM773ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಂ ಮಹಾದೇವ, ದೈ
,ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗುತತ್ಲು, ಮಂಡಯ್ ದ.ವ.
CPIBM774ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಶಂಕರಮೂತಿರ್.ಎಂ.,ಬಿ ಆರ್ ಪಿ, ಬಿ ಆರ್ ಕೇಂದರ್, ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ರವರ
CPIBM775ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
07/11/2014
07/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಣ
CPIBM776ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಬಿ ಎನ್ ರ್ೕಪತಿರಾವ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM777ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ವೈ ರ ೕಂದರ್ನಾಥ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ತೋರಣಗಟೆಟ್, ಜಗಳೂರು
CPIBM778ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಲೇಪಾಕಷ್.ಕೆ, ದೈ , ಸ.ಬಾಲಕರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ )ತಿಪಟೂರು
CPIBM779ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಕೆ ಉಮಾಪತಿ,ಸ , ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ
CPIBM780ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಡಿ ಮಾರೇಗೌಡ, ಸ , ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾಗ,ಕಾಡು
CPIBM781ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ಬೆಳಾಳ್ಳ ೆ, ಪಾಂಡವ
CPIBM782ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರಶೆಟಿಟ್, ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಹಾರನಹ ಳ್,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ
CPIBM783ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯಿತಿರ್.ಕೆ, ಮು ,ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಏನೆಕಲುಲ್, ಸುಳಯ್ ತಾಲೂಕು
CPIBM784ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಪಿ ಹೆಚ್ ಪುಪಪ್,ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ನಿಟೂಟ್ರು,ಹಾಸನ ತಾ ಇವರ
CPIBM785ಸಾಮಾನಯ್
07/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ಹನುಮಂತರಾಯ ಉ.ನಿ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ
CPIBM786ಸಾಮಾನಯ್
25/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಕೆ ಪಾವರ್ತಮಮ್, ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರು, ಸ ಆಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
CPIBM787ಸಾಮಾನಯ್
25/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಂಗರಾಜು, ದೈ
, ಸ .ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚೆನಾನ್ ಂನಹ ಳ್, ಹನೂರು ವಲಯ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM788ಸಾಮಾನಯ್
25/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಮಧುರಮಮ್, ದೈ
(ಗೆರ್ೕಡ್-2) ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ)ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ, ಬಸವನಗುಡಿ,
CPIBM789ಸಾಮಾನಯ್
25/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ ಎಂ, ನಾಗರಾಳ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಹೆಣುಣ್
CPIBM790ಸಾಮಾನಯ್
25/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಖಂಡೋಜಿರಾವ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,
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CPIBM791ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಎಂ ಎಸ್ ನಾಗಲ ಮ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ(ಪಾರ್ಥಮಿಕ )ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
CPIBM792ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಚ್ ಜಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,ದಿವ್ ದ ಸ, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಡೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ
CPIBM793ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಯಯ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಡೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ
CPIBM794ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಕೆ ಜಿ ದಧ್ಗಂಗಯಯ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಾರಕಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.1
CPIBM795ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ವರಖೇಡಿ
, ದಿವ್ ದ ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚಂದರ್ಪಪ್ ವೃತತ್, ಬೆಂ
CPIBM796ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಎಸ್ ಚಿಕಕ್ ಂಗೇಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಣೆಣ್ೕಗೆರೆ, ಕಡೂರು ತಾ
CPIBM797ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಎಂ ಎಸ್ ತಿರ್ವೇಣಿ, ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಾರಕಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ವ-1, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
CPIBM798ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಗಜಾನನ ಸುಬಬ್ ಹೆಗಡೆ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ತಲೂಲ್ರು ಬೈಂದೂರು ವಲಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
CPIBM799ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಟ್.ಕೆ, ದೈ
ಕಷ್ಕ, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )
CPIBM800ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂ ಹೆಚ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ
CPIBM801ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಹುಚಚ್ಯಯ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಡೇನಹ ಳ್,ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ
CPIBM802ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ರಾಮಪಪ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಪಾಟರಿ ಟೌನ್,ಉತತ್ರ ವಲಯ
CPIBM803ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಪಿ ರಾಮಾಂಜಪಪ್, ಪರ್ ದ ಸ,ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
CPIBM804ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾ ಆರ್ ಗಾವಂಕರ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )
CPIBM805ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಮಧುಸೂದನ ರಾವ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕೇನಹ ಳ್
CPIBM806ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕ ಆರ್ ಎಲ್ ಗಿರಿರಜು, ದೈ , ಸ ಪೌರ್ ಸಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
CPIBM807ಸಾಮಾನಯ್
27/11/2014
27/11/2014
27/05/2015
7-5-18
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014
ರ್ೕಮತಿಬಿ ಎಲ್ ಯಶೋಧ, ದೈ
, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )
CPIBM6ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
05/01/2015
13/07/2015
13/01/2016
7-5-18
ನಿಧಿ2015
ದಿವಂಗತ ನಂಜಮಮ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮರಣೋತತ್ರ
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1589

129066

1590

99119

CPIBM7ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
05/01/2015
13/07/2015
13/01/2016
ನಿಧಿ2015
ಅಶವ್ತಥ್ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಉ.ನಿ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/169/2012
28/07/2012
31/07/2012
31/01/2013

1591

99127

ಉಸಾಮ್ನ್ ಸಾಬಿ ಪ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 35929
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/178/2012
28/07/2012
31/07/2012
31/01/2013
7-5-19

1592

99490

ನಜಾಮ್ತಬಸುಮ್ ಸ ನಂಜನಗೂಡು, ಇವರ ಸಾಭನಿ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/214/2012
08/08/2012
22/08/2012
22/02/2013

1593

99539

ಎನ್ ಜಿ ಜಯಕುಮಾರ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 211163
ಅ9(2)/ಸಾಮಂ/211/2012
09/08/2012
22/08/2012
22/02/2013
7-5-19

1594

36312

1595

42989

1596

43039

1597

43464

1598

43467

1599

30172

1600

35509

1601

59038

1602

59046

1603

40712

1604

40828

7-5-18

7-5-19

7-5-19

ಗಂಗನರ ಂಹಯಯ್ ಸ ಯಲಗಲವಾಡಿ ಕುಣಿಗಲ್, ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
07/09/2009
22/09/2009
22/03/2010
7-6-1
CPI/ಸಾ.ಭ.ಭಾಗ/A9(2)
GPF Parshal
195;2009-10/2009
Sri: K S Vijayakumar Pe Teacher Grade _2 Bilegere Tipatur TQ Sanction of GPF
19/03/2010
06/04/2010
06/10/2010
7-6-1
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2) GPF
loan 525;200910/2010
Sri: B G Pranesh A M Hiriyur TQ Sanction of GPF Loan
22/03/2010
23/04/2010
23/10/2010
7-6-1
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2) GPG
Loan 529;200910/2010
Smt: S M Dechamma A M Virajapet TQ Kodagu Dist Sanction of GPF Loan
12/04/2010
23/04/2010
23/10/2010
7-6-1
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2) GPF
Parshal 29;201011/2010
Sri: Mahadeva PE Teacher A L K college Bellur Mandya Dist GPF Parshal Amount
12/04/2010
26/04/2010
26/10/2010
7-6-1
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2) GPF
Loan 32;201011/2010
Sri: Hemanth Chandra H M Gendehalli Belur TQ GPF Loan
02/04/2009
25/04/2009
25/10/2009
7-6-2
A92 GPF
PARTIAL/01/2009-10
sMT GIRIJA BAI a M gchs HIGH SCHOOL IGGIPURA SANCTION OF PARTIAL
06/08/2009
19/08/2009
19/02/2010
7-6-2
A9{2} gpf Parshal
140 2009-10
Sri P Lingaraju PE Teacher M G S V college kollegala chamarajanagar dist
13/01/2011
13/01/2011
13/07/2011
7-6-2
CPI.385.ಸಾಮಂ/2011
ನಾಗರತನ್ , ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಸಂ ಇ ಡಿ ಎನ್ 81962 ರ ಮೇಲೆ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
13/01/2011
13/01/2011
13/07/2011
7-6-2
CPI.494.ಸಾಮಂ/2011
ಜಿ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ಅದೀಕಷ್ಕರು ರವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2) GPF
23/01/2010
05/02/2010
05/08/2010
7-6-3
Loan 449;200910/2010
Smt: Gowhath Khanam Sup : SSA N T Road Bangalore _! Sanction of GPF Loan
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2) GPF
28/01/2010
09/02/2010
09/08/2010
7-6-3
Loan 455;200910/2010
Sri: M Vijayakumar H M Tattahalli Nagamangala TQ Sanction of GPF Loan
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CPI/ಸಾಮಂ/A9(@0
02/02/2010
09/02/2010
09/08/2010
7-6-3
GPF Loan 460;200910/2010
Sri> Shankaraiahb A M Abbigere Bangalore Sanction of GPF Loan
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)gpf
41821
17/02/2010
03/03/2010
03/09/2010
7-6-3
lOAN 478;200910/2010
sMT: rANUKABHAT a m yELAHANKA bANGALORE sANCTION OF gpf lOAN
CPI/ಸಾಮಂ/A9(2)Gpf
41894
18/02/2010
03/03/2010
03/09/2010
7-6-3
loan 480;200910/2010
Sri : D A Ashwath BRP Hosanagar Shimogga Dist Sanction of GPF Loan
CPI/ಸಾಮಂ/A9920 gpf
48577
23/08/2010
27/09/2010
27/03/2011
7-6-3
PARSHAL 265; 201011/2010
sRI: h n gANGAIAH eco beo oFFICE tURUVEKERE tq tUMKUR dIST gpf pARSHAL
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
113365
18/09/2013
02/12/2013
02/06/2014
7-8-5
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/408//201
3
ರ್ೕ ಆರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಶಾಖೆ: CASHSECTION
ಒಟುಟ್: 20
110132
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಅ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/124//201
3
ರ್ೕಮಗತಿ ೕಣಾ ಡಿ ಎಸ್ ವೃ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ, ಬೆಂ. ದ-3 ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
110133
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ.ನಿ.ಮುಂ/126//201
3
◌ೆ◌ಂ ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ದೈ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110134
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/121//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮನ್ ಚಂದಿರ್ಕ ◌ೆಸ್ ದೈ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ಕಾನಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110135
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/122//201
3
ಡಾಕಾಯ್ನಾಯಕ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಡಸೂರು ಂಗದಹ ಳ್, ಸಾಗರ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110137
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/117//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಾ ಎಸ್ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ದೇರಳಕಟೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110138
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/116//201
3
ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೋಡುಲ್, ತೀಥಱಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110139
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/123//201
3
ಪರ್ಭುಸಾವ್ಮಿ ದೈ. . ಸ,ಪ,ಪೂ,ಕಾ, ಹಲಗೂರು, ಮಳವ ಳ್ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110140
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/115//201
3
ಕೆ ಟಿ ಲೋಕೇಶ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಳಗುಂಬ ಅರ ೕಕೆರೆ,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
40992
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ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/118//201
3
ಕೆ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹಳೇನಗರ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
110142
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/113//20
13
ಟಿ ಆರ್ ಶಾಂತ ಂಗಪಪ್ ಸ. ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಜಿನಗರವ ಳ್, ಆಲೂರು ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ
110143
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/119//201
3
ರ ನಾಯಕ ಜಿ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ನೆಮಾಮ್ರು, ಶೃಗೇರಿ. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110144
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/120//201
3
ಕೆ ವಪಪ್ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೋಡುಲ್ ಉಂಟೂರು ಕಟೆಟ್, ತೀಥಱಹ ಳ್. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
110145
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/125//20
13
◌ೆಸ್ ರತನ್ಮಾಲಾ ಸ. . ಸ.ಬಾ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಡಕೋಟೆ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110146
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/127//201
3
ಜಯಮಮ್ ಸ. . ಗೋಡೆಕೆರೆ, ಚೊ.ನಾ.ಹ ಳ್ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110147
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಭಾಗಶಃ/128//20
13
ಬಿ ಎಂ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಟೇಕಲ್ ಮಾಲೂರು ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
110148
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/129//201
3
ಟಿ ಎ ಮುನಿವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಡಡ್ಗಲ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ//, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
110149
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/132//201
3
ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡನಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ
110150
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/130//201
3
ಎಂ ಆರ್ ಮಮತ ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮೈ ಮನೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ
110151
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/131//201
3
ತಿರ್ವೇಣಿ ಆರ್ ಮು. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಳೆ ಕೆಂಕೆರೆ ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
110152
18/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-1
ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ/ಭ,ನಿ,ಮುಂ/133//201
3
ರಮೇಶ ಪರ್.ಮು. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಮಿಲೆಱ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.
ಶಾಖೆ: CPE
ಒಟುಟ್: 125
ಅ4(1) . . ೕ.ಸ.ವ.ಹೊ.
4532
27/02/1999
23/01/2013
23/07/2013
7-5-1
ವೆ.29/98-99
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮ ಳಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಗಮಕೆಕ್ ಹೊ ಗೆ ವೆಚಚ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಚಾ.ಜಿಲೆಲ್.ಉ.ಸ. 4536
04/08/2003
21/01/2013
21/07/2013
7-5-1
5/03-04
ವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಲಾಯ್ಣ ಕೇಂದರ್ ಬಿ ಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟಟ್ ಯಳಮದೂರು ತಾ.ಇವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ
110141
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3

