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971 7(3)ಪಾರ್ ಅ: ವಗಾರ್ವಣೆ 10/05‐06 ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಸತಯ್ಭಾಮ ಮು ಕೆ.ಬಿ.5  ಪಿ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಜಯನಗರ. 6/5/2014 D

978 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದೂರು 4/05‐06 ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ನರಸಪಪ್ ಮು .  ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ೕಷಕ ಸಂಘ,. 6/5/2014 D
981 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದೂರು 1/05‐06 ನಳಂದ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/5/2014 D
987 7(3)ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ 06/04‐05 ರ್ೕ ರಾಕುಮ್ ಕುರಿತು ಮಕಕ್ಳ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/5/2014 D
1001 7(3)ಪಾರ್ ಅ: ಶಾಲಾ ಹಸಾತ್ಂತತರ 

1/05‐06
ನಂ42  ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ದೇವಸಾಥ್ನ ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರುಹಸಾತ್ಂತರ. 6/5/2014 D

1003 7(3)ಪಾರ್ ಅ: ಶಾಲಾ ಸಾಥ್ಳಾಂತರ 
06/05‐06

ರ್ೕ ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು. 6/5/2014 D

1008 7(3) ಪಾರ್ ಅ: ದೂರು 05/05‐06 ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಕಷ್ಕ ೕಷಕ ಸಂಘ ಕೆ ಮಾಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/5/2014 D
1014 7(3)ಪಾರ್ ಅ: ಸಥ್ಳಾಂತರ 09/04‐05 ರ್ೕ ಕುಮಾರನ್ ಚಿಲಟ್ರ್ನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಸಾ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/5/2014 D

1026 7(3)ಪಾರ್ ಅ: ಇತರೆ ಹೆ.  ಇಡಿ 
18/05‐06

ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗ ಲ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್. 6/5/2014 D

1062 7(3) 7(2)ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 53/01‐
02

ಕಶತ ಗುರು ಕುಲ ರಾಟ ಸಂಘ ನಗರ ಕಟಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು. 6/5/2014 D

1063 7(3)ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ 43/05‐06 ಲ  ಭೂಪಣ ದಾಯ್ಪೀಠ ಮಾತೇಳ ಜಯನಗರ. 6/6/2014 E
1064 7(3)ಪಾರ್ ಅ : ಸಥ್ಳಾಂತರ 11/05‐

06
ನಿಮರ್ಲ ಕ. .ಪಾರ್ .  ರ್ೕನಿವಾಸ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D

1093 7(2)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 2/01‐02 ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಗಿರ್ೕನ್ ಮತುತ್ ಪಾರ್. ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D
1131 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಹೆ  ಇತರೆ 19/05‐06 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 D

1139 7(3) ಪಾರ್ ಅ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಇತರೆ 
01/2005‐06

ಬಾಕಿ ವೇತನ‐ ಸಮತಾವಾದ ಕ.ಉ ಶಾಲೆ ಲಾಲಾಬ್ಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D

1151 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಶಾಲಾ ಹೆ ಬದಲಾವಣೆ 
04/05‐06

ದಿನಾಯಕ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಾಲಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ. 6/6/2014 D

1156 7(3) ಪಾರ್ ಅ ಎಮ್ ಹೆ ಬದಲಾವಣೆ 
05/06

ರ್ೕಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮೆ. ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ. 6/6/2014 D

1160 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಡಿಪಿಎಆರ್ ದೂರು 
01/03‐04

ರ್ೕಮತಿ ಯಮುನಮಾಗಡಿ ರಸ ತೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರು ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 D

1164 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 05/05‐06 ದಾವೆ ಅಜಿರ್ ಸಂ:13769/05‐ ರ್ೕಮತಿ ರತನ್ಮಮ್. 6/6/2014 D
1167 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 03/2005‐06 ದಾವೆ ಸಂ 12868/05. 6/6/2014 D

1174 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 11/04‐05 ರ್ೕ ೕರಭದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ರಾಟ ಸಂಸೆಥ್ ಸಂ:27867‐2004.ಮಾರತಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D
1180 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೇಮಕ 5/2000‐01 ರಿಟ್ ಅ.ಸಂ.27450‐2000 ಮಾತಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಅವಳಸಂದರ್. 6/6/2014 D

1196 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 17/05‐06 ರಿಸಂ20055/0ಜಿಎನ್ ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್. 6/6/2014 D



1213 7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಅನುದಾನ‐01/2002‐
03

ಮಿಲಲ್ತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಭಾಷಾನಗರ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ 3 ಮಂದಿ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D

1214 7(3) 7(2) ರಿ.ಅ.ಸಂ.39090/02‐
03

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕೋರಮಂಗಲ. 6/6/2014 D

1217 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 17/03‐04 ದಾವೆ ನಂ2460/01 ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D
1220 7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಪಿ.12/2004‐05 ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:343292/04ಕೆ.ಎಂ. ವರುದರ್ಪಪ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ್ ಇತರರು 6/7/2014 D

1224 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 22/03‐04 ದಾವೆ ನಂ.20059/200 ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ರ್ೕರಂಜನಿ. 6/6/2014 D
1236 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 06/05‐06 ದಾವೆ ನಂ. 16578/0ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D
1239 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಶಾಲಾ ಸಥ್ಳಾಂತರ 

08/05‐06
ಸಥ್ಳಾಂತರ ಜೆ.ಪಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D

1244 7(3)ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ  ಇತರೆ 34/05‐06 ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 D

1252 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದೂರು 12/05‐06 ರ್ೕ ಸುದಶರ್ನ್ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ‐ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವಂತಿಗೆ. 6/6/2014 E
1258 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 12/05‐06 ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಲ ತಮಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D
1261 7(3) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ ದೂರು/07/04‐

05
ಾನ ಮಂದಿರ .ಪಾರ್ ಶಾಲಇತರೆ ವಂತಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 D

1264 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಹೆ.  ವಗಾರ್ವಣೆ 
11/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಬಿಕೆ ಲ ಮ್ೕದೇವಚಿತತ್ದುಗರ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 D

1265 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 10/06‐07 ಟೈ  ಟಿಟ್ಂಕಲ್ರ್ ಪಾರ್ ಜಯನಗರ ಸಥ್ಳಾಂತರ. 6/6/2014 E

1296 7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ವೇ.ಅ.‐03/2004‐05 ಗ ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು ಬೋ ನ ಹಟಿಟ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡುಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

1298 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದ 7(3)ಪಾರ್ ಅ 
ದೂರು 15/04‐05

ಸವ್ಯಂವರ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿಬೆಂಗಳೂರು ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E

1303 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಕಾಮಿರ್ಕ 22/05‐06 ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಜಿಎನಾಬ್ಪೂಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲಮಿತಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E

1310 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದೂರು 6/05‐06 ಪತಿರ್ಕೆಯ ಪರ್ಕಟವಾಗಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ೕ ರ್ಕೆ. 6/6/2014 E
1311 7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ಇತರೆ‐17/2001‐02 ಪಾಶವ್ರ್ನಾಥ ಂದಿ ಮಾಧಯ್ಮ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D

1314 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದೂರು ಇತರೆ 08/05‐
06

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಸಬಾಪೂಜಿ .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E

1318 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದೂರು 07/05‐06 ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ನಸರ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪರ್ವೇಶಕಾಕ್ಗಿ ೕಷಕರು ಕಾಯುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E
1320 7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ನೇ.ಅ‐06/2003‐04 ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಸ.ಕಿ. ರಂಗನಾಥ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಸೊಂಬ ವ ಗಗ್ ಇದರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D

1321 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 12/04‐05 ಬಾಪೂಜಿ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಅಲಸೂರುಬೆಂಗಳೂರು ಸಥ್ಳಾಂತರ. 6/6/2014 E

1342 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಶಾಲಾ ಹೆ ಬ/05/06 ಅ ೕಲೊ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ. 6/6/2014 E



1346 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದೂರು 14/04‐05 ಸಾಟ್ರ್ ಅಬ ಲೆ್ಜ್ ನಸರ್ರಿ ಪೂ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E
1348 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 04/03‐04 ರ್ೕವಾಗ ದೆ್  ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾ ಗಿರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E

1351 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 07/04‐05 ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನಟ್ ಪಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E

1358 7(3)ಪಾರ್ ಅ ವಗಾರ್ವಣೆ 06/05‐06 ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್ ಸ. ದಾವಣೆಗೆರೆಯಿಂದ ಜಯನಗರಕೆಕ್ ವಗಾರ್ವಣೆ. 6/6/2014 E

1362 7(3)ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಬಿ 23/05‐06 ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಲಯ .ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E
1366 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಹೆ.ಬ. 05/05‐06 ದಾಯ್ನಿಕೇತನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E
1369 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 11/05‐06 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ವಂತಿಗೆ ರೂಪದ ಲ್ ೕಷಕರ ಹಾಗೂ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಸು ಗೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E
1372 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 08/04‐05 ಮೈಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನುದಾನಿತ ತ ತ ಶಾಲೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E
1379 7(3) (7) ಪಾರ್ ಅ 1/03‐04 ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D
1385 7(3)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 01/05‐06 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ: 20337/05. 6/6/2014 E
1400 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 25/05‐06 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E
1406 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 02/05‐06 ಕಸೂತ್ರ ಬಾ ಆ.ಮಾ. ವಡಡ್ರಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 D

1421 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 154/05‐06 ನೂಯ್ ಆಕಸ್ಫ್ಫಡ್ರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೊಂದಣಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E
1422 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂದಣಿ 11/05‐06 ಎಸ್,ಕೆ,ಸೂಕ್ಲ್ ಸೋಮೇಶವ್ರ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ಜಿಲ ಲೆ್. 6/6/2014 D

1426 7(3)ಪಾರ್ ಅನೊಂ 152/05‐06 ಬಾಲ್ಸಂ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮುನೇಶವ್ರ ದೇವಸಾಥ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 D
1429 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 156/05‐06 ಗಿರ್ೕನ್ ಲಾನ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ. 6/6/2014 D
1433 7(3) ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 135/05‐06 ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಜಿಗಣಿ. 6/6/2014 D
1435 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 74/05‐06 ಸದ್ಂ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E
1438 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 15/06/06 ಸಹಸರ್ ದೀಪಿಕಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಜಿಲ ಲೆ್. 6/6/2014 D
1439 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 143/05‐06 ಶುಭ ಕಿ.ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ ರಸ ತೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E
1442 7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ ಸಂ:5/2006‐