4539

4

4543

5

4564

6

4572

7

4574

8

4577

9

4579

10

4581

11

4583

12

4587

13

4589

14

4591

15

4592

16

4606

17

4614

18

7878

19

11755

20

12691

ಅ4(1)ಸ.ವ.ದೂರು-30/0403/01/2005
23/01/2013
23/07/2013
7-5-1
05
ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮವಸ ಗಳ ಲ್ ಅವಯ್ವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ತನಿಖೆ
25/11/2004
23/01/2013
23/07/2013
7-5-1
ಅ4(1)ಶಾಲಾ ಬಾಯ್ಗ್25/04-05
2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲಾ ಬಾಯ್ಗ್ ಮತುತ್ ನೋಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಅ4(1)ಸಮವಸ -38/05-06
19/03/2005
21/01/2013
21/07/2013
7-5-1
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮವಸ ಗಳ ಸಾಯ್ಂಪಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ಅ4(1)ಸ.ವ.ಶಾ.ಹಾ02/12/2005
21/01/2013
21/07/2013
7-5-1
55/05-06
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸಮವಸ ಗಳನುನ್ ಧರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಸ.ವ.ಮ.ತ.ವ.14/10/2005
21/01/2013
21/07/2013
7-5-1
51/05-06
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಉತತ್ರವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1) . . ೕ.ಹೆ.ಬೇಡಿಕೆ
07/04/2005
21/01/2013
21/07/2013
7-5-1
-41/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ . . ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮವಸ ಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಸ.ವ.ತಪಾಸಣೆ05/12/2005
21/01/2013
21/07/2013
7-5-1
54/05-06
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಸುವಣಾ ಕನಾರ್ಟಕ27/05/2005
21/01/2013
21/07/2013
7-5-1
45/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ನೀಡುವ ಸಮವಸ ದ ಮೇಲೆ ಸುವಣರ್ ಕನಾರ್ಟಕ ವಷರ್ ಎಂದು ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಸ.ವ.ತಪಾಸಣೆ26/05/2005
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
43/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮವಸ ಗಳ ಸಾಯ್ಂಪಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಸ.ವ.2ಅ(ಭಾಗ14/06/2005
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
2)/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಗಳನುನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ರೂಪದ ಲ್ ಮಾಪರ್ಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಅ4(1)ಸ.ವ.ನೋ.ಅ.ನೇ29/03/2006
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
60/05-06
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಬಗೆಗ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಸ.ವ.ಮಾ ತಿ20/06/2005
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
45/05-06
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮವಸ ಪೂರೈಕೆ ಬಗೆಗ್ ಬಿಇಒ ಗ ಂದ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಕಡಿತ/ಪತರ್
02/05/2005
23/01/2013
23/07/2013
7-5-1
ಲೇವಾರಿ-44/05-06
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಪತರ್/ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಸ.ವ.ಮಾ ತಿ-3/0615/06/2006
23/01/2013
23/07/2013
7-5-1
07
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬಿಇಓ ಗ ಂದ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಶಾಲಾ ಬಾಯ್ಗ್21/04/2006
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
01/06-07
2006-07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲಾ ಬಾಯ್ಗ್/ನೋಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1) ಶಾಬಾಯ್-07/06-07
18/10/2006
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ 1ರಿಂದ7ನೇ ತರಗತಿ ಪ ಜಾ/ಪ.ದ ಮಕಕ್ ಗೆ
ಅ4(1)ಸಮವಸ
25/05/2007
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
ಆಯವಯ್ಯಬೇಡಿಕೆ-15-0708
ಜನೆ ಅನುಷಾಟ್ನಕಾಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ಅ41 ಸಮವಸ
26/06/2007
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
ಕೆಎಸ್.ಪಿಡಿ 24/2007-08
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21

13982

22

14192

23

16223

24

18291

25

27357

26

27482

27

27502

28

27507

29

31146

30

31151

31

31154

32

31155

33

31474

34

31476

35

31482

36

31483

37

31489

38

31506

ೕಜನೆಯಡಿ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿಡಿ ಸಂಸೆಥ್
07-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ಅ41
07/11/2007
23/01/2013
23/07/2013
7-5-1
ಶಾ.ಬಾಯ್.ನೋ.ಪು38/07-08
2007-08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 5 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ಶಾಲಾಬಾಯ್ಗ್ ನೋಟ್ ಪುಸತ್ಕ
ಅ4[1]ಶಾಲಾಬಾಯ್ಗ್:39:20
20/11/2007
23/01/2013
23/07/2013
7-5-1
07-08
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶಾಲಾಬಾಯ್ಗ್ ಮತುತ್ ನೋಟ್ ಪುಸತ್ಕ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಅ41 ಸ.ಸರಬ. ಕೆಎಸ್ ಪಿ
23/04/2008
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
ಡಿ 52/07-08
ಬೆಳಗಾ
ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ
ಅ4[1]ಶಾಲಾಬಾಯ್ಗ್:ದೂರು:
03/01/2008
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
44:2007-08
ಈ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ / ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಶಾಲಾಬಾಯ್ಗ್ ಮತುತ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತರಣೆ ಬಗೆಗ್
ಅ41ದ.ಪ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಡಿ. .6
01/07/2009
29/01/2013
29/07/2013
7-5-1
/2008-09
ಸಮವಸ ದರಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಡಿ. .ದಂಡ/
26/06/2007
29/01/2013
29/07/2013
7-5-1
9/2006-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಡಿ. .ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಧಿ ದ ದಂಡದ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಸ.ವ.ಮುಂಗಡ/ಕ.ಕೈ.ಅ
20/08/2004
29/01/2013
29/07/2013
7-5-1
./15/2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ.
ಅ41ಪಿ.ಮಂಡಲ.ಅ.ಶಾಸನ
18/10/2003
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
ರಚನಾ ಸಮಿತಿ/8/2003-04
ಸಕಾರ್ರದ ಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧೀನ ಶಾಸನ ರಚನಾ ವರದಿ ಸಮಿತಿಯ 23.24 ನೇ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಸ.ವ.ಹೆ.ವೇ.33/2007- 22/10/2007
30/01/2013
30/07/2013
7-5-1
08
ಸಂಚಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸ.ವ.ಹೊ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಸ.ವ.4ಎ2008-09
26/11/2008
29/01/2013
29/07/2013
7-5-1
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ . . ೕಜನೆಯಡಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಸ.ಸ.ಪರಿ ೕಲನೆ/49/2
27/02/2008
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
007-08
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಡಿ. .ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2008-09ನೇ ಶಾ ಗೆ ಸ.ಸ.ಕೊರತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ.
ಅ41ಕೆ.ಹೆಚ್. . .ಮಾ.ಅ./
01/04/2008
29/01/2013
29/07/2013
7-5-1
2008-09
ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಜೆಂಡಾ ನಡಾವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಡಿ. .
ಅ41ಸ.ವ.ಸ.50/2007-08
23/02/2008
30/01/2013
30/07/2013
7-5-1
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಪರಿ ೕಲನೆ.
ಅ410ಸ.ಸ.ಅಂಕಿಅಂಶ/48/
23/02/2008
22/01/2013
22/07/2013
2007-08
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಪರಿ ೕಲನೆ.
ಅ41ಸ.ಸ.44/2007-08
01/02/2008
22/01/2013
22/07/2013
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಸ.ಸ.ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕೊರತೆ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಸ.ಸ.ಅಂಕಿ/ಅಂಶ/48ಎ/
23/02/2008
30/01/2013
30/07/2013
2007-08
2008-09ರ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ ಬಿ.ಇ.ಓ.ರವರಿಂದ.
ಅ41ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಪರ್.ವರದಿ/
05/06/2002
23/01/2013
23/07/2013
3/2002-03
2002-03ರ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಸಾಧಿ ದ ಪರ್ಗತಿ.
ಅ41ಎಂ.ಡಿ.ಎಫ. .ಮಾ./19 25/08/2004
23/01/2013
23/07/2013
/2004-05
ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್. .ಗೆ.ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

7-5-1

7-5-1
7-5-1

7-5-1

7-5-1
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39

31508

40

35908

41

35988

42

37211

43

37835

44

37837

45

37838

46

44121

47

46266

48

56720

49

67226

50

4550

51

4626

52

15827

53

27244

54

27314

55

27317

ಅ41ಖಾ.ಅನು.ಶಾ.ಮ.ಸ.
05/05/2004
30/01/2013
30/07/2013
7-5-1
ಪೂ./2/2004-05
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೈಮಗಗ್ ಅ.ನಿ.ನಿ.ಇವರಿಂದ ಸಮವಸ
ಅ4(1)/ಸವ /ಯೆಒ/17/20
26/08/2009
23/01/2013
23/07/2013
7-5-1
09-10
ದಾಯ್ ಕಾಸ ಯೆಜನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ರಾ ಮ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಹರ್ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ನೇಮಕ ಬಗೆಗ್
ಅ4[1]./21/200928/08/2009
21/01/2013
21/07/2013
7-5-1
10.ಸವ /2009
2009-10 ನೇ ಸಾ ನ ಸಮವಸರ್ ಗಳ ವ್ೕಕೃತ ವರದಿಯು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅ41ಮಾ ತಿಹಕುಕ್/ಇತರೆ/2
07/10/2009
23/01/2013
23/07/2013
7-5-1
1/09-10.2.ಇತರೆ/2009
ರ್ೕ ಡಿ.ಎನ್ ಉಜನ್ ಕೋಪ್ ವಕೀಲರು ಭೆಳಗಾ ಇವರು ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ಕಾಯೆದ್ ಇದರಲಲ್ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ೕಜನೆಗೆ
C4[1]¸ÀªÀÄ ±À
27/10/2009
23/02/2013
23/08/2013
7-5-1
§AiÀÄ /26/.200910.ಸವಮಾ/2009
ಅ.ರ.ಕನನ್ಡ ಮಾ.ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸ.ಅ.ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಏಕ ರೂಪ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
C4[1]¸ÀªÀÄ ±À
27/10/2009
25/02/2013
25/08/2013
7-5-1
§AiÀÄ /26/.200910.ಸವಮಾ/2009
ಅ.ರ.ಕನನ್ಡ ಮಾ.ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸ.ಅ.ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಏಕ ರೂಪ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
27/10/2009
25/02/2013
25/08/2013
7-5-1
C4[1]¸ÀªÀÄ ±À
§AiÀÄ
/26/.2.ಸವಮಾ/2009
ಅ.ರ.ಕನನ್ಡ ಮಾ.ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸ.ಅ.ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್ ಏಕ ರೂಪ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
27/04/2010
29/01/2013
29/07/2013
7-5-1
ಅ41 ಸ ವ .ಇತರೆ/30/0910.ಶಾಸ&ಪಪು/2010
ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಸಮವಸ ಹೊ ಸಲು ಬಟೆಟ್ ಸಕಾಗದೆ ಇರುವುದರ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)/ಕ.ಪಾರ್. /.ಗು.ಚೀ.ಇ
29/06/2010
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
ತರೆ/17//2010-11
ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತುತ್
ಆ4(1)/ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/31/
02/12/2010
22/01/2013
22/07/2013
7-5-1
2010-11
ಗಡಿನಾಡು/ಹೊರನಾಡ ಕನನ್ಡಿಗರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸಮ ವ
21/02/2011
11/02/2013
11/08/2013
7-5-1
/38/10-11/2011
ಬೆಂಗಳೂರು,ಗುಲಬ್ಗರ್ ಬಾಗಗಳ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮವಸ ತರಿ ರುವುದನುನ್ ಬಿಇ ಒರವರು ದಾಸಾತ್ನು ಪಡೆದ
13/08/2004
22/04/2013
22/10/2013
7-5-2
ಅ4(1)ಕ.ಪಾರ್. .ಮುಂ.ಧ. 12/04-05
2002-03ನೇ ಸಾ ನ ಮುದಿರ್ತ ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)ಸಮವಸ -26/0405/09/2005
22/01/2013
22/07/2013
7-5-2
05(ಭಾಗ-1)
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಮವಸ ಗಳ ಸರಬರಾಜಿನ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
ಅ4[1]ಸ.ಸಭೆ:45:200702/02/2008
22/04/2013
22/10/2013
7-5-2
08
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜಿನ ಬಗೆಗ್.
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ಅ41ಅಂ.ಅಂ.ಮ.53/200730/07/2008
20/04/2013
20/10/2013
7-5-2
08
ಕಡಾಡ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅಂಕಿ ಆಂಶ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಸ.ಸ.13/2008-09
23/01/2009
22/04/2013
22/10/2013
7-5-2
2009-10ರ ಸಾ ಗೆ ಸ.ಸ.ಬಗೆಗ್ ಮಗಗ್ಗಳಪಟಿಟ್
ಅ41ಸ.ಸಾ.ವೆ.2/2008-09
02/05/2008
22/04/2013
22/10/2013
7-5-2
2008-09ರ ಸಾ ಗೆ ಸಾ.ವೆಚದ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.
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ಅ41ಸ.ವ.ಸಭೆ/10/200818/10/2008
22/04/2013
09
2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸ.ವ.ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಗತಿ ಪ.ಸಭೆ ಮಾ ತಿ.
ಅ41ಚಾ.ವ./11/2008-09
11/12/2008
22/04/2013

22/10/2013

7-5-2

22/10/2013

7-5-2

2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲಾ ಬಾಯ್ಗ್ ನೋಟ್ ಪುಸತ್ಕ ಹಂಚಿ ಉ ಕೆ ಚಾ.ಬಾ. ಖರೀದಿ.
ಅ41ಸ.ವ.ಮ.ಅ. ೕ.ಇತರೆ 30/08/2005
25/04/2013
25/10/2013
.43/2005-06
ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1) ಚು.ಗು.ಪರ್// .ಸ &
08/02/2013
07/05/2013
07/11/2013
ಪ ಪರ್./11/2012-13/2013

7-5-2

7-5-2

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರು ವೈ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ರ ತ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1) ಚು.ಗು.ಪರ್// .ಸ &
08/02/2013
07/05/2013
07/11/2013
7-5-2
ಪ ಪರ್./12/12-13/2013
ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ಅಮರೀಷ್ (ಮುಳಬಾಗಿಲು) ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸಮವ
29/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
ಸ ಹ.ಬಿ-01/2011-12
201113ನೇ ಸಾ ಗೆ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ೕಜನೆಯಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ ಬಟೆಟ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹಣ
ಅ4(1)/ಇ /ಆಥಿಱಕ
29/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
ಸಮೀ ೆ:ಇತರೆ/2011-12
201112ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಘಟಕ
ೕಜನೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆಥಿಱಕ ಸಮೀ ೆ ಬಗೆಗ್
29/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
ಅ4(1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2011
-12
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ೕ ದೂರಲಕಷ್ಮ್ಣ ಶಾಮು ವಲೆಲ್ೕಪೂರಕರ738 ತೆಗಿಗ್ನಗ ಲ್ ವಡಡ್ರ ಛಾವಣಿ
ಅ4(1)/ .ಸ & ಪ
29/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
ಪರ್./ಚು.ಗು.ಪರ್:37/2009-10
ಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 617ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)/ .ಸ & ಪ
29/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
ಪರ್./ಚು.ಗು.ಪರ್-46/2009-10
ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಕೆಜಿ ವ ಗಗ್ ಗಾರ್ ಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಸಂಖೆಯ್ 327 ಕೆಕ್
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸ.ದೂ30/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
43/2009-10
ಭಾಗದ ಸಕಾಱರಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸಮವಸ ಬಟೆಟ್ಯ
201011ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೆಳಗಾ
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಮಾ ತಿ
30/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
24/2009-10
ದಾಯ್ ಕಾಸ
ೕಜನೆಯ ಬಗೆಗ್ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಸೇರುವ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸ.ವ30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
16/2009-10
ೕಜನೆಯಡಿ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ ಬಟೆಟ್ಯನುನ್ ಎನಿಟ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ದಾಯ್ ಕಾಸ
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸ. ತ
ರಣೆ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಡಿ. 20/2009-10
201011ರ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶ ನೀಡುವಾಗ ಜಿಎಸ್ಎಂನ ನಿಧಿಱಷಟ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ಕೆಹೆಚಿಡ್
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸಮ.ಸ
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ಭೆ-31/2009-10
ೕಜನೆ ಅನುಷಾಟ್ನ ಕುರಿತು ಸಭೆ
201011ನೇ ಸಾ ನ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ಅ4(1)/ಅನುರಶಾ/ಖಾಸಗಿ/ಸ
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ಮ:/2010-11
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನಿತ ರ ತ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ /ಶಾಲಾಬಾಯ್ಗ್ ಹಾಗೂ ನೋಟ್
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ನೋ.ಪು
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
:ಇತರೆ-34:/2010-11
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ಬಿಡುಗಡೆ ಹಣ ಉ ಕೆಯದ ಲ್ ಸಕಾಱರಕೆಕ್ ಮರುಜಮೆ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)/ಇ /ಆಯವಯ್ಯ30/05/2013
18/06/2013
18/12/2013
7-5-2
32/2010-11
ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕ/ಹೊಸ
201112ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸ.ಸಾ.
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ವೆಚಚ್-12/2010-11
201011ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)/ .ಸ & ಪ
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ಪರ್./ಎಲ್.ಎ-34//2010-11
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ಖಾದರ್ ಯುಟಿಮಂಗಳೂರುರವರು ಮಂಡಿ ರುವ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್291ಕೆಕ್
ಅ4(1)/ .ಸ & ಪ
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ಪರ್./ಎಲ್.ಎ.ಕೂಯ್-22/201011
ಮಾನಯ್ ರ್ೕ ಅಮರೇಶ್, ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರು ರವರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1438ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ಅ4(1)/ಅನುರಶಾ/ಸಮ.ವ.
ತರಣೆ/ಖಾಸಗಿ-3/2010-11
201011ರ ಸಾ ಗೆ ಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಮವಸ ತರಣೆ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)/ .ಸ & ಪ
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ಪರ್./ಚು.ಗು.ಪರ್/20//201112
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಹಾಯ್ರೀಸ್ ಎನ್ಎ ಶಾಂತಿನಗರಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1106ಕೆಕ್
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ಅ4(1)/ .ಸ & ಪ
ಪರ್./ಚು.ಗು.ಪರ್/39//200910
ಅಮರೇಶ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 388ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸ.ಮ.ಸ
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ರ/ಟೆಂಡರ್-3//2011-12
ಭಾಗದ ಸಕಾಱರಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ತರಿಸಲಾಗುವ ಸಮವಸ ಬಟೆಟ್ಯನುನ್
201112ರ ಸಾ ಗೆ ಬೆಳಗಾ
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸಮ.
30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
ದೂರು-01//2011-12
ಕೆಹೆಚಿಡ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಸಮವಸ ಗಳ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)/ಇ /ಅ.ವೈ.ಮಾ30/05/2013
13/06/2013
13/12/2013
7-5-2
20//2009-10
ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಮಾ ತಿಯನುನ್ [Din][Director Idinotifted Numby]KHDC ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಸಮ.ವ
30/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
ಸ -32//2009-10
ಕೆಹೆಚಿಡ್ ನ ಲ್ ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ನಿದೇಱಶಕರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)/ .ಸ & ಪ
30/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
ಪರ್./ಎಲ್.ಎ/ಎಲ್. .ಕೂಯ್10//2002-03
ಎಲ್ಎಎ ಸ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
30/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-2
ಅ4(1)/ಶಾಸ&ಪಪು/ಉ.ಸ.
.ಸು-11//2004-05
ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮದ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಉಚಿತ
200405ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮುಂದುವರೆದ
ಆ4(1) ಷಯ ಸಮಿತಿ ಸ ಸ
26/06/2013
26/06/2013
26/12/2013
7-5-2
ವರದಿ/ಶಾಸ&ಪಪು/13/200
2-03/2013
ಷಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಲ್ 2002-03 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಫಾರಸುಸ್ಗ ಗೆ ಅನಿಸರಣಾ ವರದಿ ಸ ಸ
ಲ್ ುವ ಬಗೆಗ್
26/06/2013
26/06/2013
26/12/2013
7-5-2
ಅ4(1) ಮ ಆ
ಆ/ಶಾಸ&ಪಪು/09/200001/2013
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88