07
ದಾ.ಸಂ:7900/2005ಪಿ.ಎಂ.ಮಂಗಳ ಸ. .ಕಾಯಕ ೕಗಿ ಶರಣ ಹನುಮಂತಪಪ್ ೕರಸಾಗರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ
ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

6/7/2014 D

1447 7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:10503/20
05(ರಿ)2005‐06

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 10503‐05 ಬಿ. ದದ್ಮಮ್ ದಿದ್ ನಾಯಕ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/7/2014 D

1482 7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ರಿ.ಪಿ.‐05/2003‐04 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಾ್ಯಮಸುಂದರ ಂಗ್ ಸ. .ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹಾಗಲಕೆರೆ ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರು
ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ:54411/2003

6/7/2014 D

1570 7(4)ಪಾರ್. .ಅ. ಮೇಲಮ್ನ  
250/2006‐07

ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಸ. .ಪಟೇಲ್ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಗಂಗಮಮ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 6/7/2014 D

1578 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 126/05‐06 ದಾಯ್ ವಾ ನಿ ಎಜಿಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E
1581 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂದಣಿ 115/05‐06 2006‐07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಎವರ್ ಗಿರ್ೕನ್ ಗೊಲ್ೕಬಲೆ ಉದಯನಗರ. 6/6/2014 E

1584 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 60/05‐06 ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಕ್ಲೆಬ್ಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E
1591 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 14/05‐06 ಪಿರ್ೕತಿಧಾಮ ಕ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಮೈಲಸಂದರ್. 6/6/2014 E



1596 7(3)ಪಾರ್ ಅನೊಂದಣಿ 49/05‐06 ಥಾಮಸ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಕ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂ.ಗಾರ್. ನೊಂದಣೀ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E

1600 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂದಣಿ 54/05‐06 ಕೇಂಬಿರ್ಡ್ಬ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿನಗರ ಬೆ.ಗಾರ್. 6/6/2014 D

1604 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 147/05‐06 ಹೋ  ಚೈಲ್ಡ್ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಪಂತರ ಪಾಳಯ್. 6/6/2014 D
1608 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 178/05‐06 ಪರ್ಗತ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಹದೇವಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ಜಿಲ ಲೆ್. 6/6/2014 E
1611 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 163/05‐06 ನೂಯ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E
1614 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ07/06‐07 ಗೀತಾ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಜಯನಗರ. 6/6/2014 D
1620 7(3)ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂ140/05‐06 ಬಿಟಿಎಲ್ ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಬನಶಂಕರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D
1630 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂ 93/05‐06 ಯಶ ವ್ ದಯಾನಿಕೇತನ ಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 D
1634 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂದಣಿ 03/05‐06 ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲೆಬ್ಂಗಳೂಉರು ಅನುಮತಿ. 6/6/2014 D

1640 7(3)ಪಾರ್ ಅ. ಮೇಲಮ್ನ 8/03‐04 ಮೇರಿ ಕ ತಾ ಸ. . ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಬೆಂಗಳೂಉರು. 6/6/2014 E

1648 .7(4)ಪಾರ್. .ಅ.ದಾವೆ.03/2003‐04 ಕೆ.ಎಂ. ವರುದರ್ಪಪ್ ಸ. .ದುಗಾರ್ಂಭ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಹೊಸದುಗರ್ ಮತಿತ್ತರರು ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ 6/7/2014 D

1658 7(3)ಪಾರ್ ಅ.ಮೇಲಮ್ನ  03/05‐06 ರ್ೕ ಹನುಮರಾಜು‐ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುಉ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ. 6/6/2014 E

1674 7(3)ಪಾರ್ ಅ,ಮೇಲಮ್ನ  03/05‐06 ರ್ೕ ಹನುಮರಾಜ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ. 6/6/2014 E

1690 7(3)ಪಾರ್ ಅ,ಮೇಲಮ್ನ  03/05‐06 ರ್ೕಅನುಮರಾಜು‐ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ. 6/6/2014 E

1725 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  03/05‐06 ರ್ೕ.ಹನುಮರಾಜ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ. 6/6/2014 E

1738 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  03/05‐06 ರ್ೕಹನುಮರಾಜು‐ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ. 6/6/2014 E

1744 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  03/05‐06 ರ್ೕಹನುನಮರಾಜು‐ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ. 6/6/2014 E

1770 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  03/05‐06 ರ್ೕಹನುಮರಾಜ ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ. 6/6/2014 E

1774 7(3). 7(1) ಮೇಲಮ್ನ  02/01‐02 ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಪಿ ಸುಧಾಮಣಿಬೆಂಗಳೂರು ರಿಪಿ 55/2001. 6/6/2014 D

1779 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲನ್ನ  02/02‐03 ಸೇವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇತರರು. 6/6/2014 D

1783 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  01/02‐03 ಮುತುತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇತರರು. 6/6/2014 D

1789 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  10/04‐05 ರ್ೕಮತಿ ಯಮುನಾ ಕ.ಶ. ಮಾಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪೀಲ್ 10/04‐05. 6/6/2014 E



1829 7(3)ಪಾರ್ ಅ ನೊಂದಣಿ 2/2001‐02 ಈಸಾವೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಬೆಂಗಳೂರು. 6/6/2014 E

1885 7(3)ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್ 13/05‐06 ರ್ೕಕೃಷಣ್ಪಪ್ಜಜೆಪಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಗರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E
1893 7(3)ಪಾರ್ ಅ ಹೆ. . ಇತರೆ 10/04‐

05
ವೇತನ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲು ಸ ಬಗ ಗೆ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪರ್ ಶಾಲೆಗಳು. 6/6/2014 E

2934 3(3)ಪಾರ್. .ವೈವೆಮ.ಪಾ‐05/06‐07 ಜಯಲ ಮ್ ಹಾಂಡಿತ್,ಸ. ,ಅಮಾಸೆಬೈರು ಉಡುಪಿ 4/29/2015 E

3102 3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು‐65/04‐05 ರ್ೕಮತಿ.ಪುಟಟ್ಲ ಮ್. ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕಿ. ೆ. .ಅ.ಕಛೇರಿ,ಮೈಸೂರು‐ಇವರ ಸುಳುಳ್ಜಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡಿ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ವಂಚಿ ರುವ ಬಗೆಗ್.

4/28/2015 E

3106 3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು‐04‐05 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಕೆ.ರಮೇಶ್.ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಹೊಸೂರು,ಕಲಲ್ಹ ಳ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ. ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು 4/28/2015 E
3154 3(4)ಪಾರ್. .ಮೇಲಮ್ ‐43/05‐06 ರ್ೕ. .ಜೆ.ಕುಮಾರ್ ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ರಾಮಂದೂರು,ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಮಂಡಯ್ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗ ಗೆ್. 4/28/2015 E
3196 3(4)ಪಾರ್. .ಇತರೆ.26/05‐06 ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಆರಾದಯ್ ನಿವೃತತ್ .ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರು. 4/28/2015 E
3290 3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು‐03/06‐07 ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಸ್. ಂಗಪರ್ಸಾದ್.ಸ. ,ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾ,ಹಳೇಬೂದನೂರು‐ಅಮಾನತ್ ಬಗ ಗೆ್. 4/28/2015 E
5624 CPI.10.ಮೇಲಮ್ನ /2006 Reg.fixation of pay of sri ramesh 6/7/2014 D
5626 CPI.11.ನೇಅ/2006 jkhklgivmmj 6/7/2014 D
5703 7(4).23.ಅನುಮತಿ/2006 ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕಮಲಾನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D

5738 3(1) ಪಾರ್. . 925 ಗಾರ್ಕರ್.ದೇ 12/05‐
06

ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ ರ ಕುಮಾರ್ ಮತುತ್ ಬಿ.ಟಿ ರ್ೕಧರ್ ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರನುನ್ ಗಾರ್.ಕರ್.ರ ಪಟಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

5758 3(1) ಪಾರ್. . 2.ಕೆ.ಎ.ಟಿ 2136/06‐
07

ಹೆಚ್.ಟಿ ಗಭರಮಮ್ ಇವರು 04‐05 ರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

5761 3(1) ಪಾರ್. .ನೇ.34/03‐04 ಕಾರವಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ 03‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್.ಶಾ. ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 6/7/2014 E
5763 3(1) ಪಾರ್. . ನೇ.ದೂರು 35/05‐06 ರ್ೕ ಕೆ. ಪರ್ಹಾಲ್ದ್ ಚಾರ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

5767 3(1) ಪಾರ್. . ಗಾರ್.ಕ.ನೇ 26/05‐06 ಪಿ.ಜಿ. ಶ ಕಲಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಾರೆಡಿಡ್ ರವರ ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

5909 3(1) ಪಾರ್. .03. ದಾವೆ 3547/06‐
07

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ. 3547/06  ರ್ೕಮತಿ ಜಯಕುಮಾರಿ, ಇವರ ನೇಮಕ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

5912 3(1) ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ 63/05‐06 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ. 4943‐44 /05  ರ್ೕ ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/7/2014 E
5915 3(1) ಪಾರ್. ..ಕೆ.ಎ.ಟಿ 2086/06‐07 ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಮಮ್ ಇವರು 2004‐05 ರ ನೇ ಬಗ ಗೆ್ (ತುಮಕೂರು) 6/7/2014 E

5919 3(1) ಪಾರ್. .48 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 
2237/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ನೀಲಪಪ್, ಬಸಪಪ್ ಮರುಗಣಣ್ ಇವರ ದಾವೆ 6/7/2014 E

5921 3(1) ಪಾರ್. .51 ಕೆ.ಎಟಿ. 1555/05‐
06

ರ್ೕ ಶೇಖರಗೌಡ ಎಸ್.  ರೇಗೌಡ,  ರುದದ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 6/7/2014 E

5922 3(1) ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ಪರ್. 43/05‐06 1998 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗಳು 6/7/2014 E
5935 3(1) ಪಾರ್. . ನೇ.ದಾವೆ 24/2002‐

0. 3(1) ಪಾರ್.  ದಾವೆ 17/02‐03
ನೇಮಕಾತಿಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಪರ್ಕರಣಗಳು 6/7/2014 E



5938 3(1) ಪಾರ್.  ಕೆ.ಎ.ಟಿ, ದಾವೆ 
34581/05‐06

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಶಂಕರಪಪ್ ಭಾರಕೀರ 6/7/2014 E

5939 3(1) ಪಾರ್.  46 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 
4/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ , ಹಾವೇರಿ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ 6/7/2014 E

5940 3(1) ಪಾರ್.  ಕೆ.ಎ.ಟಿ 2569/05‐06 2001‐02 ರ ನೇ ಬಗ ಗೆ್ ದೀಪ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ 6/7/2014 E