111111

89

111112

90

111116

91

111117

92

121119

93

121120

94

121160

95

121190

96

121225

97

121228

98

121229

99

4542

100

17145

101

27251

102

27311

103

27320

2001-02 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಸಮವಸ ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಆಡಿಟ್ ಆ ೇಪಣೆ
ಅ4(1) ಚು
26/06/2013
26/06/2013
26/12/2013
7-5-2
ಗು/ಶಾಸ&ಪಪು/27/200708/2013
ಙಧಾನ ಪರಿಷತತ್ ಸದಸಯ್ರಾದೆಸ್ ಎಂ ಆನಂದ ರಾವ್ ರವರ ಚು ಗು ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 944 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಆ4 (1) ಇತರೆ
26/06/2013
26/06/2013
26/12/2013
7-5-2
ಮಾ ತಿ/ಶಾಸ&ಪಪು/29/20
04-05/2013
2005-06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಮವಸ ತಿರಿಸುವ ಚಾರ
ಅ4(1)
26/06/2013
26/06/2013
26/12/2013
7-5-2
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಸ&ಪಪು/239
/2004-05/2013
ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ .ಸ.ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚು.ಗು.ಪರ್ 239ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ
26/06/2013
26/06/2013
26/12/2013
7-5-2
ಅ4(1) ದೂರು 35/200405/ಶಾಸ&ಪಪು/35/2013
ಸವದತಿತ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಚಡಿ ಗಾರ್ಮಸತ್ರಿಂದ ಉಚಿತ ಬಟೆಟ್ಗಾಗಿ ಹಣ ವಸೂ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ಕುರಿತು
ಅ/ಶಾಸ&ಪಪು//9/201330/05/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-2
14/2014
ದಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ್ ಇವರ ಚು.ಗು.ಪರ್ 505ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)ಚು.ಗು.ಪರ್/ಶಾಬಾಯ್
30/05/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-2
ನೋಪು/8//2014
ದಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪಿ.ಆರ್. ಸುಧಾಕಲಾರ್ಲ್ ಇವರ ಚು.ಗು.531ಪರ್ಶೆಣ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ
ಅ/ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು//15/201
30/05/2014
30/05/2014
30/11/2014
7-5-2
3-/2014
ದಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಧಾಕರಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆಣ್ 2919 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಅ4(1)
31/05/2014
31/05/2014
30/11/2014
7-5-2
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು//
14/2013-14/2014
ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಬಿ. ದಾನಸಬಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚು.ಗು. ಪರ್ 1714ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ
ಅ4(1)
31/05/2014
31/05/2014
30/11/2014
7-5-2
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು//
11/2013-14/2014
ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ 1965ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
31/05/2014
31/05/2014
30/11/2014
7-5-2
ಅ4(1)
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/1
2/2013-14/2014
ರ್ೕ ಪುಟಟ್ರಂಗಶೆಟಿಟ್ ಪ.ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ 1507ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ
ಅ4(1)
31/05/2014
31/05/2014
30/11/2014
7-5-2
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು//
5/2013-14/2014
ದಾನಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಚು.ರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ 49 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ
ಅ4(1)ಉ.ಸ.ಸಾಗಾಣಿಕೆ.ವೆ02/12/2004
30/04/2013
30/10/2013
7-5-3
5/04-05
ರಾಜಯ್ದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್.ಮತುತ್ ಪೌರ್.ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಮವಸ ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚಚ್ದ
10/06/2008
22/04/2013
22/10/2013
7-5-3
ಅ4[1]ಸ.ವ:ಕೆಹೆಚ್ಡಿ :07:
2008-09
ೕಜನೆಯಡಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಸಂಸೆಥ್ ಸರಬರಾಜು ಮಡುತಿತ್ರುವ ಸಮವಸ ಗಳ ಟೆಕಿನ್ಕಲ್
ದಾಯ್ ಕಾಸ
ಅ41ಸ.ಸಾ.ವೆ./19/200730/05/2007
22/04/2013
22/10/2013
7-5-3
08
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಗೆಗ್ ಖಚುರ್ ವೆಚಚ್ ವರ
ಅ41ಸ.ವ./4/2008-09
02/03/2009
22/04/2013
22/10/2013
7-5-3
2009-10 ಸಾ ಗೆ ಸ.ಸ.ಬಗೆಗ್. ಕರಾರು ಒಪಪ್ಂದ
ಅ41ಸ.ಸರಬ.ದೂರು/42/20
03/02/2009
22/04/2013
22/10/2013
7-5-3
08-09
2009-10ನೇ ಸಾ ನ ಸ.ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್ ದೂರು.
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ಅ41ಸ.ವ./6/2008-09
28/05/2008
22/04/2013
22/10/2013
7-5-3
ಪತಿರ್ಕಾ ಪರ್ಕಟಣೆ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಮಾ.ಹ.8/2008-09
07/08/2008
22/04/2013
22/10/2013
7-5-3
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಬಗೆಗ್.
41ಶಾ.ಬಾಯ್ನೇ.ಪರ್.14/20
15/09/2008
22/04/2013
22/10/2013
7-5-3
08-09
2008-09ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಶಾ.ಬಾಯ್.ನೇ. ತರಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಸಮವಸ /ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಡಿ.
13/06/2008
22/04/2013
22/10/2013
7-5-3
./9/2008-09
ಬೆಳಗಾಂ ಭಾಗದ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಸ.ವ.ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.18/
24/03/2009
27/04/2013
27/10/2013
7-5-3
2009-10
ಸಮವಸ ದ ಬಗೆಗ್. 2009-10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.
ಅ41ಸ.ವ./ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್./
29/08/2008
22/04/2013
22/10/2013
7-5-3
13/2008-09
2007-08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಇ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್.ಮಾ ತಿ ಬಿ.ಇ.ಓ.,ರವರಿಂದ ಪಡೆದ ಬಗೆಗ್.
ಅ41ಸ..ಸ44/2007-08
01/02/2008
27/04/2013
27/10/2013
7-5-3
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಸ.ವ.ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಗ ಂದ ವ್ೕಕೃತಿ.
ಅ41ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಪರ್ಗತಿ
23/06/2004
20/04/2013
20/10/2013
7-5-3
ವರದಿ/6/2004-05
2004-05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾ.ವ. ೕಜನೆಯಡಿ ಆಥಿರ್ಕ/ಭೌತಿಕ ಪರ್ಗತಿ.
ಅ41ಕ.ಪೌರ್. .ಸ.ಸಾ.ವೆ./14
18/06/2004
20/04/2013
20/10/2013
7-5-3
/2004-05
2003-04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಉಚಿತ ಸಮವಸ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆ41ಸಮ ದಂಡ ಮನನ್
26/08/2009
20/04/2013
20/10/2013
7-5-3
18/09_10.200910.ಇತರೆ/2009
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ೕಜನೆಯಡಿ ಳಂಬವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಮವಸ ಬಟೆಟ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ
26/08/2009
20/04/2013
20/10/2013
7-5-3
ಆ41ಸಮ ದಂಡ ಮನನ್
18/09_10.200910.ಇತರೆ/2009
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ದಾಯ್ ಕಾಸ
ೕಜನೆಯಡಿ ಳಂಬವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಮವಸ ಬಟೆಟ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ
ಆ4(1)/ .ಸ & ಪ
18/12/2009
25/04/2013
25/10/2013
7-5-3
ಪರ್./36//2009-10
ದಾನ ಸಬೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ ಡಾ`` ಬಗ ಸಾವರ್ಬೌಮ ಸಾತಗೌಡ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತು ಪರ್ ಸಂಖೆಯ್ 189
ಅ4[1] ಮಾ.ಹ
25/07/2011
26/04/2013
26/10/2013
7-5-3
/ಇತರೆ./09/201112.ಇ /2011
ನಾಗರಾಜ ಎಂ,ಹುಬಬ್ ಳ್,ಗದಗ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಅ4[1]/ಶಾಸ&ಪಪು/ಚು.ಗು.
03/09/2012
25/04/2013
25/10/2013
7-5-3
ಪರ್/4/2012-13/2012
ಎ ಗಾಯಿತಿರ್ ಶಾಂತೇಗೌಡ ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುತಿರ್ನ ಪರ್ಶೆನ್ 317ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ಅ4(1)ಚು.ಗು.ಪರ್/ .ಸ & ಪ
08/02/2013
25/04/2013
25/10/2013
7-5-3
ಪರ್./10/2012-13/2013
ಧಾನಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಎಂ ಡಿ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 256 ಕೆಕ್
ಅ4(1)
27/04/2013
27/04/2013
27/10/2013
7-5-3
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/1
9/2011-12/2013
ದಾನ್ ಪರಿ ತಿನ್ ಸದಸಫ್ರಾ ಮಾನ್ಯ್ ರ್ ಧಯನನದ್ದ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುಥಿನ ಪರ್ಶೆನ್ 496ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ
ಅ4(1)/ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/ಸಮ
29/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-3
ವಸ ಎಲ್. -14/2009-10
ಮಾನಯ್ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ಪರ್ಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ರವರು ಮಂಡಿ ರುವ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್
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ಅ4(1)/ಲೋ.ಪರ್/ಚು.ಗು.ಪರ್29/05/2013
14/06/2013
14/12/2013
7-5-3
12/2009-10
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಜಯಚಂದರ್, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 413ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ
ಅ4[2] ಸ.ವ ತಪಾ
110909
19/06/2013
19/06/2013
19/12/2013
7-5-3
38/200910/ಶಾಸ&ಪಪು/38/200910/2013
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಮವಸ ಸರಬರಾಜುಮಡಿರುವುದನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ದಾಯ್ ಕಾಶ
ಆ4(1) ಚು ಗು ಪರ್
111108
26/06/2013
26/06/2013
26/12/2013
7-5-3
18/2011112/ಶಾಸ&ಪಪು/18/2013
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಗೂ ೕಹಟಿಟ್ ಶೇಖರ್ ರವರ ಚು ಗು ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 122 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ
ಅ4(1)
121227
31/05/2014
31/05/2014
30/11/2014
7-5-3
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/1
1/[ಎ]2013-14/2014
ದಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ 1066ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ
ಅ4(1) ಶಾಲಾ ಬಾಯ್ಗ್
121368
04/06/2014
04/06/2014
04/12/2014
7-5-3
ನೋ/ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/02/20
12-13/2014
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿ್ಗ ಗೆ ಸಮವಸ ತರಣೆ ಬಗೆಗ್
ಶಾಖೆ: ENDOWMENT
ಒಟುಟ್: 2
18027
25/08/2008
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
CPI.2.ದತಿತ್/2008
ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ಸಭಾ ನಡವ ಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ವ ಸುವ ಬಗೆಗ್
1313
17/06/1999
19/08/2015
19/02/2016
7-5-4
ಪಿಐ/ದತಿತ್1/ ವೇಬ/70/1999-2000
110430

ರ್ೕಮತಿ ಶಕೂಕ್ಬಾಯಿ ದತಿತ್
ಶಾಖೆ: RECONCILIATION
ಒಟುಟ್: 18
2289
05/07/2006
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
RECI/Recon.
CPE/1/2006-07
2005-06ರ ಕಛೇರಿಯ ಖಚುರ್ ವರಗಳನುನ್ ಖಜಾನೆಯ 62 ಬಿ. ತಃಖೆತ್ಗೆ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ
ಮ.ಹೊ1/ರಾಜಸವ್ ವರದಿ2297
21/07/2006
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
1/2006-07
2005-06ನೇ ಸಾ ನ (31-03-2006ರ ಅಂತಯ್ಕೆಕ್ ರೆ ನೂಯ್ ರೆ ಸ್ಟ್ ವರದಿಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಮ.ಹೊ.1/ಚಲನ್/2/20062301
24/07/2006
10/07/2015
10/01/2016
7-5-1
07
ಬೇರೆ,ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ್ ರಾಜಸವ್ ಚಲನ್ ಗಳನುನ್ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡದಂತೆ ಖಜಾನೆಗೆ ತಿ ಸ ವ
ಮಹೊ.1/ಅ.ಕಛೇರಿ/ಮ.ಹೊ
2303
27/07/2006
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
3/2006-07
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕ ಕಡತ
ಮಹೊ1/ಇ.
2308
01/08/2006
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ಆಡ ತ6/2006-07
ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ಕಡತಗಳನುನ್ ಪಟಿಟ್ಮಾಡಿ ಇ. ಆಡ ತ ಶಾಖೆಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
11725
21/05/2007
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007
ಖಚುರ್ ವೆಚಚ್ಗಳ ಓಚರ್ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಒಪಿಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
NEW FILE
14751
14/12/2007
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
TREAJARY RECEIPTS UP TO NOVEMBER
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
17396
30/06/2008
10/07/2015
10/01/2016
7-5-1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
aprile 2007 to 2008 march receips closed
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
17546
14/07/2008
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಮಾಹೆ ಆಗಷಟ್ 2006 ರಿಂದ ಅಕೊಟ್ೕಬರ2006 ಮಾಹೆವರೆಗೆ ಖಜಾನೆ ಅಂಕಿಸಂ: ಹೂಂದಾಣಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
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CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
14/07/2008
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ೕಜನೇತರ
ಧ ಲೆಕಕ್ ೕಷೆರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಎಂಎಂಆರ್ ಅಭೆಗೆ ಒಪಿಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
2006-07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
CPI.8.ಮಹೊಂ/2008
18025
25/08/2008
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ಧ ಲೆ ೕ ವೆಚಚ್ಮಾಡಲಾದ ಹಣದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಕುರಿತು.
ಎ ಬಿ 5.9.ಮಹೊಂ/2008
19283
05/12/2008
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ಖಜಾನೆ ರ ೕದಿಗಳು 2007-08
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
19299
05/12/2008
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
ಖಜಾನೆ ರ ೕದಿಗಳು
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
21344
31/01/2009
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009
ಖಚುರ್ವೆಚಚ್ದ ತ:ಖೆತ್ ಮಾಹೆ9/2008 ಮತುತ್ 10/08
CPI.14.ಮಹೊಂ/2009
33787
03/06/2009
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ಖಜಾನೆ ಬಿಲುಲ್ಗಳೂ.
57567
ಲೆಕಕ್ ಮರು /10/200924/12/2010
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
10/ಲೆಮರು/24/12/10/20
10
ಲೆಕಕ್ ಮರುಹೂಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬದಿ ದ ರ ೕದಿಗಳು
57569
24/12/2010
09/07/2015
09/01/2016
7-5-1
ಲೆಕಕ್ ಮರು /09/200910/ಲೆಮರು/24/12/10/20
10
ಲೆಕಕ್ ಮರುಹೂಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬದಿ ದ ರ ೕದಿಗಳು
17776
04/08/2008
09/07/2015
09/01/2016
7-5-4
CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008
REVENUE RECIPTS 2008-09 &2009-2010
ಶಾಖೆ: PERS-DPIMIN
ಒಟುಟ್: 1
122407
23/06/2014
24/06/2014
24/12/2014
7-5-7
ಆಪತ್ ಶಾಖೆ/ಇ /01/2014
for not Selected English Med:backward Classes And Muslim Minarities to the
ಶಾಖೆ: STATISTICS
ಒಟುಟ್: 63
21301
ಸಂ.ಅಂ.ಅಂ31/01/2009
24/07/2013
24/01/2014
7-6-2
34:ಸ.ಸಾ.ದೂ:2008-09
ದಿ:31-03-2008ಕೆಕ್ ಇದದ್ಂತೆ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದವರ ಪಾರ್ತಿನಿದಯ್ದ ವರದಿಯ
ಅಂಅಂ/8/ಚಿಶಾಮಾ/200728460
31/05/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08
ಚಿತರ್ ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ
ಅಂಅಂ/7/ಸಂಶಾಮಾ/2007
28467
31/05/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
-08
ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ
ಅಂಅಂ/29/ಚಿಶಾಮಾ/2008
28473
16/01/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
-09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
28480
ಅಂಅಂ/27/ಸಂಶಾಮಾ/200
16/01/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
8-09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
ಅಂಅಂ/10/ಸಶಾಮಾ/2007
28487
04/06/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
-08
ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ
ಅಂಅಂ/25/ಆಸಮಾ/200828496
12/12/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಆಥಿರ್ಕ ಸಮೀ ೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಅಂ/4/ರಾಸಂತ/200728503
23/05/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08
ರಾಜಯ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ತಂಡವನುನ್ ರಚಿಸುವ ಬಗೆಗ್
17547
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9

28522

10

28531

11

29783

12

29821

13

29828

14

29852

15

29858

16

29862

17

30088

18

30093

19

30096

20

30101

21

30107

22

30111

23

30164

24

30166

25

30174

26

30348

ಅಂಅಂ/9/ಪಜಾ /200707/06/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08
ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿಯ ಉಪ ಜಾತಿವಾರು ಶಾಲೆಗ ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ವರ ಕುರಿತು
ಅಂಅಂ/22/ ಆಇ/200702/11/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ.ಜೆ. ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಇತರೆ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಅಂ/16/ಮಾಹವ/200801/07/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ತೆ ಮಾ ಕ ಮರದಿ ಕುರಿತು.
ಅಂಅಂ/15/ತೆ ಪರ್ವ/200801/07/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪರ್ಮುಖ ಅಭಿವ್ಋದಿದ್ ವಲಯಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಉಸುತ್ವಾರಿ
STAT/3/SISE/2008-09
25/04/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣದ ಆಯದ್ ಮಾ ತಿ SISE-2008-09
ಪಿಐ/18/ಅಂಅಂ/ಎಂಹೆಚ್ಆ
14/12/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
ರ್ ಡಿ/2006-07
ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣದ ಆಯದ್ ಮಾ ತಿ SISEಭಾರತ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಅಂ/32/ಆಶೈಅಂ/200712/01/2009
24/07/2013
24/01/2014
7-6-2
08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯದ್ ಶೈಷಣಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಗಳ ಬಗೆಗ್
ಅಂಅಂ/1/ಆಶೈಅಂ/200721/04/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08
ಆಯದ್ ಶೈಷಣಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು - 2006-07
ಸಾ ಇ/ಆಂಅಂ/4/ಭಾಮಕ/2
30/08/2006
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
006-07
ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
10/12/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
ಅಂಅಂ/24/ಇಎಸ್IIಎಸ್/2008-09
ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ES -IISಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
STAT/18/ESR/200818/09/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09
Educational Statistics for the year 2007-08
STAT/28/ESR/200719/12/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08
Educational Statistics for the year 2006-07
STAT/21/ESR/200726/10/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08
Education Statisics for the year 2005-06
STAT/24/MHRD/ESR? 06/11/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
2007-08
Education Statistics for the year 2004-05
STAT/31/MHRD/200824/02/2009
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09
ಲೋಕ ಸಭಾ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 108 ಕುರಿತು
STAT/17/MAP/200821/08/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09PART-I
Regional Workshop on `Resource mapping Provisions in Secondary and Higher
ಅಂಅಂ/35/ಪಜಾಆ/200715/03/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಅಂ/16/ಅಂಪಬ/200829/07/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09
ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪದದ್ತಿಯನುನ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
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27

30351

28

30365

29

30382

30

30442

31

30446

32

30476

33

30481

34

30483

35

30484

36

30521

37

30523

38

30531

39

30572

40

30688

41

32148

42

34691

43

34694

44

35835

45

41990

ಅಂಅಂ/4/ ವಾಬ/2008-09

05/05/2008

23/07/2013

23/01/2014

7-6-2

ಕಷ್ಣ ವಾ ನಿ ಕುರಿತು
ಅಂಅಂ/22/ಆ ನಿ/200804/10/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09
ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ
ಅಂಅಂ/34/ಇಎಂಐಎಸ್/20
04/03/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
07-08
ಶಾಲಾ ಶೈಷಣಿಕ ಮಾ ತಿ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ಶಾಲಾ ಹಣಕಾಸು ವರಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಅಂ/30/ಕೇರಾಸಾಂಸ/20
24/02/2009
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08-09
ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ 16ನೇ ಸಮೆ ಳನಸ ಫಾರಸುಸ್ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಅಂಅಂ/6/ಶಾಕೆಕು/2008-09 12/05/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಶಾಖೆಯ ಲ್ಯ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗ್
16/05/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
ಅಂಅಂ/7/ಪೌರ್ ಪಮ/200809
ಂದಿಗೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ
ಅಂಅಂ/3/ಎಂಹೆಚ್ಆರ್
30/04/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
ಡಿ/2007-08
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪ ತಾಂಶ - 2007 ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಅಂ/28/ಸಂಗೀತ/200816/01/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
ಅಂಅಂ/18/ಸಂತನಿಮಾ/20
27/08/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
07-08
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ಸಂಶೋಧನೆ ತರಬೇತಿ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಮಾ ತಿ ಕುರಿತು
ಅಂಅಂ/19/ಗೂರ್ಪ್
23/09/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
`ಡಿ`/2008-09
ಗೂರ್ಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಅಂ/19/ಸಸಾಅ17/10/2007
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
1/2007-08
ರ್ೕಮತಿ ವಂದನಾ ಎಸ್.ಎಸ್, ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ವಯ್ಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ
ಅಂಅಂ/11/ದೂರವಾಣಿ/200
27/05/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
8-09
ಉಪ ನಿದೆರ್ಶಕರು ಅಂಕಿ ಅಂಶರವರಿಗೆ ನೇರ ದೂರವಾಣಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
STAT/31/PUB/200721/01/2008
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
08
Publications- Regarding
ಅಂಅಂ/26/ಇಎಸ್ಆರ್/200
12/01/2009
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
8-09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಆಯದ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು
ಅಂಅಂ/2/ಇಮಾಕ/200817/04/2009
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
09
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಅಂಅಂ/09/ಆಶೈಅಂ/200916/05/2009
24/07/2013
24/01/2014
7-6-2
10
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಆಯದ್ ಶಯ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು
STAT/11/SISE/200915/06/2009
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
10
selected information on school information
ಅಂಅಂ/12/ತೆ ಮಾ ಕ/200
22/08/2009
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
9-10
ಪರ್ಮುಖ ಅಭಿವೃಧಿ ವಲಯಗಳ ಲ್ಯ ಮುಖಯ್ವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಉಸುತ್ವಾರಿ ನಡೆಸಬಲಲ್ ಗುರಿಗಳನುನ್
CPI.41988.ಇ /2010
22/02/2010
24/07/2013
24/01/2014
7-6-2
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43936

47

43938

48

21300

49

41982

50

41985

51

41986

52

41987
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ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪರಿ ಷಟ್ ಪಂಗಡದವರೆಗೆ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಯ ಲ್ ದೊರೆತಿರುವ ಪಾರ್ತಿನಿದಯ್ ವರದಿಗೆ
CPI/ಕೆಡಿಪಿ/KDP-0201/04/2010
23/07/2013
23/01/2014
7-6-2
Enr, Att/2010-11
2010-11 KDP Enrolment and Attendance
CPI/ಇ /ES-2(S)01/04/2010
24/07/2013
24/01/2014
7-6-2
03/2010-11
Finance Information for ES-2S for the year 2009-10
ಅಂ.ಅಂ:24:ಪ.ಚಾ.ಸ:200
31/01/2009
23/06/2014
23/12/2014
7-6-3
7-08
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ.ಚೆ.ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ ಆ ೕಗ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆ,ಮನೆ ಸಮೀ ೆ
CPI/ಕೆಡಿಪಿ/01/2009
22/02/2010
23/06/2014
23/12/2014
7-6-3
ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ
CPI.01.ಕೆಡಿಪಿ/2010
22/02/2010
23/06/2014
23/12/2014
7-6-3
ಮಾಚಿರ್,2009ರ ಅಂತಯ್ದ ತೆರ್ಯ್ಮಾ ಕ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ.ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
CPI.01.ಕೆಡಿಪಿ/2010
22/02/2010
23/06/2014
23/12/2014
7-6-3
ಕನಾರ್ಟಕ ಅಬಿವೃದಿದ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ದಾಖಲಾತಿ ಮತುತ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರ್ೕಢೀಕೃತ ಜುಲೆಯ್-2009ರ ವರದಿಯನುನ್
CPI/ಕೆಡಿಪಿ/01/2010
22/02/2010
23/06/2014
23/12/2014
7-6-3
ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ
CPI/ಇ /06/2010
22/02/2010
23/06/2014
23/12/2014
7-6-3
ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಮಾ ತಿ 31.03.2009ರ ಅಮತೆಯ್ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ.
CPI/ಇ /17/2010
22/02/2010
23/06/2014
23/12/2014
7-6-3
ನಾಯ್.ಸದಾ ವ ಚಾರಣ ಆ ೕಗ ಮಾ ತಿ.
ಸಂ.ಅಂ.ಅಂ:01ಕೆ.ಅ.ಕಾ:20
31/01/2009
23/06/2014
23/12/2014
7-6-4
08-09
2008-09ನೇ ಸಾ ನ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿ
ಅಂಅಂ/8/ವಾಕಾವ/200821/05/2008
30/06/2014
30/12/2014
7-6-4
09
2007-08ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ ಕುರಿತು
CPI.3.ಆ. .ನಿ/2009-10
04/05/2009
23/06/2014
23/12/2014
7-6-4

ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಾಯರ್ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ
ಅಂಅಂ/2/ಇಮಾಕ/200917/04/2009
23/06/2014
23/12/2014
7-6-4
10
ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಅಂಅಂ/3/ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಪ್/20
34688
28/04/2009
23/06/2014
23/12/2014
7-6-4
09-10
ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಾಯರ್ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ
34689
ಅಂಅಂ/4/ಸುತೊತ್ೕಲೆ/200902/05/2009
23/06/2014
23/12/2014
7-6-4
10
ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕುರಿತು
ಅಂಅಂ/08ಎಂಹೆಚ್ಆರ್
34690
16/05/2009
23/06/2014
23/12/2014
7-6-4
ಡಿ/2009-10
ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್
37893
28/10/2009
23/06/2014
23/12/2014
7-6-4
CPI/ಇಮಾಕ/15/2009
ಹಣಕಾಸು ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು
CPI/ಇ /GOVEMP43935
01/04/2010
23/06/2014
23/12/2014
7-6-4
01/2010-11
Government Employees Information as on 31-03-2010
ಶಾಖೆ: INSP
ಒಟುಟ್: 38
ತ(1) ತ ಪ ಮಾ/59/20068506
29/09/2006
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
07
2003-04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಅನೇಕಲುಲ್ ಕವೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್
CPI/ಇ /ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ.76681
17/08/2011
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
041/2011-2012
ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾರೋಹ ಳ್ , ಕನಕಪುರ- ತಾಲೊಲ್ಕು , ರಾಮನಗರ - ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ತಪಾಸಣಾ /
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3

76682

4

77131

5

77250

6

78881

7

80912

8

81241

9

81346

10

82610

11

83991

12

83993

13

86442

14

87003

15

87123

16

87633

CPI/ಇ /ತ(1) /ತ.ಪ.ಮಾ.42/2011-2012

17/08/2011

12/06/2014

12/12/2014

8-3-26

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪೌರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹ ಳ್ , ಕನಕಪುರ-ತಾಲೊಲ್ೕಕು , ರಾಮನಗರ -ಜಿಲೆಲ್,. ಈ
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ವ.ಅ.
25/08/2011
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್ -045/20112012
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ .ಟಿ.ಇ. ಬೆಳಗಾ -ಜಿಲೆಲ್ , ಬೆಳಗಾ . ಈ ಕಛೇರಿಯ 2007-2008
26/08/2011
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
CPI/ಸ.ನ/ತ(2)
/ತ.ಶಾ.ಪರ್.ಪ.ಸಭೆ.ಅ. 046/2011-2012
2011-2012 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಾಖೆಯ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಅಜೆಂಡಾ ಒದಗಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್
03/09/2011
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
CPI/ಇ /ತ(2)/ಪರ್.ಕೈ.ಬ.
ಸಂ.ವ./ 051/2011-2012
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು.ಇವರು ದಿನಾಂಕ- 30-08-2011 ರಂದು ತುಮಕೂರು ಮತುತ್
06/09/2011
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ,ವ.ಅ.
ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್/052/20112012
2011-2012 ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಗೂ ಂದಿನ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ/ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳ
08/09/2011
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ವ.ಅ.
ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್/ 056/20112012
ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ-3, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಕಛೇರಿಯ 2010-2011 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
08/09/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ವ.ಅ.
ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್/ 057/20112012
ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು- ತಾಲೊಲ್ೕಕು ವಲಯ, ಮೈಸೂರು , ಈ ಕಛೇರಿಯ 2010-2011 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
21/09/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)
/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್58/2011-2012
2010-2011 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ- ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(2)/ತ.ಪ.ಮಾ.
04/10/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
ಪರ್.ದಿ. 62/2011-2012
2011-2012 ನೇ ಸಾ ನ .ಟಿ.ಇ. ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರುಗಳ
CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(2)/ತ.ಪ.ಮಾ.
04/10/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
ಪರ್.ದಿ. 063/2011-2012
2011-2012 ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇವರುಗಳ
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/
31/10/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
ತ.ಪ.ಮಾ./ 069/20112012
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಸಾ. .ಇ. ಮೈಸೂರು-ಜಿಲೆಲ್, ಮೈಸೂರು, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2005-06, 06-07,08-09,
04/11/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ (2)/
ತ.ಪ.ಮಾ./ 075/20112012
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ-ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕೊಳೆಳ್ಗಾಲ, ಈ ಕಚೇರಿಯ
CPI/ಶೈ.ಅಂ.ಅಂ/ತ(2) /
05/11/2011
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
ಶಾ.ಮೌ.ಮಾ,.ಸಂ. /
079/2011-2012
ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆಗಷ್ಟ್CPI/ಅ.ವ/ತ(2) /
11/11/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
ತ.ಪ.ಮಾ. / 082/20112012
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17