5942 3(1) ಪಾರ್.  ಎಸ್. ದಾವೆ 6899/06‐
07

ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾ ಜಿ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ದಾವೆ 6/7/2014 E

5943 3(1) ಪಾರ್.  ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 
5106/05‐06

ರ್ೕಮತಿ ಮಕೂದ್ ಖಾನಂ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ದಾವೆ 6/7/2014 E

5948 3(1) ಪಾರ್. . 16 ಅಂದ. .ನೇ /05‐
06

ರಿ.ಅ.ಸಂ. 1264/04 ಅಖಿಲ ಕ. ಅಂಧ,  ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ, ಇವರ ನೇ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D

5956 3(1) ಪಾರ್.  ರಿ.ಅ 1055/05‐06 ರಿ.ಅ ಸಂ 1055/05  ರ್ೕ ದಿ ೕಪ್ ಬೀರಪಪ್, ಜಡಿಯಣಣ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/7/2014 E
5957 3(1) ಪಾರ್.  ಕೆ.ಎ.ಟಿ., 6444/05‐06 ರ್ೕ ಸಂತೋಷ್ ಸೋಮಪಪ್, ಸಂಗಣಣ್ನವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು 6/7/2014 E

5958 3(1) ಪಾರ್.  ಕೆ.ಎ.ಟಿ, 6145/05‐06 ರ್ೕ ಪಂಡಿತ್ ಗು.ಮೌ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು 6/7/2014 E

5960 3(1) ಪಾರ್. . 12911  .ನೇ 35/03‐
04

ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ 2003‐04 ನೇ ಬಗ ಗೆ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ., 3082/04 ಜೊಯ್ೕತಿ ಪಟಟ್ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ 6/7/2014 E

5995 3(1) ಪಾರ್. . 22 ಕೆ.ಎ.ಟಿ, 4926/05‐
06

ರ್ೕ ಸುರೇಶ್, ಶಂಕರಪಪ್ ಬಾರಕರ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

5999 3(1) ಪಾರ್. , 10 ಕೆ,.ಎ,ಟಿ 3039/05‐
06

ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು 6/7/2014 D

6001 3(1) ಪಾರ್. . ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 
173/05/04‐05

ರ್ೕ ಆನಂದ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು 6/7/2014 E

6003 3(1) ಪಾರ್. ., 11 ಕೆ.ಎ.ಟಿ, 
61665/05‐06

ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ, ಮತಿತ್ತರರು 6/7/2014 E

6005 3(1) ಪಾರ್. , ಕೆ.ಎ.ಟಿ, 4509/26/05‐
06

ರ್ೕ ಬಿ.ಎಸ್, ರತೀಶ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು 6/7/2014 E

6010 3(1) ಪಾರ್.  ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 108/05‐
06

ರ್ೕ ನಾಗಪಪ್ (ಗುಲಬ್ಗಾರ್)  ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು 6/7/2014 E

6011 3(1) ಪಾರ್.  ಕೆ.ಎ.ಟಿ 3607 ‐09 /04‐
05

ರ್ೕ ಬಸಣಣ್ ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು 6/7/2014 E

6013 3(1) ಪಾರ್.  ನೇ 4/2000‐01 2001‐02 ನೇ ಸಾ ನ ನೇ,.ಪಾರ್.ಶಾ. ನೇ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E
6015 3(1) ಪಾರ್.  ಸ.ಪಾರ್.  3/90‐91 1984 ‐85 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೇಮಕವಾದ ಕಷ್ಕರ ಮುಂದುವರೆದ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E
6018 3(1) ಪಾರ್.  ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 8462‐

63/05‐06
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಮತುತ್ ಎಂ. ನಾಗವೇಣಿ ಇವರ ದಾವೆ 6/7/2014 E

6058 3(4) ಪಾರ್.  ದೂರು 37/06‐07 ಸಥ್ ೕಯ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇವಾ ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಸಕರ್ಮ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E



6320 3(3) ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ 10/2006‐07 ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ರಮಾದೇ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೆಬಾಬ್ಳು ಸಾತನೂರು ಹೋಬ , ಕನಕಪುರ, ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಂ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿಯವರ ವೈ.ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್

4/29/2015 E

6422 7(3)ಪಾರ್. .ಅ.ಇತರೆ‐ಹೆ. ‐36/06‐
07

ಕನಕ .ಪಾರ್.ಶಾ, ಮೂಡಲಪಾಳಯ್, ಮುತುತ್ ಶಾರದ .ಪಾರ್.ಶಾ.  ಜಯನಗರ ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E

6916 7(4)ಪಾರ್ ಅ.24.ಇತರೆ/2006 ಸೇವಾಲಾಲ್ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್(ರಿ) ರ ೕಂದರ್ನಗರ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎರಡು ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 D

6947 7(3) ಪಾರ್. /ಮೇಲಮ್ನ  04/05‐06 ಮಂಜುಳ ಮಕಕ್ಳ ೇಂದರ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ ರಸ ತೆ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E

7312 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಒತರೆ‐35/2005‐06 ರ್ೕಮತಿ ಎ ಜಬತ್ ರಾಣಿ ತಮಿಳು ಸ ಮಾನಪುರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ರಿಟ್
13/2004(90 ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ 30/11/98 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 E

7415 3(5) ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ಪರ್ 23/05‐06 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 7123/04  ರ್ೕಮತಿ ಜಾಹನ್ , ಗುತಿತ್ಗೆ ಕಷ್ಕಿ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E
7420 3(5) ಪಾರ್. .ದಾವೆ 3/05‐06 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ : 2411/06  ರ್ೕ ಪುಟಟ್ರಾಜು, ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E
7421 3(5) ಪಾರ್.  ದಾವೆ 2/2006‐07 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2293/06  ರ್ೕಮತಿ ಫಜಲುಲಾಲ್ ಖಾನ್ ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E
7425 3(5) ಪಾರ್. . ನಾಯ್.ಪರ್ 52/05‐06 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 9397/98/05  ರ್ೕ ದುಗರ್ಪಪ್ 15 ವಷರ್ದ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ 5/7/2015 E
7432 3(5) ಪಾರ್. .ನಾಯ್ಪರ್ 1/2004‐05 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 3041/04 ಅಚೂಚ್ತ ನಾರಾಯಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ 5/7/2015 E
7435 3(5) ಪಾರ್. .ಹೈ.ವೆ 57/04‐05 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 1963/06  ರ್ೕ ವೆಂಕಟಪಪ್ ರಾಜ ಅರಸ್ ಹೈ.ವೇ ಶೆರ್ೕಣಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E
7440 3(5) ಪಾರ್.  ನಾಯ್.ಪರ್ 38/05‐06 ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್ ಸೋಮಶೇಕರ್ ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್ ಕೆಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸ. 7023 5/7/2015 E
7443 3(5) ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ಪರ್ 78/04‐05 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 255 /05  ರ್ೕಮತಿ ಪರಿಮಳ ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E
7445 3(5) ಪಾರ್.  ನಾಯ್.ಪರ್ 29/05‐06 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 5062/63 ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಮು. ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E
7446 3(5) ಪಾರ್.  ದಾವೆ 35/05‐06 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 6541/05  ರ್ಮತಿ ರಬೀಯಾ ಬ ಮು. ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E
7451 3(5) ಪಾರ್. . ನಾಯ್.ಪರ್ 48/05‐06 ಎನ್. ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ : 9088/05 5/7/2015 E
7455 3(5) ಪಾರ್. .ನಾಯ್./26/05‐06 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ.4086/05  ರ್ ರ್ೕಕಂಠಯಯ್ ಸೇವೆ ಸಕರ್ಮಿ ಕರಣ 5/7/2015 E
7456 3(5) ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ಪರ್ 9/06‐07 ರ್ೕ ಸಂಜೀವರಾಯ .ಆರ್.ಪಿ ಮಧುಗಿರಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್, ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಂ 4121‐4125/06 5/7/2015 E
7458 3(5) ಪಾರ್.  ನಾಯ್.ಪರ್ 4/05‐06 ರ ಕಾಂತ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಆರ್ ಪಿ ಇವರ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂ 4258‐61/06 5/7/2015 E
7462 3(5) ಪಾರ್.  ಬಿಆರ್  ದಾವೆ 

16/06‐07
ರ್ೕ ರಾಮಕೋಟಟ್ಪಪ್ ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ,ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ದಾವೆ 5438/06 5/7/2015 E

7465 3(5) ಪಾರ್. . ದಾವೆ 26/06‐07 ರ್ೕ ರಿಯಪಪ್ ನಿವರ್ತತ್ ಸ. ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ ಕಬಬ್ಹ ಳ್, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಇವರ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ 6571/06 5/7/2015 E

7466 3(5) ಪಾರ್. . ದಾವೆ 25/06‐07 ಬಿ.ಕೆ ಪುಂಡ ೕಕ ಸಾ. ಗುಡು ಸೊರಬ ತಾ,  ವ ಗಗ್, ಇವರ ,ಆರ್.ಪಿ ದಾವೆ 6558/06 5/7/2015 E
7467 3(5) ಪಾರ್. . ದಾವೆ 24/06‐07 ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಕೆ ಸ, ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಯಾತರಾಲ, ರಾಯಚೂರು ಕೆಎಟಿ 6677/06 5/7/2015 E
7468 3(5) ಪಾರ್. . ದಾವೆ 23/06‐‐07 ರ್ೕಮತಿ ಜೆ.ಎಲ್ ಮೇರಿ ಸ , ಭದಾರ್ವತಿ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್ ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂ. 6535/06 5/7/2015 E
7469 3(5) ಪಾರ್. . ದಾವೆ 27/06‐07 ರ್ೕ ಮುನಿದಾಸಪಪ್ ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂಗಾರ್ ಕೆಎಟಿ ಸಂ 618‐6970‐77/06‐07 5/7/2015 E
7583 3(5) ಪಾರ್. .ತರಬೇತಿ ರ ತ 

22/06‐07
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್, ತರಬೇತಿ ರ ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 E

7604 3 (4) ಪಾರ್.  ಉವಾಯ್ಅ 41(ಭಾ‐1)/ 
06‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್. 4/27/2015 E



7927 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಇ‐35/05‐06 ರ್ೕಮತಿ ಎ ಜಬತ್ ರಾಣಿ ತಮಿಳು ಸ ಮಿಮಾನಪುರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ರಿಟ್
ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 13/2004 (9) ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 30/11/98 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 D

7949 3(5).ಪಾರ್ .ವೆತನ ಪುನರ್ 
ನಿಗದಿ.30/2006‐07

ರ್ೕ.ಕೆ.ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಹಾಗು ರ್ೕ.ಜಿ. .ದೆವೆ0ದರ್ ಗುಪತ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. .ಇವ್ರ್ ವೆತನವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