87827

18

87828

19

88187

20

88188

21

88256

22

88258

23

88260

24

88361

25

88522

26

88523

27

88632

28

88633

29

88705

30

88706

31

88996

ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಜಿಲೆಲ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ-ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಚೇರಿಯ
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) /
16/11/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
ತ.ಪ.ಮಾ. / 083/20112012
ಮೈಸೂರು-ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳಾದ ಸೋಮೇಶವ್ರಪುರ ಮತುತ್ ದದ್ ಂಗಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ಸ್
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) /
16/11/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
ತ.ಪ.ಮಾ. / 083/20112012
ಮೈಸೂರು-ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳಾದ ಸೋಮೇಶವ್ರಪುರ ಮತುತ್ ದದ್ ಂಗಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ಸ್
22/11/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) /
ತ.ಪ.ಮಾ. / 087/20112012
ಹಾಸನ-ಜಿಲೆಲ್, ಬೇಲೂರು-ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಬೇಲೂರು. ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2004-2005 ಮತುತ್
22/11/2011
13/06/2014
13/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) /
ತ.ಪ.ಮಾ. / 087/20112012
ಹಾಸನ-ಜಿಲೆಲ್, ಬೇಲೂರು-ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಬೇಲೂರು. ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2004-2005 ಮತುತ್
23/11/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ (2) /
ತ.ಪ.ಮಾ. / 088/20112012
ಮಂಡಯ್-ಜಿಲೆಲ್, ಪಾಂಡವಪುರ-ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಪಾಂಡವಪುರ, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2008-2009 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ
23/11/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/
ತ.ಪ.ಮಾ. / 089/20112012
ದ ಣ ಕನನ್ಡ- ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ-ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2010-2011 ನೇ ಸಾ ನ
23/11/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/
ತ.ಪ.ಮಾ. / 089/20112012
ದ ಣ ಕನನ್ಡ- ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ-ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2010-2011 ನೇ ಸಾ ನ
24/11/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
CPI/ಅ.ವ/ತ(2) /
ಥ.ಫ.◌ಂಅ. / 094/20112012
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ಡಯಟ್ ಈ ಕಚೇರಿಯ
CPI.ತ2 /ತಪಮಾ/ 096
28/11/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಸಾ, ,ಇ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗುಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಚೇರಿಯ 20022003, 20042005,
CPI.ತ2 /ತಪಮಾ/ 096
28/11/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಸಾ, ,ಇ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗುಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಚೇರಿಯ 20022003, 20042005,
CPI.ತ1/ತಪಮಾ/ 097
30/11/2011
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ದಾವಣಗೆರೆಜಿಲೆಲ್, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹೊನಾನ್ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20082009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
CPI.ತ1/ತಪಮಾ/ 097
30/11/2011
12/06/2014
12/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ದಾವಣಗೆರೆಜಿಲೆಲ್, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹೊನಾನ್ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20082009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
CPI.ತ2 / ತಪಮಾ /
01/12/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
099.ಅ.ವ/2011
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಹಾಸನ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹಾಸನ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20082009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯ
CPI.ತ2 / ತಪಮಾ /
01/12/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
099.ಅ.ವ/2011
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಹಾಸನ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹಾಸನ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20082009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯ
CPI.ತ2 / ತಪಮಾ/ 100
02/12/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರುಜಿಲೆಲ್, ತರೀಕೆರೆತಾಲೊಲ್ೕಕು, ತರೀಕೆರೆ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20072008 ಮತುತ್ 20082009 ನೇ

475
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

ಭಾಗವಾರು ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ

32

33

34

35

36

37

38

1

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
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CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 101
03/12/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ಮೈಸೂರುಜಿಲೆಲ್, ಮೈಸೂರುತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಮೈಸೂರು ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20112012 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಲೆಕಕ್
CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 102
89365
07/12/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಮನಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರುಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಚೇರಿಯ
CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 107
89619
12/12/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಲಲ್ಕಾಡು ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಈ
CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 111
89824
14/12/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ , ನಾಗಮಂಗಲತಾಲೊಲ್ೕಕು , ನಾಗಮಂಗಲದ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20112012 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 111
89825
14/12/2011
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
/.ಅ.ವ/2011
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ , ನಾಗಮಂಗಲತಾಲೊಲ್ೕಕು , ನಾಗಮಂಗಲದ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20112012 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
98879
20/07/2012
17/06/2014
17/12/2014
8-3-26
ತಪಾಸಣೆ/ಅ.ವ/ತ(1) /
ತ.ಪ.ಮಾ./ 024/2012
ವ ಗಗ್ -ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸನಗರ-ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸೊನಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ
CPI/ಇ /ತ(1) ತಪಮಾ
121574
07/06/2014
18/06/2014
18/12/2014
8-3-26
48/2013-14/2014
ತಪಾಸಣಾ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲಲ್ದ ಕಡತಗಳನುನ್ ಗಣಕಯಂತರ್ದಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.
ಶಾಖೆ: JD BANG DIVISION
ಒಟುಟ್: 28
148362
11/12/2015
17/02/2016
17/08/2016
9-2-4
CPIBM1111ನೌ.ಸೇ.ಭ2015
89201

2

118804

3

122301

4

133017

5

133020

6

133021

7

133057

8

134227

9

134918

10

137311

11

140063

12

140687

S.S.L.C. MARKS CARD VERIFICATION OF SELECTION OF DRIVERS POST IN
ಸನಿ1/ಎ2/ಪಾರ್ಶಾ //ಮನ /
06/03/2014
03/07/2015
03/01/2016
9-3-4
ಮೇಲಮ್ನ -25//2013-14
ರ್ೕ ಹೆಚ್ಎ ಶ್ವಪರ್ಸಾದ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಣುಣ್ಗುಡೆಡ್ ದೊಡಿಡ್, ರಾಮನಗರ
ಸನಿ1/ಎ2/ಇತರೆ/ . ಪರ್/07
20/06/2014
30/06/2015
30/12/2015
9-3-4
/2014-15/2014
ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಪಿ ಯಮುನಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಮೇತನಹ ಳ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು,
CPI-BM02ಇ 2015
09/04/2015
30/06/2015
30/12/2015
9-3-4
ರ್ೕ ಸೈಯದ್
ಹಮದ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂದರ್, ದ ಣ ವಲಯ04 ಇವರು ಹಜ್
CPI-BM22ಇ 2015
18/03/2015
30/06/2015
30/12/2015
9-3-4
ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ.ಕಾಗಲೆ, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್
CPI-BM02ಇ 2015
06/02/2015
30/06/2015
30/12/2015
9-3-4
ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್, ರಿಯ ನಾಗರೀಕರು, ಸಾಗರ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
19/05/2015
04/07/2015
04/01/2016
9-3-4
CPI-BM01ಇ 2015
ದಿವಂಗತ ಕೆ. .ವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ ಮ್ದೇವನಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು
CPIBM1 . ಪರ್2015
25/06/2015
08/03/2016
08/09/2016
9-3-4
ರ್ೕಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾ ನಗರ, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ ಚೋಡು, ಜಗಳೂರು
03/07/2015
15/09/2015
15/03/2016
9-3-4
CPIBM1ವೇನಿಪ2015
ರ್ೕ ಎಂ ಅಮರನಾಥ ಬಾಬು ಸ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ( ಎಸ್ ಆರ್ 2 )
CPI16/06/2015
09/02/2016
09/08/2016
9-3-4
BM01ಅಮಾನತುತ್2015
ರ್ೕ ಜೆ.ಎಂಜೀರಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋರಿಪಾಳಯ್, ಪಾದರಾಯನಪುರ ದ ಣ ವಲಯ, ಇವರ
CPI14/07/2015
09/02/2016
09/08/2016
9-3-4
BM54911 . ಪರ್2015
ರ್ೕ ಕೆ. .ಆದಿನಾರಾಯಣ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಾರ್ನುಕುಂಟೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು
CPI29/09/2015
22/12/2015
22/06/2016
9-3-4
BM50153ಅನು2015
ರ್ೕಮತಿ ರೆಹನಾ ತಬಸಂ ದಫೇದಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಆಂಗಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯ ಯೂರು, ದೇವನಹ ಳ್
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13

140711

14

140728

15

142997

16

143002

17

151407

18

151424

19

151442

20

154082

21

154087

22

154105

23

154106

24

154111

25

154114

26

165722

27

166118

28

170185

1
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1/10/2016

CPI29/09/2015
08/03/2016
08/09/2016
9-3-4
BM77650ನಿ&ಪಿಂ2015
ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್.ನರ ಂಹಯಯ್ಶೆಟಿಟ್, ನಿವೃತತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಿ.ಎನ್.ಎ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುರುಗಮಲಲ್,
CPI29/09/2015
23/11/2015
23/05/2016
9-3-4
BM74832ನೇಮಕ2015
ರ್ೕ ತಿಮಮ್ರಾಜು ಜಿ. ಇವರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಮೂಲ ಅಂಕಪಟಿಟ್ ನೈಜತೆ ಪರಿ ೕ
ದೃಢೀಕರಣ
CPI-BM442ವೇನಿ2015
26/11/2015
19/03/2016
19/09/2016
9-3-4
ರ್ೕಮತಿ ಮಮತ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
CPI26/11/2015
17/02/2016
17/08/2016
9-3-4
BM93182ವೇನಿ2015
ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಗುಪತ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
CPI19/12/2015
17/02/2016
17/08/2016
9-3-4
BM105124ನಿ&ಪಿಂ2015
N.P.S.contribution settlement of Sri.D.C.Srinivasamurthy, Craft Teacher, Govt
CPI11/12/2015
08/03/2016
08/09/2016
9-3-4
BM88974ಮನ 2015
Appeal case of Smt..Victoria Ananda Pushpavathi Rtd.A.M.,Govt. LPS, Mallapura
CPI14/08/2015
17/02/2016
17/08/2016
9-3-4
BM1111ನಿ ೕ2015
Deputation of Smt.M.Lakshmamma, Suptd., C.P.I. office Bangalore to
CPI26/12/2015
08/03/2016
08/09/2016
9-3-4
BM34950106980ಮಾ.ಹ
.ಅ2015
R.T.I.APPLICATION OF Smt.Shanthakumari,C.k>purChitradurga town,
CPI23/11/2015
08/03/2016
08/09/2016
9-3-4
BM79413ನಿ&ಪಿಂ2015
N.P.S. Contribution of smt.k.manjula w/O Sri. late Srinivasachari, Asst.Master,
CPI23/11/2015
08/03/2016
08/09/2016
9-3-4
BM82443ನಿ&ಪಿಂ2015
N.P.S. Contribution of Sri.C.N.Chowdareddy, Asst.Master, Govt. High School,
CPI19/12/2015
17/02/2016
17/08/2016
9-3-4
BM105124ನಿ&ಪಿಂ2015
N.P.S. Contribution of Sri.D.C.Srinivasamurthy, Asst.Master, Govt. High School,
CPI23/11/2015
08/03/2016
08/09/2016
9-3-4
BM37828ನಿ&ಪಿಂ2015
N.P.S. Contribution of Sri.K.P.Venugopal krishna, Asst.Master, Govt. High
CPI26/12/2015
08/03/2016
08/09/2016
9-3-4
BM93081ನಿ&ಪಿಂ2015
N.P.S. Contribution of Smt.S.R.Lakshmamma, Asst.Master, Goys Govt. High
CPI-BM23ನೇಮಕ2016
18/01/2016
17/02/2016
17/08/2016
9-3-4
S.S.L.C.MARKS CARD VERIFICATION OF SELLECTION CANDIDATE`S IN
CPI22/01/2016
19/03/2016
19/09/2016
9-3-4
BM6783ಮಾ.ಹ.ಅ2016

REQUEST THE INFORMATION OF SRI.M.S.MRUTHYNJAYA BY SRI. KRISHNA
CPI07/01/2016
08/03/2016
08/09/2016
9-3-4
BM108139ಮನ 2016
PAY RELEASE OF GUEST TEACHER SRI.M.G.NAGARAJAGOWDA RTD
ಶಾಖೆ: JDPI BANGALORE DIV
ಒಟುಟ್: 119
76146
09/08/2011
08/05/2012
08/11/2012
9-3-1
JD1/A3/ಅನುಪಾಲನೆ/ತಪಾ
/02/2011-12/2011
ರ್ೕ.ಕೇಶವಮೂತಿರ್, ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಬಾಲಕೀಯರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕೆ ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್,ಇವರ
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2