7950 3(5).ಪಾರ್ .ವೆತನ ಪುನರ್ 
ನಿಗದಿ.30/2006‐07

ರ್ೕ.ಕೆ.ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಹಾಗು ರ್ೕ.ಜಿ. .ದೆವೆ0ದರ್ ಗುಪತ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. .ಇವ್ರ್ ವೆತನವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

7977 3(5)ವೇತನ ಪುನರ್ 
ನಿಗದಿ.30/2006‐07

ರ್ೕ ಕೆ.ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಯಯ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಜಿ. .ದೇವೇಂದರ್ ಗುಪತ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. , ಇವರ ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

8212 7(3)ಪಾರ್. .ಅ‐ಸಥ್ಳಾಂತರ ‐02/06‐
07

ದಯಾನಂದ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಶಾ ಗೆ ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರ ಗುಡಡ್ ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿಲೇ‐ಒಔಟಿನ್ಂದ ಯಲಚೇನಹ ಳ್ಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 E

8228 3(5) ಪಾರ್.  ಮು  01/2002‐03 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಗೆಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 5/7/2015 E
8230 7(3)ಪಾರ್. .ಅ‐ಸಥ್ಳಾಂತರ ‐02/06‐

07
ದಯಾನಂದ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ ಶಾ ಗ ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರ ಗುಡಡ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಲೇ‐ಔಟ್ ನಿಂದ ಯಲಚೇನಹ ಳ್ಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 E

8710 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐35/05‐06 ರ್ೕಮತಿ ಎ ಜಬತ್ ರಾಣಿ ತಮಿಳು ಸ. ಮಾನಪುರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕಲನ ರಿಟ್
ಪರಿಷತ್ ಸಂಖೆಯ್ 13/2004 (9) ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 30/11/98ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 E

8764 ಅ3(3) ನಿ ಸೌ 89/2006‐07 ರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರ ಕೆ , ನಿಸ ,  ಜಯ ಶು ಹಾರ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಸವನಗುಡಿ, ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 D
8984 ¸ 3(5) ಪಾರ್. .ಮು.  ಹು.01/2002‐

03
ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್. 5/7/2015 E

9041 7(8) ಪಾರ್ ಪಿಂ 53/ಕು ಪಿಂ 18/04‐
05

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ 26723‐727/2004 (ಎಸ್ ಆರ್)  ರ್ೕ ಎಸ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಭಟ್ , ನಿ ಭಂಟಾವ್ಳ ತಾ 9/11/2014 E

9050 7(8) ಪಾರ್  5598 ಪಿಂಚಣಿ ಇತರೆ 
7/06‐07

ದಾವೆ ಸಂ. 7996/06 ಸತಯ್ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕಿ, ಶಾರದ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ 6/6/2014 E

9207 No.c3(4)pry.teachr.duru.33/200
3‐2004

Sri.c.j.kumar.am.Hps.(girls)nagamangala‐ reg‐duru‐ 4/28/2015 E

9418 C3(4)pry.sha.duru/03/2006‐07 sri.K.lingaprasad, a.m. Govt.H.p.s. halebudanuru, mandya D. laengika aropada ivarannu 
amanaththinalli biruvudu.

4/28/2015 E

9499 8(1) ಪಾರ್.ಶಾ. .09/2006‐07 ರ್ೕ ಎ. ಬಸವಯಯ್ ಎಂ. ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ಮತಿತ್ತರು ಕೊರಟಗೆರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 6/7/2014 E
9503 3(1) ಪಾರ್.ಶಾ.  13/2006‐07 ನ ೕನು ಅಲದಕೇರಿ,  ರೇಕೆರೂರ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ದಾವೆ 6/7/2014 E
9504 3(1) ಪಾರ್.ಶಾ.  14/2006‐07 ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ್ ಂಧನೂರ್ ತಾ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ದಾವೆ 6/7/2014 E
9510 3(1) ಪಾರ್.ಶಾ. . 20/2006‐07 ರ್ೕಮತಿ ಕಮರುನಿನ್ೕಸ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ 6/7/2014 E
9565 3(5) ಪಾರ್. .ಮು. .ಬಡಿತ್ 42/06‐07 ರ್ೕ ಜಿಯ ಉಲಾಲ್ಖಾನ್ ರವರು 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಬಡಿತ್ ಮು ಕಷ್ಕರು .ಆರ್. ಹುದೆದ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಹರ್ತೆ

ಇಲಲ್ದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
12/26/2014 E

9566 3(5) ಸಾಕಷ್ರತ್ ನಿ ೕಜನೆ 41/06‐
07

ರ್ೕ ಕೆ.ಬಿ.  ವಣಣ್ ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬೂಬ್ರು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ಸಾಕಷ್ರತಾ ಸಮಿತಿಗೆ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಂ ೕಕರಾಗಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2015 E

9579 3(5)ಪಾರ್.  ಮು  01/2002‐03 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಯ್ಯರ ಹ್ುದ ದೆ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/16/2015 E
9916 3(1)/ನೇಮಖಾತಿ 58/2006‐07 2005‐06 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಆಯೆಕ್ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ವ ೕಮಿತಿ ಸಡಿ ಕೆ ನೀಡುವ

ಬಗ ಗೆ್ (ರಾಮನ ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ)
6/7/2014 E



10063 7(1) ಪಾರ್. ಅ.ನೊಂದಣಿ‐16/2006‐
07

ರ್ೕ ರಮಣ ಮಹ  ದಾಯ್ಯಲ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/20/2015 E

10064 7(1) ಪಾರ್. .ಅ ನೊಂದಣಿ18/2006‐
07

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ವಕಕ್ಲೇರಿ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/20/2015 D

10129 3(5) ಪಾರ್.ಶಾ.ತರಬೇತಿ ರ ತ 
22/06‐07

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ತರಬೇತಿ ರ ತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್. 12/26/2014 E

10141 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ವೇ.ಅನು‐42/2006‐
07

ಪಾಂಚಜನಯ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಲಲ್ತತ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐56 ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 D

10239 7(3)ಪಾರ್. .ಅಹಸಾತ್ಂತರ‐03/2006‐
07

ಸೈಂಟ್ ಮೆರಿನಾ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಗುಡಡ್ದ ಹ ಳ್ ಇದನುನ್ ಸೌಂದಯರ್ ಕಿ.ಸಂ.ಹಾವನೂರು ಬೆಂ.ಈ ಸಂಸೆಠ್ಗೆ
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 E

10295 7[3] ಪಾರ್ ಅ\ಆಂ‐ಮಾ‐ಶಾಲೆ‐
ಇತರೆ‐82\2006‐07

ಮರಿಯಾ ಕೃಪಾಲಯ ಟರ್ಸಟ್, ರೋಸರಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಆ.ಮಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಕಕ್ಲಲ್ಸಂದರ್, ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂ ಇ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರೋಸರಿ ಕ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ ಪಡಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್,

6/6/2014 D

10303 7[3] ಪಾರ್ ಅ\ಕೇಂದರ್ ಪಠಯ್ ಕರ್ಮ‐
79\2006‐07

ರ್ೕ.ಸಾಯಿ ಇನಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟರ್ಸಟ್ (ರಿ) ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಇವರು ಆದಿತಯ್
ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಮೈತಿರ್ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯ ನಗರ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ .ಐ.ಎಸ್. .ಇ. ಕೇಂದರ್ ಮಾದರಿ ಪಠಯ್ 
ಕರ್ಮ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 D

10312 7[3] ಪಾರ್ ಅ\ ಇತರೆ‐24\ 2006‐07 ಸಕಾರ್ರದಿಂದ \ ಗಣಯ್ವಯ್ಕಿತ್ ಗ ಂದ \ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನೇರವಾಗಿ ವ್ೕಕರಿಸಲಾದ ಅಜಿರ್ ಗಳನುನ್ ಸೂಕತ್
ಕರ್ಮ ವ ಸಲು ಸಂಬಂಧಿ ದ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಗ ಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 E

10397 3(5)ಪಾರ್. .ಪು.ನೇ.68/2004‐05 ರ್ೕ.ಗಣಪತಿ ಎನ್. ಶೆಟಿಟ್,  ರ್ೕ.ಡಿ.ಜೆ.ಡಿಸೋಜ,  ರ್ೕ.ಚಂದಾರ್ ಜಿ ಗಾಂದಕರ್ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ ಲೆ್. 55‐58ವಷರ್, ಪುನರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

12/26/2014 E

10398 3(5).ಪಾರ್ಶಾ. .ಬಡಿತ್.ಮು.01/2006‐
07

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ, ಮು. , ಬಡಿತ್ಯ ಲ್ ರಿಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬಿಟಟ್ ಕಿರಿಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 12/26/2014 E

10588 7(4)ಪಾರ್ ಅ ಹೆ. .22/2006‐07 ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಕಕ್ ಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಚಚ್ಲು
ಮತುತ್ ಅ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 D

10592 7(4)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ 19/2004‐05 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ:43327/2004 ಆರ್.ಸುಜಯ ಕೋ.ಎ.ಪಿಲೋ ನಾ 4ನೇ ಕಾರ್ಸ್,  ದ ದೆ್ೕಶವ್ರನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರ ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

6/7/2014 D

10695 7(4)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ‐13/2006‐07 ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿ.ಪಿ.ಸಂ:12981/2006  ರ್ೕ ಟಿ. ಶವ್ನಾಥ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/7/2014 D

10788 7(1) ಪಾರ್ ಅ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 44/05‐06 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ರುಗಳನುನ್ ಮರುಹೊಂಧಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 E

10795 7(1)ಪಾರ್ ಹೆ ಇತರೆ 17/06‐07 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್(ಉ.ನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಕರ್ಮದ ಬಗ ಗೆ್) 6/5/2014 E
11166 7[3] ಪಾರ್ ಅ / ಹಸಾತ್ಂತರ‐06 / 

2006‐07
ಬಾಪೂಜಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಕ ಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪಾರ್.ಶಾ.ಬಿಳೇಕ ಹ ಳ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮುತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 E

11404 3(5) ಪರ್.ಶಾ.ಮು.  ಬಡಿತ್ 01/06‐07 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 12/26/2014 E

11475 7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐06/2007‐08 ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಹೊಸನಗರ‐ತಾ,  ವ ಗಗ್‐ಜಿಲ ಲೆ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2007‐08ನೇ
ಸಾ ಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 C

11617 3(5) ಪಾರ್ಶಾ ಮೇಲಪ್ ಜೆರ್ಗೇರಿ ಶಾಲೆ 
02/07‐08

ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ ದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/5/2014 E



11628 7(4)ಪಾರ್ ಅ ನೋಂ‐03/2006‐07 ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊರಬ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 D

11797 7(4)ಪಾರ್ ಅ ದಾವೆ‐15/2006‐07 ರಿ.ಅ.ಸಂ.18864/2006  ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಮತುತ್ ಇತರರು, 6/7/2014 D

11921 7(4)ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ ‐09/2007‐
08

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್(ರಿ) ಕಡದಕಟೆಟ್ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ.  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 D

12081 7[4]ಪಾರ್ ಅ:ನೋಂ‐08/2006‐07 ವಾಸ  .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಚಳ ಳೆ್ಕೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D

12468 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಆಂ.ಮಾ.ನೋಂ‐
02/2007‐08

ಶಾಂತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ‐ ಸಯ್ಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪಾರ್ಶಾ, ಹಳೇ ಮೈಸುರು ಬಾಯ್ಂಕ್ ರಸ ತೆ್, 
ಹೊಸಕೋಟೆ, ಬೆಂ‐ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 E

12472 76.ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂದಣಿ.33/2007‐
08

ಬ ಲೆ್ಸ್ಡ್  ಕುರಿಯ ಕೋಸ್, ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಗುತಿತ್ಗಾರು, ಸುಳಯ್ ತಾ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್. 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

6/11/2014 E

12549 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಆಂ.ಮಾ‐ಶಾ.ನೋಂ‐
09/2007‐08

ಗುರು ರ್ೕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟರ್ಸಟ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರ ಗೋಬಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಪಿಲಲ್ಗುಂಪೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಶಾಲೆಗೆ 6‐7ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 D

12644 35 ಪಾರ್.ಶಾ.  ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ ಗೆ್ 
01/2007‐08

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ ಗೆ್ 2007‐08 ನೇ ಸಾಲು 6/5/2014 E

12645 35 ಪಾರ್ ಶಾ  ನಿ ೕಜನೆ 
08/2007‐08

ಜಾಮೀರ್ ಪಾಷಾ ಎಸ್. ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಪಟೆರ್ಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್ 12/26/2014 E

12646 3(5) ನಿ ೕಜನೆ 9/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಡಯಾನಾ ಪನರ್ಂದಿಸ್ ಸ ಶ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಜಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಭವನ ನವದೆಹ  ಇ ಲ್ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

12/26/2014 E

12698 76ಪಾರ್ ಅ.ನೊಂದಣಿ.46/2007‐08 ಸೈಂಟ್  ಆನ್ಸ್ . ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಕೆಲರೈ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್ 2007‐08 ಮೇ ಸಾಲು ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್, ಮಂಗಳೂರು

6/26/2014 E

12751 76ಪಾರ್ ಅ.ದಾವೆ.1/2006‐07 ರಿ.ಪಿ.ಸಂಖೆಯ್ 909.2007  ರ್ೕ.ದೊಡಡ್ಪಪ್ ಹಣಮಂತಪಪ್ ಹರಿಜನ ಮತಿತ್ತರರ ರುದಧ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸರಕಾರ ಮತುತ್ ಇತರರ
ದಾವೆ ತೀಪುರ್ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗ ಗೆ್ ನಿದೇರ್ಶನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 A

12766 79 ಪಾರ್ ಅನೊಂ15/06‐07 ಸುಪರ್ಭಾತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/10/2014 E
12772 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ ಹಸಾತ್ಂತರ‐

03/2007‐08
ರ್ೕ.ವಂಕಟೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟರ್ಸಟ್, ಮದರ್ ಥೆರೆಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನೂಯ್ ಬಾಲಡ್ ನಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್

ಸೊಸೈಟಿ ನಾಗರಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/6/2014 E

12876 71ಪಾರ್ ಅ ನೊಂದಣಿ 20/2007‐08 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತೀಥಹ ಳ್ ತಾ. ಅರಗದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರ್ು ಸಮಾಜ ಪರ್ ೆಗಾಗಿ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 D

12880 74ಪಾರ್ ಅ ರಿ.ಅ.01/2007‐08 ಅನನ್ದಾನೇಶವ್ರ ಜಯ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ, ಹುನಗುಂದ ತಾ.ಬಾಗಲಕೋಟೆರವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ 1538/2006ಎಸ್
1540/2006ಎಸ್ ಹಾಗೂ 1542/2006ಎಸ್ ದಾವೆಗ ಗೆ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 D

12920 74ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ ‐19/2007‐
08

ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ. ದದ್ ಂಗಪಪ್,ಸ. . ಪಾರ್ಟೀಲ್ ಮಲಲ್ಪಪ್ ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಹಳಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂ:24/2007ರ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 D

13294 34ಪಾರ್. . .ಕರ್.23/2007‐08 ರ್.ಕೆ0ಚೀಗೌಡ.ಸ. .ಸ. .ಪಾಫ್ರ್.ಶಾಲೆ ಗೌತುವ ಳ್. ಇವರಿಗೆ ಕತರ್ವ್ಯ್ ದ ಮೆಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಫ್ಳ್ವ್ ಬಗ ಗೆ್‐  ಸುತ್ ಕರ್ಮ. 4/28/2015 E

13433 794 ಪಾರ್ ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ 01/04‐05 ರ್ೕ ಶಕಿತ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದರ್ ಇವರಿಂದ ಜಯದೇವ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರ.ಅನು ದನೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 D



13490 73 ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್.07/2007‐08 ಎಸ್. .ಎಂ.ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡಾಲಸ್ರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂ‐54 ಇ ಲ್ಂದ ಕೆ. .ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ೕಟ್ ಮನವತರ್ನ
ಪೇಟೆ ಬೆಂ ‐53 ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 E

13527 7 ಪಾರ್ ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ ಜಗನೊ ಹನ ರ್ೕ ರಾಮ ಸಂಗೀತ ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಳಕವಾಡಿ , ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರದ ಬಗ ಗೆ್. 9/27/2014 E
13581 34ಪಾರ್. .ದೊರು..31/2007‐08 ರ್ೕ.ಡಿ.ನಾಗರಾಜಯಯ್.ಮು. .ಸ. .ಪಾಫ್ರ್.ಶಾ.ಕುದರೆಗು0ಡಿ ಇವರ ರುದಡ್ ದೊರು. 6/7/2014 E
13609 C35Pry.Edn.Niyojane 58/2004‐

05
ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಕುರಿತು. 6/5/2014 E

13669 7[7]ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ‐01/2007‐08 2001‐02 ನೇ ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದಿಂದ ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ?ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಕಿರಿಯ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 5 ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

13743 c31pra.shi.7/cccno648/07 high court cccNo 648/07 6/7/2014 D
13804 35ಪಾರ್. .ನಿಯೂಜನೆ.04/2007‐08 ಪಾಫ್ರ್ಥಮಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರ್ ನಿಯೂಜನೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/5/2014 E

13815 74ಪಾರ್. .ಅ. .ನೇ 10/2005‐06 ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಲೆ, ಜಾನಕಲ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಇ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 D

13816 34ಪಾರ್. .ಇತರೆ..34/2007‐08 ರ್ೕ.ಎ0.ಎಸ್.ಬಸವಣಣ್.  0ದಿನ ಕಶ್ಕರು ಕೊಲೆ ಸ0ಬ0ಧೆ ಜೀವಾವಧಿ ಕೆಫ್ಕ್ಷ್ ಹೊ0ದಿದುದ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ತೀಪಿರ್ನ
ಆದೀಶದ0ತೆ‐ ಕತರ್ವಫ್ಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.

4/29/2015 E

14121 c31pra.shi.part.time teac3/07‐08 Govt.pri.Teachers parttime regularise 6/7/2014 D

14489 3[5]ಪಾರ್ : ಂಬಡಿತ್:29:2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಭಾರತಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್, ದ ಣ ವಲಯ‐2, ಇವರಿಗೆ
ಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2015 E

14535 73 ಪಾರ್. .ಅ ವಗರ್.47.ವಗರ್/2007 ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ನಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನು.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯೆಂದು ಗುತಿರ್ ರುವ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಹೋಂದಾಣಿಕೆ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

14536 79 ಪಾರ್. .ಅ.12/07‐
08.48.ಇತರೆ/2007

ನ ನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E

14548 CPI.49.ಇತರೆ/2007 ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಕಲಾಯ್ಣಮಮ್ ಸ. .ಮೆಯ್ಸೂರು ಂದುಸಾಥ್ನಿ ಜನಮಹಾ ಕನನ್ಡ ಂದಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ತುಳ  ತೋಟ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

15082 4456 ಗಾರ್ಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E
15086 3522 Sri Shabbir Ali S/o Sikandarsab Nadaf Aged about 24 years Resident of Matolli Village Afzalpur Taluk 

Gulbarga District.
6/7/2014 E

15270 31ಪಾರ್. . .ನೇ33/2003‐
2004.ಭಾಗ‐2

ವ ೕಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.ಮಾಯ್ಟಿರ್ಕ್ಶ್ ಪರಿಕಷ್ರಣೆ. 6/7/2014 D

15447 73 ಪಾರ್ ಅ ದೂಇ02/2007‐08 ದಿ.10.03.2007ರಂದು ಸುರೇಖಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಪಿ.ಅಗರ್ಹಾರ ಮಾಗಡಿ ರಸ ತೆ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ ನೆಡೆದ
ದುರಂತದ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 D

15508 31ಪಾರ್. 8ಎ/ರಾ.ಉ.ನಾಯ್8306/07/
07‐2008.