76185

3

76694

4

81413

5

81420

6

81423

7

81425

8

82748

9

82960

10

86131

11

86424

12

86427

13

86447

14

86519

15

86525

16

87074

17

87522

18

87635

JD1/A2/ಮಾ ತಿ
20/01/2010
12/09/2011
12/03/2012
9-3-1
ಹಕುಕ್/ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/2
009-10
01 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಡಿ ನೀಳಾದೇ , ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕಿ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು
ಸನಿ1/ಎ3/ಅನುಪಾಲನೆ17/08/2011
09/04/2012
09/10/2012
9-3-1
05//ಅ.ವ/05/2011-12
ರ್ೕ.ಗುರು ಶಾಂತಾನಂದಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದದ್ರೂಢ ಆಶರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಯ
JD1/DS(M,D,D)/ಪರ್.ವ.ಅ
05/06/2011
24/03/2012
24/09/2012
9-3-1
ನು/01/2011-12
APPROVAL OF TENTATIVE TOUR PROGRAMMEE OF
ಸನಿ1/ಅ3//ಪರ್.ವ.ಅನು/04/2
01/07/2011
24/03/2012
24/09/2012
9-3-1
011-12
ರ್ೕ.ಮಹಂತೇಶ ಅ ಕಂಠಿ, ರಿಯ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಬೆಂಗಳುರು ಭಾಗ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
ಸನಿ1/ಅ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/20
22/08/2011
10/04/2012
10/10/2012
9-3-1
11-12
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು-01 ಶಾಖೆಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಬರುವ ಅಜಿರ್ಗಳ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಅ3/ಪರ್.ದಿ/10/201105/09/2011
02/08/2012
02/02/2013
9-3-1
12
ರ್ೕಟಿ. ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂಗೀತ ನೃತಯ್ ನಾಟಕಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,
JD1/A3/.ಸಾ.ಮ22/09/2011
21/06/2012
21/12/2012
9-3-1
01/2011-12.ದೂಪರ್/2011
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳು ಬಾಯ್ಂಕುಗ ಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದುದ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರಜಿರ್
ಸನಿ1/ಎ2/ಇ /22/2011
26/09/2011
20/07/2013
20/01/2014
9-3-1
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, .ಎಸ್.ಪುರ, ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ 1986-88ರ
ಸನಿ1/ಎ3/.ಮ ಳಾ
28/10/2011
24/03/2012
24/09/2012
9-3-1
ದಿನಾ.ಬಾ-01/1112.ಇ /2011
2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಮ ಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನುನ್ ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
CPI/ಇ /ಅನು.ವರದಿ31/10/2011
02/04/2012
02/10/2012
9-3-1
1//2011-12
ಎ3 ಭಾಗದ ಲ್ ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ ಪತರ್ಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಕಡತ
ಸನಿ1/ಅ3/ತ.ವ./ಅ.ವ/(ಚಿ)31/10/2011
24/03/2012
24/09/2012
9-3-1
01/2011-12
ರ್ೕ.ಮಹಂತೇಶ್.ಅ.ಕಂಠಿ, ರಿಯ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ
ಸನಿ1/ಅ3/ಚಿ./ಪುನಶೆಚ್ೕತರ/ನಿ
19/09/2011
02/04/2012
02/10/2012
9-3-1
ೕ-01/2011-12
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಪುನಶೆಚ್ೕತನ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಗ ಗೆ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರನುನ್
31/10/2011
02/04/2012
02/10/2012
9-3-1
ಸನಿ1/ಅ3/ತಾ.ಪರ್./ಪರ್.ವ.ಅ
ನು/01//2011-12
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಸುಮಾ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಂದಿರವರ 2011-12 ರ ತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ ಪಟಿಟ್
ಸನಿ1/ಅ3//ಪರ್.ದಿ/ಅನು31/10/2011
03/08/2012
03/02/2013
9-3-1
01//2011-12
ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಸುಮಾ, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಇವರ 2011-12ರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
ಸನಿ1/ಎ3.01/201105/11/2011
21/06/2012
21/12/2012
9-3-1
12.ಅ.ವ/2011
ದಿ: 16/9/11ರಂದು ಪರಿ ಚಿತರ್ಕಲೆ ರವರ ಬೇಟಿಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ಮರದಿ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
03/11/2011
24/03/2012
24/09/2012
9-3-1
ಸನಿ1/ಅ3/ಕನಿಅ/01(20)/2
011-12
ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್.ಗೀತಾ, ಂದಿನ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಹಾ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಡಯಟ್, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ಸನಿ1/ಅ3//ಭೇ &
11/11/2011
11/04/2012
11/10/2012
9-3-1
ವ/ತಾ.ಪರ್.ಅನು1/(23)/2011-12
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಲ್ನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಇವರುಗಳ ತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪಟಿಟ್
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95224
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34

111816

35

111826

36
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ಸನಿ1/ಅ3/(ಸಂ.ನೃ.ನಾ)/ಅ.
ವ/ತ.ವ.ಅನು-01/2011-12

18/10/2011

10/04/2012

10/10/2012

9-3-1

ರ್ೕ.ಟಿ. ದದ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ ಭಾಗೀಯ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಸಂ.ನೃ.ನಾರವರ ಶಾಲಾ ಭೇಟಿ/ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳ
JD1/A3/ಇ /01/201102/04/2012
21/06/2012
21/12/2012
9-3-1
12/2012
ಬೈಯಪಪ್ರೆಡಿಡ್ ಸಂ ೕಜಕರು ೇ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರು ಖಾ ನಿವೇಶನ
JD1/A3/ವೇನಿ/01/201102/04/2012
02/04/2012
02/10/2012
9-3-1
12/2012
ಶಾಂತಪಪ್ ನಿಪರ್ದಸ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ವೇತನ
JD1/A3/ಆಖಅ/01/201102/04/2012
02/04/2012
02/10/2012
9-3-1
12/2012
ರ್ೕ ಸೇತಾರಾಮ ಪಟಗಾರ ಸ ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ದೇವರಬನ, ಸಾಗರ ತಾ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ
JD1/A3/ಇ /01/201102/04/2012
02/04/2012
02/10/2012
9-3-1
12/2012
ಸಕಾರ್ರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶುಲಕ್ ಶೇಕಡಾ 20ರಷುಟ್ ಹಣ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ ಲ್ಕೆ
JD1/A3/ವೇಬ/01/201102/04/2012
02/04/2012
02/10/2012
9-3-1
12/2012
ರ್ೕ.ಎನ್.ಆರ್.ಜಯದೇವಾರಾದಯ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆತತ್ಪಪ್ನಹಟಿಟ್, ರಾ ತಾ. ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್
JD1/A3/ಸೇಸ/01/201102/04/2012
02/04/2012
02/10/2012
9-3-1
12/2012
ರ್ೕ.ಎನ್. .ಹನುಮಂತು, ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಇವರ ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ ಸೇವೆಯ ಲ್
02/04/2012
21/06/2012
21/12/2012
9-3-1
ಸ/ಸೇಸ/0/2012
ರ್ೕ.ಪಾಲಾಕಷ್ಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಮುಗಳಗೆರೆ, ಕಾರಿಪುರ ತಾ. ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ
JD1/A3/ಇ /01/201103/04/2012
03/04/2012
03/10/2012
9-3-1
12/2012
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಸಕಾಲದ ಲ್ ಹಾಗೂ ತವ್ರಿತವಾಗಿ ಆಡ ೕತಾತಮ್ಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಜಾರಿ
ಸ/ಮಾ.ಹ.ಅ/16/1201/08/2012
07/12/2013
07/06/2014
9-3-1
13/2012
ರ್ೕ.ಜಿ. .ನಾಗರಾಜ ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/18/12
01/08/2012
26/12/2013
26/06/2014
9-3-1
-13/2012
ರ್ೕ. .ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಸ ,ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆನೆಮಡಗು ಢಘಟಟ್ ತಾ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಸ/ಮಾ.ಹ.ಅ/31/63125/1
02/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-1
2-13/2012
ರ್ೕ.ಎಸ್. .ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪನಿದೆರ್ಶಕರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ದಂಡ
ಸನಿ1ಎ2/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/20
22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
13
ರ್ೕ ಎಂ.ಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಅನಿ1/ಎ2/ವೇನಿ/01/2013
22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
ರ್ೕ ಸಾಬ್ಜಾನ್, ದೈ. . ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಆ ನಹ ಳ್, ಸಾಗರ ತಾ. ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ1/ಎ2/ವೇನಿ/ಪಾರ್ಶಾ .
22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
ವಾ.ವೇ.ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
64/2013
ರ್ೕ ಎಮ.ಯು.ಕೆಂಪಯಯ್. ಸ. ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹೆಚ.ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ.ಇವರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ
22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ2/ವೇನಿ/ವೇ.ಶೆರ್ೕಣಿ
ಪ.01/2013
2012ರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಗೆ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/ .ಕರ್.
22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
26/13-14/2013
ರ್ೕ ಡಿ.ರಮೇಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಸಕರ್ರಿ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಕು, ಹಳೇಕುಂದವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ1/ಎ2/ವೇನಿ/72/1222/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
13/2013
ರ್ೕ ನರ ಂಹರಾಜು.ಮು. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದೊಡೆಡ್ೕರಿ,ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಇವರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್
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ಸನಿ1/ಎ3I/ದೂಪರ್/ಶಾ.ಭೇ.0
22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
1/11-12/2013
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬೆಙಂಗಳೂರು ಬಾಗ ಇವರು ಸ. .ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗ ಅನಿರೀ ತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕಂಡು
22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
ಸನಿ1/ಎ3/ಇ /ಮೌಲಯ್
ಮಾಪನ 01/11-12/2013
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/28/12
22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
-13/2013
ರ್ೕ ಚಂದರ್ಮೌ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ/ಎ3//ಡಿಟಿಐತರ/ಜಿ.ತ.ಸ- 22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
01/12-13/2013
ಜಿಲಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಂ.ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಇ ಲ್ಗೆ ವೃತತ್ ಬಿನಾದಿ ಮತುತ್ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬ
ಸನಿ1/ಎ2//ಖಾಪೂಸೇ/01/1
22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
2-13/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ಕೆ.ಪಲಲ್ , ಪರ್.ದ.ಸ. ಜಿ.ಜೆ. .ಉಪಪ್ರಿಗೇನಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವೆ
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ಪಾರ್ಶಾ 22/07/2013
22/07/2013
22/01/2014
9-3-1
90/12-13-90/2013
ರ್ೕ.ನಾಗರಾಜ್, ಸ .ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೂಕುಂದ, ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು.
ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2
30/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
9-3-1
013-14/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಡಿ.ಶಾರದಾ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/14/2
30/07/2013
16/12/2013
16/06/2014
9-3-1
013-14/2013
ರ್ೕ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಕೆಸರಗೊಪಪ್, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/23/2
30/07/2013
07/12/2013
07/06/2014
9-3-1
013-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ನುತ ಬಿನ್ ಮುತತ್ಪಪ್ ಪಾತರ್ವೆಟ್,ಗಾಡಿಕೊಪಪ್, ವ ಗಗ್ ರವರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/27//2
05/07/2012
26/12/2013
26/06/2014
9-3-1
012-13
ರ್ೕಸದಾರ್ರ್ ಅಹಮದ್ ಅರೆಕಾ ಕ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಕುಂಟೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ
ಸನಿ1/ಎ2/ಉಪ//ಕಾಸವ್ವೇಬ/
21/11/2013
21/12/2013
21/06/2014
9-3-1
07/2013-14/2013
ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ, ಇವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ
22/11/2013
16/12/2013
16/06/2014
9-3-1
-12/13-14/2013
ರ್ೕ
ಹಮದ್ ಮುಸಾಮಿಲ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ ವಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಪಾರ್ಶಾ /
26/08/2013
16/12/2013
16/06/2014
9-3-1
ಮೇಲಮ್ನ -440/201314/2013
ರ್ೕ ಬಿಕೆಹನುಮಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚನಹ ಳ್, ಜಗಳೂರು ತಾ,ಇವರ
ಸನಿ1/ಎ2
05/08/2011
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
ಪೌರ್ಶಾ /ಮಾ.ಹ.ಅ/17/201
1
ಮಾಇ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
01/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
ಸ/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/1213/2012
ರ್ೕ.ಆನಂದರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಸ/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/1201/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
13/2012
ರ್ೕ.ಸಚಿನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/19/12
01/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
-13/2012
ರ್ೕ.ತಮಮ್ಯಯ್, ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
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ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/38/68
02/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
305/12-13/2012
ರ್ೕ.ಜಗದೀಶ ಶಂ.ನೀರಲಗಿ, ಸವಣೂರು ತಾ.ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/52
02/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
826/12-13/2012
ರ್ೕ. .ಎಸ್.ಶಾ ಬಿನ್ ಎಂ>ಶಾ್ತಿರ್, ಪುತೂತ್ರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/43
02/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
058/12-13/2012
ರ್ೕ.ಲೋಕೇಶ್ ಸ , ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಂಡೇನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು ತಾ. ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಯಮದಡಿ
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/55
02/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
781/12-13/2012
ರ್ೕ.ಮಲೆಲ್ೕಶ್.ಎಂ.ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/26/59
02/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
470/12-13/2012
ರ್ೕ.ಟಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ನಿವೃತತ್ರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
ಸನಿ1/ಎ3
02/08/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
ಸಸ/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/193/12
-13/2012
ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಂ.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ್ ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ್ರು ಸಾದ
ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ.
ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/81/20
07/12/2012
20/07/2013
20/01/2014
9-3-2
12
ಕು.ರೇಖಾ ಹು.ಕೋಡಿಬಾಳ,ಹೂ ನ ಹಡಗ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕೂಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
13/03/2013
19/03/2013
19/09/2013
9-3-2
JDQ/ಖಾಪೂಸೇ/61/200809/2013
ರ್ೕಮತಿ.ಗೌತಮಿ ರಜಪೂತ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ರವರ ಖಾಯಂಪೂವರ್ ಸೇವೇ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ1/ಎ2/ಖಾಪೂಸೇ/04/74
13/03/2013
19/03/2013
19/09/2013
9-3-2
/2008-09/2013
ರ್ೕ.ಮುಸತ್ಫ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ. ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು ಹರಿಹರ ತಾ. ಇವರ ಖಾ ಪೂ ಸೇ ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್.
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/32//2
07/09/2013
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
013-14
ರ್ೕ ಷಣುಮ್ಗಪಪ್, ವಕೀಲರು, ದುಗಿರ್ಗುಡಿ, ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/26//2
24/08/2013
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
013-14
ರ್ೕ ಕೆಎಂರಾಘವೇಂದರ್,ಕಾಡುಗೊಂಡನಹ ಳ್, ನಾಗವಾರ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/19//2
06/07/2013
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
013-14
ರ್ೕ ಎಂಚಂದರ್ಪಪ್, ಸಂಶೋಧನಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/ಮಾ
16/01/2014
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
ತಿ-04//2013-14
ರ್ೕ ಎಂ ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/
21/07/2012
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
ಮಾ-33//2012-13
ರ್ೕ ಎಲಚ್ಂದರ್ಶೇಖರ್, ರ್ೕ ಆಪಿಟ್ಕಲ್ಸ್ ಆನೇಕಲ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
28/03/2013
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/1
19//2013-14
ರ್ೕ ಎನಾರ್ಜಣಣ್, ಸಂಪಾದಕರು, ನೆಲಮಂಗಲ ನಗಾರಿ, ಅಡೇಪೇಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/0
14/05/2013
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
9//2013-14
ರ್ೕ ಮುಕುಂದರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ, ವಾರೆಕಾರ ಓಣಿ, ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/8
12/12/2012
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
6//2012-13
ರ್ೕ ಜಮಾಲುದಿದ್ೕನ್ ಐ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/3
21/07/2012
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
0//2012-13
ರ್ೕ ಜಯಣಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೃಷಣ್ ಅರೆಹ ಳ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
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ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/4
04/09/2012
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
4/52/2012-13
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಅರುಣಕುಮಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
13/11/2012
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/6
9//2012-13
ರ್ೕ ಎನ್ ಮನೋಹರ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/7
13/11/2012
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
0//2012-13
ರ್ೕ ವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/4
04/09/2012
15/03/2014
15/09/2014
9-3-2
7//2012-13
ರ್ೕ ಮಹೇಂದರ್ ಬಿ ಬಡಿಗೇರ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/ಮಾ
19/10/2012
19/03/2014
19/09/2014
9-3-2
ತಿ-63//2012-13
ರ್ೕ ಬಸಪಪ್ ಅಡಿವೆಪಪ್ ಪುಂಡಿ, ಇಟಗಿ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/29//2
18/07/2012
19/03/2014
19/09/2014
9-3-2
012-13
ರ್ೕ ಎಂಎ ಜ್ಯಾವುಲಾಲ್ ಕೇರಾಫ್ ಎಂಇಸಾಧಕ್ ವುಲಾಲ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/62//2
19/10/2012
19/03/2014
19/09/2014
9-3-2
012-13
ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಕೇರಾಫ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪತಿರ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/14//2
18/06/2012
19/03/2014
19/09/2014
9-3-2
012-13
ರ್ೕ ಖಾಜಿ ಅಹಮ್ದ್
ಯುದಿದ್ೕನ್,ಹುನಗುಂಟಾ ಕಾರ್ಸ್, ಶಹಾಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/36//2
26/07/2012
19/03/2014
19/09/2014
9-3-2
012-13
ರ್ೕ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
20/11/2012
19/03/2014
19/09/2014
9-3-2
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/74//2
012-13
ರ್ೕಮತಿ ಮುಜಾ ದಾ ಬಾನು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/57//2
05/10/2012
19/03/2014
19/09/2014
9-3-2
012-13
ರ್ೕ ಎಂಜಿನಾಗರಾಜಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ಗುಂಡಪಪ್ಗೌಡ, ಬಾಳೆಬೈಲು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/64//2
16/10/2012
19/03/2014
19/09/2014
9-3-2
012-13
ರ್ೕ ಕೆಂಪರಾಜು, ನಂ235/ಎ ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ನಿಲಯ, ಎಲೆಕೆರೆ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು ಮಾ ತಿ
jd1/ . ಪರ್/201216/04/2013
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
13/2013
GENERAL FILE FOR APPEAL CASES OF 2012-13
ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/201216/04/2013
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
13/2013
GENERAL FILE OF COMPLAINT CASES FOR THE YEAR 2012-13
ಸನಿ1/ಎ2/ಇ /201216/04/2013
09/06/2014
09/12/2014
9-3-3
13/2013
GENERAL CASES OF 2012-13
ಸನಿ1/ಎ2/ . ಪರ್/201217/04/2013
09/06/2014
09/12/2014
9-3-3
13/2013
ENQUIRY AND DISIPLINARY ACTION GENERAL FILE FOR 2012-13
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ವೇನಿ/ಸವ್.ಚಾ
15/04/2013
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
ಬ/ವೇನಿ-40/2013-14
ರ್ೕಮತಿವೈಟಿಮಂಜುಳ, ದೈ , ನೂತನ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಕೋಲಾರ ರವರ 15ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಸನಿ1/ಎ2//ಮನ /ಮೇಲಮ್ನ
27/12/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
-33//2012-13
ರ್ೕಹೆಚುರ್ದರ್ಪಪ್, ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊನನ್ಕಾಲುವೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ರವರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
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ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/30//2
10/09/2013
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
013-14
ರ್ೕ ಎಂಎಸೌಗ್ರಿಶಂಕರ್, ರಿಯ ನಾಗರೀಕರು, ಸಾಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/14/2
04/06/2013
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
013-14
ರ್ೕ ಗಾರೆ ಯೆಲಲ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/11//2
29/05/2013
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
013-14
ರ್ೕ ಇರ ಚಂದರ್, ಕರಿಮಾರನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/ಮಾ
04/02/2014
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
ತಿ-05//2013-14
ರ್ೕ ಎನಿಟ್ ಜಯಕುಮಾರ್, ಕಲಲ್ಹ ಳ್, ನೋಬಾನಗರ ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಸನಿ1/ಎ2/ಮನ /ಇ.ಪರ್/18/
26/02/2014
03/09/2014
03/03/2015
9-3-3
2013-14/2014
ಪರ್ಮು ಎಂ ಬಿ ದಯಾನಂದ ಸ ಪಾರ್ಪಾಶಾ ಕೊಂಡಜಿಜ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರು ಮಂಜು ಇವರ ಸಹೋದರಿಯು
ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/6
22/10/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
6//2012-13
ರ್ೕಮತಿ ಶಂಶುನಿನ್ೕಸಾ ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ವ ಗಗ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ2/ಪೌರ್ಶಾ //ಮನ /
05/03/2014
05/06/2014
05/12/2014
9-3-3
ಹೆ.ತಿದುದ್ಪಡಿ-19//2013-14
ರ್ೕಮತಿ ಸಯೀದಾ ನೂರ್ ಆಯಿಷಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ04
ಸನಿ1/ಎ2/ಮೇಲಮ್ನ /ಅಮಾ
11/04/2014
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
ನತುತ್/02/2014-15/2014
ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ಗೌಡ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಸನಿ1/ಎ2//ಮನ /ಮೇಲಮ್ನ
25/04/2014
03/09/2014
03/03/2015
9-3-3
-02//2014-15
ರ್ೕ ಗಂಗಲಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಯೆದಲೂರು, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಸನಿ1/ಎ2/ಅಮಾನತುತ್
05/05/2014
05/06/2014
05/12/2014
9-3-3
ಅವಧಿ
ತಿದುದ್ಪಡಿ/ . ಪರ್/ಇತರೆ21/2013-14/2014
ರ್ೕ ಬಿ ಕೆ ಪೆರ್ೕಮ ಕುಮಾರ್ ಸ ,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಆನವಟಿಟ್, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಸನಿ1/ಎ2/ಮನ / . ಪರ್/ಇ
05/05/2014
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
ತರೆ-01/2014-15/2014
ರ್ೕಮತಿ .ಎಸ್.ಶಾಂತ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಲಲ್ಘಟಟ್, ದ.ವ.-04 ಇವರ ಮನ .
05/05/2014
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ2//ವೇನಿಪ/ಇತರೆ03/2014-15/2014
ರ್ೕಮತಿಪಿ ಗಂಗಮಮ್ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್2 ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಉಪಪ್ರಿಗೇನಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸನಿ1/ಎ2//ಮನ /ಇತರೆ05/05/2014
03/09/2014
03/03/2015
9-3-3
042014-15/2014
ರ್ೕ ಎಸ್. .ಕೆಂಪಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. ಗುಬಿಬ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನಿವೃತಿತ್ ಉಪದಾನವನುನ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ಗುಬಿಬ್
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/58/2
17/10/2012
05/06/2014
05/12/2014
9-3-3
012-13
ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಮಹದು ನವಾರ್ದೆ,ಐಪಿಎಸ್ ಂಗೋ , ಒಡಿಸಾಸ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
07/10/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/45//2
012-13
ರ್ೕ ಬಿ ರಾಮಯಯ್ ಬಿನ್ ಬೂಸಪಪ್ ಆನೇಕಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/53/2
05/10/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
012-13
ರ್ೕ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಸಗುರ್ಣಂ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಕೊಳೆಳ್ೕಗಾಲ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/87//2
13/12/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
012-13