ದಿನಾಂಕ9‐8‐2001ರ .ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪರ್ ನ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.ಡಬೂಲ್ ಪಿನಂ8306/2007. 6/7/2014 D

15550 si76 ಪಾರ್ ಅ ನೋದಣಿ 37/2007‐08 ರ್ೕ ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಬಂಟಾವ್ಳ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುಮತಿ 6/27/2014 E

15581 31ಪಾರ್. .ನೇ15/ಕೆಎಟಿ763/08/20
07‐2008

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಇವರು ವ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿಅಜಿರ್ಸಂ763/08ರ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 E

15646 ಸಂ 78 ನಿ ಸೌ 53/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ,ನಿಮು , ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ ಶು ಹಾರ,  ಜಯನಗರ. ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ದ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E



15664 c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ನವಚೇತನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ಬಗ ಗೆ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ. 6/7/2014 D

15735 c73 launguage palicy 6/6/2014 E
15866 31ಪಾರ್. ನೇ23/2007‐2008 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.2842/2007ದಿನಾಂಕ19‐2‐2008ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಅನುಪಾಷ್ನಗೊ ಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E
15927 31ಪಾರ್. .ನೇ55/2007‐2008. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದೊಯ್ೕಗದ ಲ್ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ನ ವ ೕಮಿತಿ ಸಡ ಕೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/7/2014 D

15948 73 ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್07/07‐08 ಎಸ್. .ಎಂ.ಶಾಲೆ ಡಾಲಸ್ರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂಗಳೂರು‐54 ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D
16002 34ಪಾರ್. .ಇತರೆ.34/2007‐08 ರ್ೕ.ಎ0.ಎಸ್ ಬಸವಣಣ್,  0ದಿನ ಕಷ್ಕರು, ಕೊಲೆ ಸ0ಬ0ಧ ಜೀವಾವಧಿ ೆ ಹೊ0ದಿದುದ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ತೀಪಿರ್ನ

ಆದೆಶದ0ತೆ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.
4/28/2015 E

16006 72 ಪಾರ್ ಅ/ ರಾ.ಸಭಾ.ಪರ್ಶೆಣ್‐ಎಸ್‐
2632/07‐08

ರಾಜಯ್ಸಭಾ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ: ಎಸ್‐2632/2007‐08 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳು 6/7/2014 E

16117 C7[1].144.ನೊಂದಣಿ/2008 ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎಂ.ಉದುರ್ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ. 6/25/2014 E
16148 C7[6].154.ನೊಂದಣಿ/2008 ಹೋ  ಸಪ್ಂಟ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಮುಕಕ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾ, ಇ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
6/26/2014 E

16153 73 ಪಾರ್ ಅ ಬಾ ನೀ.ಇ33/2007‐08 ಸಹಸಾರ್ ದೀಪಿಕಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಹುಲಲ್ಕೆಸವನಹ ಳ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾ/ ಈ ಶಾಲೆ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘಿ ರುವ
ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

16236 c79 grant 6/10/2014 E
16253 31ಪಾರ್. .ನೇ6/2008‐2009. ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 2010ನೇ ಇಸ ಯವರೆಗೆ ತೆರವಾಗ ರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 D

16380 31 ಪಾರ್. . /2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್ 562/08 ದೇವರಾಜ ಬಿ ಇ s/o ಈಶವ್ರಪಪ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/7/2014 E
16381 31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /2007/08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್ 530/08  ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ D/O ಕಪಟಪಪ್ ಹೊಗಾರ ,ಮಡ ಳ್ ರಹ ಳ್ತಾ ಗದಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ರುದದ್

ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.
6/7/2014 D

16382 31 ಪಾರ್. . ದಾವೆ /2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್ 1046,47/08  ರ್ೕ ರುದರ್ಪಪ್ S/O ಮಡಕಪಪ್ ತುರಮನಿ,ಬಾನಾಪುರತಾ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/7/2014 E

16389 31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟ. ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್:763/08  ರ್ೕಮತಿ ಕೆ W/O ಕರಿನಾಗಪಪ್,  0ಗನಹ ಳ್,ಪಾವಗಡ ತಾ ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ.

6/7/2014 D

16391 31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟ. ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್:659/08  ರ್ೕಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ D/O ವೆ0ಕಟರಮಣಪಪ್,ಪಾವಗಡ ತಾ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/7/2014 D

16392 31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟ. ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್:984/08  ರ್ೕರುದರ್ಪಪ್ಬಾಲಗಟಿಟ್S/O  ವ 0ಗಪಪ್ ಪಾ ಗಟಿಟ್ ಬೆಯ್ಲಹೊ0ಗಲತಾ ಬೆಳಗಾ0 ಜಿಲ ಲೆ್ ರುದಧ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

6/7/2014 E

16393 31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್:950/08  ರ್ೕ ಡಿ ಗ0ಗಾಧರ S/o ಬೊರೇಗೌಡ,ಉದಯಗಿರಿ,ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್. 6/7/2014 E
16394 31 ಪಾರ್. .ದಾವೆ /2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸ0ಖೆಯ್:950/08  ರ್ೕ ಡಿ ಗ0ಗಾಧರ S/o ಬೊರೇಗೌಡ,ಉದಯಗಿರಿ,ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/7/2014 E

16402 c7[2]..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ 
ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2008

ಮ ತಿ ಹಕುಕ್‐ದಿನೇಶ ಕಲಹ ಳ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಬಗ ಗೆ್ ಅಜಿರ್ 10ರೂ. ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಇರುತತ್ದೆ. 6/7/2014 E

16408 c76.190.ವಗರ್/2008 ರ್ೕಮತಿ ಲ ತ ಪರ್ಭಾವತಿ ಸ. .ಎಂ.ಎಂ.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಬೆಳಳ್ ಚಚರ್ ಖಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ಯುಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 E
16430 34 ಪಾರ್. .ದೂರು‐48‐07‐08 ರ್ೕಮತಿ ಅನಸೂಯ ಶಾಲಾಮಾತೆ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಹೊಸನ0ದೂರು ಇವರ ವೇತನವನುನ್.ಇವರಿಗಿ0ತ ಕಿರಿಯವರಾದ

ರ್ೕಮತಿ ಎ0.ಎಸ್. ಇ0ದಾರ್ಣಿಯವರು ಶಾ.ಮ.ಸ.ಶಾಲೆ ಇವರ ವೇತನಕೆಕ್ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
4/28/2015 E



16456 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ರ್ೕನಿವಾಸ ಪಾರ್>ಶಾ.ಕಲ್ಲೂರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

16537 35ಪಾರ್. .ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. .ಆರ್.ಪಿ.41/
05‐06

ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.  .ಆರ್.ಪಿ. ಸಥ್ಳ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/5/2014 E

16538 35ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಭಾಗ‐06‐07 ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳು 6/9/2014 E
16539 35ಕ.ಭಾ.ಬಡಿತ್.ಭಾಗ‐2006‐07 ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E
16540 35ಪಾರ್. .101520.ಬಡಿತ್.ಭಾಗ/2006

‐07
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಜಿಲ ಲೆ್ಯಿಂದ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ ವಗರ್ವಾದವರಿಗೆ 10, 15, 20 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

16541 35ಪಾರ್. .55‐58.ಪು.ನೇ.20/2003‐
04

ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು 55 ರಿಂದ 58 ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

16543 35ಪಾರ್. .ಕಡತ.ಮಾ ತಿ.06‐07 ಜಿಲಾಲ್ವಾರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್, ಇತರೆ ಸೇವಾ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಕಡತಗೊ ಸುವ
ಬಗ ಗೆ್.

6/9/2014 E

16544 35ಪಾರ್. . .ಸಂಘ.ಬೇಡಿಕೆ/06‐07 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆ. 12/26/2014 E

16545 35ಪಾರ್. .ಹೈ.ಬಾ.ವೇ.ಭಾಗ/2006‐
07

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

16549 35ಪಾರ್. .ನೇಮಕಾತಿ 
ದಿನಾಂಕ.06/2007‐08

ರ್ೕ ರಹಮತುತ್ಲಾಲ್,  ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಸಾ. .ಇ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕದ
ಬಗ ಗೆ್

6/16/2015 E

16577 31ಪಾರ್. .ನೇ7/2008‐2009. 2005‐2006ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು. ಜಯಲ .ಕೊಪಪ್ಳ 6/7/2014 E
16602 7[6] ಪಾರ್ ಅ:ನೋಂ09/2008‐09 ಬಪಿರ್ಯ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 E

16655 ¸ 33ಪಾಫ್ರ್ .ನೆ08/2008‐2009. 2007‐2008ನೆ ಸಾ ನ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಫ್ಕ್ಷ್ಕರ ನೆಮಕಾತಿ ಬಗೆಫ್ 6/7/2014 E
16660 3 3 ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮು.01/2008‐09 ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ಸ. , ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್. ಇವರ ಮಗಳ ವೈ.ಚಿ.ಮು.ಬಗ ಗೆ್. 4/29/2015 E

16661 3 3 ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.02/2008‐
09

ರ್ೕಮತಿ.ಷಹಜಾದ್ ಬಾನು, ಬ.ಮು. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ನರಹರಿನಗರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿ. ಇವರ ಮಗನ
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.ಬಗ ಗೆ್.

4/29/2015 E

16724 73ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್02/08‐
09.236.ಇತರೆ/2008

ಸೆಯ್ಂಟ್ ೕಸಸ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾ. ದದ್ಗಂಗಾ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 20,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ. 6/7/2014 E

16788 73ಪಾರ್ ಅನೊಂ06/2008‐
09.240.ನೊಂದಣಿ/2008

ಾನ ಂಧೂ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6ಮತುತ್7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ಬಗ ಗೆ್ 10,000 
ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

6/7/2014 E

16818 7[3]ಪಾರ್ ಅ:ದಾವೆ:01:2007‐08 ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 D
16819 7[3]ಪಾರ್ ಅ:ವೇ.ಅ:02:2007‐08 ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E
16820 7[3]ಪಾರ್ ಅ:ಹೆ. :03:2007‐08 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಬಗ ಗೆ್, 6/7/2014 E
16845 31ಪಾಫ್ರ್ .ನೆ9/2008‐2009. 2004‐2005ರಸಾ ನ ನೆಮಕಾತಿಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪಟಿಟ್ ಬಗ ಗೆ್. ಗುಲಬ್ಗರ್. 6/7/2014 E
16848 31ಪಾರ್. .ನೇ ಧು 10/2008‐2009. ರ್ ಮತಿ Gangamma ,Bidar 98 Appointment. 6/7/2014 E

16865 si73..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಎಸ್.ಅಂಬಿಕಮಮ್ ,ಇವರ ಪದ ೕಧರ ಕಷ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E



17005 33ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/2008‐09 ರ್ೕ.ಎನ್.ಶಾಯ್ಮಶೆಟಿಟ್, ಸ. ,  .ಆರ್.ಪಿ, ಕೊಕಕ್ಣೆರ್, ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/29/2015 E

17037 35 ಪಾರ್. .ನಿ ೕಜನೆ 01/08‐09 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್. 12/26/2014 E

17042 31 ಪಾರ್. .ನೇ 11/ 08‐09 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್.ಶಾ. . ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ಗುಂಪಿನ ಲ್ ಆಯೆಕ್ಯಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 
ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು.

6/7/2014 E

17302 CPI.285.ಇತರೆ/2008 ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್.ಶಾ.ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
17375 CPI.289.ಸಾದೂ /2008 ಹೆಚ್.ಆರ್  ಸಂ.1004/08ರ ಷಯದ ಲ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/17/2014 D
17392 7[1]ಪಾರ್ ಅ:ಅನುದಾನ‐01/2008‐

09
ಎನ್.ಆರ್.ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹವೇ ಹಲಾಲ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 E

17606 34ಪಾರ್. . .ಕರ್.23/0708 ರ್ೕ.ಕೆ0ಚೇಗೌಡ,ಸ. . .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಗೌತುಹ ಳ್,ಮುಡಿಗೆರೆ ತಾ//ಇವರ ರುದಡ್ ಕಿರ್ಮಿನಲ್ ಕದಮೆಮ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಬಗ ಗೆ್. 6/6/2014 E

17887 c79 sri b.r prasad 6/9/2014 E
17890 31ಪಾರ್.  ನೇ16/2008‐2009. ಕು:ನೇತಾರ್ವತಿ ಬಿನ್ ಆಂಜನಪಪ್ ಈ ಅಬಯ್ಥಿರ್ಯ ಅಂಗ ಕಲತೆ ಮರು ಪರಿ ೕ ಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E
17998 c79.1.ವಗರ್/2008 ರ್ೕ ವಮೂತಿರ್ ಸಾ ಸ. .ನಳಂದ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಪಲಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E
18004 c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008
ಎ.ಬಿ. .ಪಿ.ಕಾಯರ್ಕತರ್ರು ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ,ಹಾಸನ ಇವರ ಅಜಿರ್ 6/6/2014 E

18005 c79.1.ರಿ.ಪಿ/2008 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.8277/2008,ಸೆಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಎಜು.ಸೋ.ಮೆಯ್ಸೂರು 6/10/2014 E
18020 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008
ಬಿ.ಬಿ.ಕೆಂಪಣಣ್ ನಿ. ಕಷ್ಕರು ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಬಾಲಕರ ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರು ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.32‐08ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆಯ ಬಗ ಗೆ್ 6/10/2014 E

18042 76ಪಾರ್ .ಅ ನೋಂದಣಿ 26/08‐09 ಟಲ್ ಸಾಟ್ರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಲೆ, ಯಡಾಪಿ ಮತಾಯ್ವೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್. ಈಶಾಲೆಗೆ 08‐09ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/26/2014 E

18064 c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸನನ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಅರೆಕಲೊಹ್ಸಹ ಳ್ ಹಾಸನ ತಾ ಇ ಲ್ 6, 7 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ
ಬೋಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 E

18099 35ಪಾರ್. .ನಿವೃತಿತ್ 10456/08‐09 ರ್ೕ ಸತೀಶಬಾಬು,ಸ ,ಸ. .ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ರೇಕರಪನಹ ಳ್ ಬ0ಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೊಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಇಚೆಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2015 E

18176 C76GIA/Pry/Misc/10/08‐
09..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಕೆನಾ ಆಂಗಲ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಎಎ ಪ್ಆರ್ ರಸ ತೆ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ದ ಮನ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 E

18181 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಉ ನಿ ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರು ನಂ 3/2 ನೂಯ್ ಮೈಕೋ ರಸ ತೆ್ ಆಡುಗೋಡಿ ಬೆಂ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ  ಐ ಪಿ ಶಾ ಮುಚಚ್ಲು
ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

18210 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಉಮಾಮಹೇಶವ್ರ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸಲು ನೋಂದಣಿ ಬಗ ಗೆ್ 10,000 
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

6/7/2014 E

18229 c74 ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅನು 14/08‐09 ಬಸವೇಶವ್ರ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಭದಾರ್ವತಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D
18278 C76 Gia.Pri.Appeal:09/08‐09 Regarding Appeal Filed by Sri.Radhkrishna Nayak, Akkarangdi, Mangalore 6/27/2014 E
18280 C7[1].374.ಹೆ. .ನೇ/2008 ಮಿನಾಕಷ್ಮಮ್ ಸ. . ಇವರ ಬಗ ಗೆ್ 6/25/2014 E
18316 c79.1.ರಿ.ಪಿ/2008 ರಿಟ ಪಿ.ಸಂ.7662/2008‐ ಜಯಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ 6/7/2014 E
18379 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐ಯಮುನಾ ಕೆ.ಕಡತ ಸಂ. 73ಮೇಲಮ್ನ 10/04‐05 10ರೂ. ವ್ೕಕೃತಿ ಪತರ್ ದೋಂದಿಗೆ 6/7/2014 E



18548 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ರ್ೕ ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 07 ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/25/2014 E

18560 31ಪಾರ್> .ನೇ 23/08‐09 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸ0.1495/2008 ರ ಮಧಯ್0ತರ್ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸು ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E
18657 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2008
ಹೆ.ರಾ.ರಂಗನಾಥ ಹೆಬೂಬ್ರು ಇವರ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

18683 31ಪಾರ್.  ನೇ6/2008‐2009 2008‐2009ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

18730 31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್14/2008‐
2009

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

18731 C79 Regarding Writ petition filed by Sri.A.D.Somaiaha to sanction 20 Years Additional Increment to Aidded 
School Teachers

6/27/2014 E

18804 35ಪಾರ್  ನಿ ಜನೆ/9067/08‐09 ರ್ ಮ0ಜಪಪ್ ಸ.  ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಕ0ಬದ ಬಿದಿ ತರಿಕೆರೆ ಇವರನುನ್ ಮಾನಯ್ ಇ0ದನ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/26/2014 E

18859 C74.420. .ನೇ/2008 ರ್ೕ ಕಾ ದಾಸ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 7ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D
18891 31ಪಾರ್. .ನೇ 28/2008‐2009 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.13326/02ರ ತೀಪುರ್ ದಿನಾಂಕ 1‐8‐2008 ಅನುನ್ ಅನುಪಾಥ್ನಗೊ ಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

18898 31ಪಾರ್. .ನೇ ಎ.ಟಿ. .30/2008‐
2009

ಎ.ಟಿ. .ಉತಿತ್ೕಣರ್ರಾದ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

18914 31ಪಾರ್. .ನೇ6/2008‐2009 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶೇಶ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ದಾವೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ. 6/7/2014 E
19004 79 ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ.05/2008‐

09..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಹೋಯಸ್ಳ .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 A

19032 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಭಾರಥೀಯ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ ಶಾ, ದೇವಸಂದರ್, ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲಾ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

19099 32ಪಾರ್ .ದೂರು.23/2008‐09 ರ್ಮತಿ ಕೆ.ಗೌರಮಮ್,  ಕಷ್ಕಿ,  ರಾ, ಇವರು ನಿಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. 6/11/2014 D
19118 31ಪಾಫ್ರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ರ್ೕ ಖಾಜಪಪ್ 6/7/2014 E
19120 31ಪಾಫ್ರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ ನಿ0ದನಾ ದಾವೆ 

530/2006‐ 07
ನಿ0ದನಾ ದಾವೆ ರ್ೕಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ನಾಯಕ್,ಮ0ಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/7/2014 E

19122 31ಪಾಫ್ರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 2007‐08 ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಹನುಮ0ತಪಪ್ 6/7/2014 E

19123 31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 2006‐07 ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೆ.ಬಿ. 6/7/2014 E

19124 31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 2007‐08 ರ್ೕ ಎನ್.ಎಸ್. ವಪಪ್ 6/7/2014 E

19125 31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 2008‐07 ಎ0.ಆರ್.ಪಿಳ ಳೆ್ೕಗೌಡ 6/7/2014 E

19128 31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ 2007‐08 ದದ್ನಗೌಡ 6/7/2014 E



19178 34ಪಾರ್. .ದಾವೆ.43/200‐09 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ s4439 of 2008  ರ್ೕ ಕೇಶವಯಯ್, ಕಷ್ಣ ಸ0 ಜಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಆಲೂರು ಹಾಸನ
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಕಡದವ ಳ್ ಮುಖ ಕಷ್ಕ

6/6/2014 E

19181 73 ಪಾರ್ ಅಇ05/07‐08 ೕಮಾ ರೋಜಾರಿಯಾ ಸ. . ಸೇಕರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಂಪಲ್ ರಸ ತೆ್, ಬೆಂ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

19193 c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಅಪೀಲ್  ಕೇಸ್ ‐ಕಾವೇರಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,ಹಾಸನ 6/9/2014 E

19356 C76 Gia.Pri. Regarding Appeal filed by Smt.Vidya.S.Prabhu. 9/11/2014 B
19419 C76.1. .ನೇ/2008 ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 A
19424 31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ 5426/08/2008‐

09
ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.5426/08 ರ ಲ್ ರ್ೕ ರ ಭಜಂತಿರ್ ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

19425 31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ 5423/08/2008‐
09

ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.5423/08 ರ ಲ್ ರ್ೕ ಶಯ್ಲ ನವ ಇವರು ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

19446 c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ಪುಣರ್ ಚಂದರ್ ಪಬಿಲ್ೕಕ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ದಿನಾಂಕ08/12/2008 ರಂದು ನಡೆದ ಅನಾಹುತ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E

19720 31ಪಾರ್. .ಅರೆ.ಕಾ.ನೇಮಕ23/2005
‐2006

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಅನಂತಲ ,ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕಿ, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಅರ ೕಕರೆ ಇವರನುನ್ ಖಾಯಂಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

19864 c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2008

ರಿ.ಅ.ಸಂ 13113/07  ಾನಭಾರತಿ ಕಡೂರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/6/2014 E

20092 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಬಿ.ಎಂ.ಎ.ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವರ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್ 10,000+10,000=20,000 ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ 6/7/2014 E

20104 3[5]ಪಾರ್ :ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್:01:2007‐
08

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗ ಗೆ್. 12/26/2014 E

20427 c73..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಬಿ.ಎಂ.ಡೋಡಡ್ಯಯ್ ರವರ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ತಡೆ ಡಿಯುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

20553 c79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ/08‐09 ವ್ೕಕೃತಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗ ಗೆ ಕಳು ದ ಪತರ್ಗಳು ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಈ ಶಾಖೆಗೆ ಬರದೆ ಗಣಕ ಯಂತರ್ದ ಲ್ ಈ
ಶಾಖೆಗೆ ಗುತಿರ್ಸಲಾಗಿದುದ್ ಸದರಿ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಂದಿರುಗಿ  ವ್ೕಕೃತಿ ಶಾಖೆಗೆ ಕಳು ದ ನಂತರವೂ ಪುನಃ ಇದೇ ಶಾಖೆಗೆ 
ಗುತುರ್ ಮಾಡಿರುವ ಪತರ್ಗಳು

6/10/2014 E

21093 c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಬಾತಿ ರೇವಣ ದ ದೆ್ೕಶವ್ರ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ, ತರಳಬಾಳು, ಈ ಶಾ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಆ
ತೆರಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 D

21291 C7[4].1. .ನೇ/2009 ಇನೆಫ್ಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 6/7/2014 D
21490 7[4]ಪಾರ್ ಅ:ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್:103:2008‐09
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಗಳಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 D

21561 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ರಿಟ್ ಪಿ.ಸಂ.17045/08 6/7/2014 E

21795 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಪುಟಟ್ಗೌರಮಮ್, ನಿ ಸ , ಶುಫ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೆಂ ರವರ ಸವ್ಯಂ ನಿ ಹೊಂದಲು ಕೆ ಎಸ್ಆರ್ ನಿ 28521 ರ ಲ್
ಧಿ ರುವ ಷರತಿತ್ಗೆ ನಾಯಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ + ಸೇವಾ ವ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/6/2014 E

22139 35 ಪಾರ್. .  .ಸ.ಚುನಾವಣೆ.1/2008‐
09

ಕನಾಟಕ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಕ್ಷ್ಕರ ಸ0ಗ ರಿದ ಚುನಾವಣೆ ಅದಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 5/7/2015 E



22241 32ಪಾರ್ .ಸಂಘ.ಬೇ.132/2002‐03 ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ರಾಜಯ್ದಾದಯ್ಂತ ಎಲ ಲೆ್ೕ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದದ್ರೂ ಅವರು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ
ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಪರಿಗಣಿ 10,15,20 ವಷರ್ಗಳ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/26/2014 E

22242 32ಪಾರ್ .ಬಡಿತ್.51/2003‐04 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ/ಕಾಲಮಿತಿ/ಅಂತರ ಬಡಿತ್ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶದಂತೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪಾವತಿ ತತ್ ವಸೂಲಾತಿ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್.ಸಂ.2512/99 
ತಡಿ ಡಿಯುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ.

6/5/2014 D

22244 32ಪಾರ್ .ಇತರೆ.44/2002‐03 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 10 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್, 15 ವಷರ್ಗಳ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ 20 ವಷರ್ಗಳ
ಶೇಷ ಬಡಿತ್ಯ ಅಧಿಕಾಋವನುನ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ಗ ಗೆ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/5/2014 E

22460 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಕ ರಾ ಉ ನಾಯ್ ರಿ ಪಿ ನಂ 2860/2008 ಕೆಕ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ದಿ 07/01/2009 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

22513 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಬೋಧಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/25/2014 E

22559 C/76 REgarding to Admit for grant in respect of Sri.Sahayadri Primary School. 6/11/2014 A
22689 c76GIA.PRY:01/2003‐04 Regarding Writ.Petition Filed by Sri.Pundalika Marata. 9/11/2014 E
22702 C74.12.ಸಾದೂ /2009 ಸಾವ್ಬಿಮಾನ ವಸತಿಯುತ ಪಾರ್ ಶಾ,ಧಮರ್ಪುರ,  ರಿಯೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಶವ್ತ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D

22738 7 79 ಪಾರ್. .ಅ ಮಾಹ01/2008‐
09

ಬಿ.ಆರ್. ಪರ್ಸಾದ್ ಮಾನವಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಲಾಗಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E

22830 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ರೇಣುಕಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಸವೇಶವ್ರ ರಸ ತೆ್ಯ ಸವ್ಂತ
ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಸಧ್ಳಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.20,000/‐ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

23209 7[2] ಪಾರ್ ಅ/ವೇ‐ಅನು‐09/2008‐
09..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ದಾಯ್ ಗಣಪತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ನೀಲಕಂಠನಗರ ನಂಜನಗೂಡು ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/7/2014 A

23212 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಸುರೇಕ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಬಿಇಒ ದವ‐2 ಬೇಟಿಯ ವರದಿ ಬಗ ಗೆ್. ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

23217 C76.13. .ನೇ/2009 ಮಾ ತಿ ಹ ಅಧಿನಿ ಎನೆಫ್ಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ 10/25/2014 E

23225 c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಪರ್ಸನನ್  ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಣಣ್ರುಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಜಿ ಶಾ ಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/24/2014 E

23226 c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಪರ್ಸನನ್  ಪಾರ್ ಶಾ, ಆದಶರ್ನಗರ, ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/25/2014 E

23234 7[2] ಪಾರ್ ಅ/ವೇ‐ಅನು‐11/2008‐
09..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಮರಿಯಾ ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೋಗಾದಿ, ಮೈಸೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/7/2014 A

23248 73ಪಾರ್. .ಅ.ದೂ.ಇ.54/2008‐09 ಯಮುನಾ ಕೆ ತಾರಿಣಿ ಪಿರ್ಂಟರಸ್ ಪರ್ಕಾಶನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವ
ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

23309 C76GIa=A/Pri/Grant/23/08‐
09.13. .ನೇ/2009

ಗುಡ್ ಶಫಡ್ರ್ ಕ  ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊಸನಗರ ತಾ ಈ ಶಾ ಬೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 A



23411 c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಕುವೆಂಪು  ಸಂ, ರಂಗೇನಹ ಳ್ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕುವೆಂಪು ಪಾರ್ ಶಾ, ರಂಗೇನಹ ಳ್ ಈ ಶಾ
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

9/27/2014 E

23474 c72..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ನಿಮರ್ಲ ಜಯರಾಂ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 A

23506 3[5] ಪಾರ್   ಬೇ 01/2002‐03 ದಿ: 11‐10‐202ರಂದು ಶುಕರ್ವಾರ ಮಾನಯ್ ಅಪರ ನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ] ರವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಸಭೆಯ ಲ್ ನಡೆದ ನಡವ ಗಳು

5/7/2015 E

23511 3[5] ಪಾರ್  ಪು ನೇ 26/2004‐05 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 55 ವಷರ್ಕೆಕ್ ನಿವೃತತ್ರಾದ ಕಷ್ಕರ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ ‐ 
3  ಕಷ್ಕರು

6/9/2014 E

23513 3[5] ಪಾರ್  ನಿ ಆ ಶಾ 19/2001‐02 ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್ಗಳ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E

23515 3[5] ಪಾರ್  ಮು  ಬಡಿತ್ 
120/2002‐03

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಮುಖೊಹ್ೕಪಾಧಯ್ಯರುಗಳ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್ ಮಡಿಕೇರಿ

12/26/2014 E

23516 3[5] ಪಾರ್   ನಿ ೕ 65/1999‐
2000

ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 12/26/2014 E

23527 3[5] ಪಾರ್  ವೇ ಬ 52/2001‐02 ಜಿಲಾಲ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ ಅಡಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನವನುನ್ ಳಂಬವಾಗಿ
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/26/2014 E

23532 3[5] ಪಾರ್  ಇತರೆ 115/2003‐04 ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರು ನಟಿಸುವುದು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚಲನ ಚಿತರ್ಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಟೆ ಷನ್ ಧಾರವಾ  ಇತಾಯ್ದಿಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಲ್ ಭಾಗವ ಸಲು ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/26/2014 E

23566 3[5] ಪಾರ್  ವೇ ಸ 1/2005‐06 ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಸಮಾನಂತರದ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
23576 3[5] ಪಾರ್  ಉ  ಬೇ 10/2005‐

06
ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಕುರಿತಂತೆ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್. 5/7/2015 E

23579 3[5] ಪಾರ್  ದೈ  ಬೇ 08/2004‐
05

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E

23580 3[7] ಸ ನ /2002‐03 ದಿ: 22‐08‐2002ರಂದು ಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡವ ಗಳ ಕುರಿತು [ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗ ಗೆ್]

5/7/2015 E

23581 3[5] ಪಾರ್ ಶಾ  ಖಾಂ ಪುನರ್ 
ಅವಧಿ 62/2006‐07

ರ್ೕಮತಿ.ಮುಜೀಬುನಿನ್ೕಸಾ, ದೈ. . ಸ.ಉ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E

24225 c79.45.ಮೇಲಮ್ನ /2009 ವೈ ಪಿ ಮಂಜುಳ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಾರ್ ಮತಿತ್ತರರು 6/9/2014 E
24521 79ಪಾರ್ ಅ. .ವಗಾರ್.7/2007‐08 ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 6/6/2014 E

24528 79ಪಾರ್ ಅ.ಸಥ್.51/2006‐07 ರ್ೕ ಯತೀಂದರ್  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಆದಶರ್ನಗರ 03ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ಹಾಸನ
ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

6/6/2014 E

29383 C76/Gia/Primary/W.P.01/6608/
2009‐10.14.ರಿ.ಪಿ/2009

ರಿ ಪಿ ನಂ 6608/2009  ಶವ್ಬಂದು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಧ್ ರುದದ್ ಕ ರಾ ಸ ಮತಿತ್ತರರು 6/5/2014 A

30587 31ಪಾರ್. ನೇ.ಡಬೂಯ್.ಪಿ.ನಂ.10201/
08/2008‐2009

ಡಬೂಯ್.ಪಿ.ನಂ.10201/2008ರ ದಾವೆ ಬಗ ಗೆ್. ರ್ೕ ಭೀಮಪಪ್ ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು 6/7/2014 E



31119 c73..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅ ನಿ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಮನ ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ 6/7/2014 E

31514 72 ಪಾರ್ ಅ / ಉ.ವಾಯ್ಸಂಗ ‐
.01/2009‐10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ 
ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

ನಿಂಗಪಪ್, ಸ , ಇನೂಸ್ಟ್ಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಮೈಸೂರು ದ ವ ಇವರು ರೆಗುಲರ್ ಬಿ ಎಡ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು
ಕೋರಿ ಮನ  ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

31562 C7[9] ಪಾರ್ ಅ/2009‐
10..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ವೇಕನಂದ  ಪಾರ್ ಶಾ, ರಾಯರ ಕೊಪಪ್ಲು, ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುಚವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 6/9/2014 A

31627 C74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಪಾರ್ರಂಭ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 D

32117 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 ರಂದು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತರ್ದ ಪರ್ತಿಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 E

32121 32ಪಾರ್ ದೂರು56/2008‐09 ಡಿ.ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹರಿದಾಸನಹ ಳ್,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರನನ್ಉ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವ
ಬಗ ಗೆ್.

6/11/2014 C

32166 C74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ರಾಘವೇಂದರ್ ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ ಪೀಠ,ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್, ಈ ಶಾ 2009‐10 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್
ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಗ್ತಿ ದೆ

6/7/2014 D

32190 C74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಘೆನ್ೕಶವ್ರ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ದೊಡಡ್ಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್
ರೂ.10,