483
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಲತಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುರದಾಳು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.
ಸನಿ1/ಎ2//ಇ /ಬೇಬಾಕಿ28/03/2014
30/07/2014
30/01/2015
9-3-3
20//2013-14
ರ್ೕ ವೈಟಿಗುರುಮೂತಿರ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಅಪಕರ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಸನಿ1/ಎ2//ಡಿಟಿಐತರ/01//2
11/09/2013
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
013-14
ರ್ೕ ಆಜಂರಾ ಬಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
CPI13/02/2013
01/09/2014
01/03/2015
9-3-3
BM62ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು201
314
ರ್ೕ ಅಂಜನಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನವಾ ,ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
13/11/2012
30/09/2014
30/03/2015
9-3-3
CPI-BM01ವೇನಿ201213

2

ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕ1 ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ರಿಯ ಗೆರ್ೕಡ್01 ದೈ ಕ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
02/04/2012
03/08/2012
03/02/2013
9-5-1
ಸ/ವೇನಿಪ/0/2012
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಗುಬಿಬ್ ಶಾಲೆಯ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಷ್ಕರುಗಳ
ಶಾಖೆ: PERS-DPISEC
ಒಟುಟ್: 5
ನಿ.ಪೌವ್. .ಸಭಾನಡವ .01/
6939
18/10/2006
10/06/2014
10/12/2014
9-3-1
06-07
ಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಯವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 13.10.2006 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವ
ನಿ.ಪೌರ್. .ರಜೆ.1.2006-07
7205
19/10/2006
10/06/2014
10/12/2014
9-3-1

3

13599

4

13933

1

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

ರ್ೕ ಜಿಪಿಮಧುಸೂಧನ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/91//2
13/12/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
012-13
ರ್ೕ ಎಂಆರರ್ಘು ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಎಂಎಲ್, ಮಾದಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/92//2
13/12/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
012-13
ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಬೀರಣಣ್ ಕವರಿ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ವಾಜಿ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಹ ಯಾಳ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/34//2
30/07/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
012-13
ರ್ೕ ಎಂನಾಗರಾಜು, ಕಷ್ಕರು ಕೋಲಾರ, ಇವರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/32//2
20/07/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
012-13
ರ್ೕ ಎನಿವ್ಸುಬಬ್ರೆಡಿಡ್, ಟಿಜಿಟಿ ಕಷ್ಕರು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡಲ್ಪ ಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ ಇವರು ಟಿಜಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ
ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/24//2
05/07/2012
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
012-13
ರ್ೕ ಕೆ ಎಸಹ್ಡಗ ಮಠ, ಪಿಐಮುಖಂಡರು, ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಸನಿ1/ಎ2//ಕಾಸವ್ವೇಬ/20
25/02/2013
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
.ಭ.ಮಂ-01//2012-13
ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ಬಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/50//201
08/01/2013
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
2-13
ರ್ೕಮತಿ ತಾ ೕನ್ ತಾಜ್, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಣೆಯೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಸನಿ1/ಎ2/ಮೇಲಮ್ನ /ಅಮಾ
05/06/2014
06/06/2014
06/12/2014
9-3-3
ನತುತ್/26/2013-14/2014

ಸಾಂಧಬಿರ್ಕ ರಜೆ ಬಗೆಗ್
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್
04/10/2007
ಇತರೆ1/2007-08
ತಪಾಸಣಾ ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ತರ ಪತರ್ಗಳು
ನಿ.ಪೌರ್. ..ಶಖೆ. 01/200715/06/2007
08
ಹಳೆಯ ದಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಘ ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಬಗೆಗ್.

26/06/2014

26/12/2014

9-3-1

30/06/2014

30/12/2014

9-3-1

484
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:
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5

ಮುದರ್ಣ ದಿನಾಂಕ:
1/10/2016

14395

ನಿ.ಪೌರ್. . ಇತರೆ.1.200702/02/2007
26/06/2014
26/12/2014
08
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ರವರು ಭಾಗವ ಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಭ, ಮತುತ್ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು

9-3-1

485
ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್:

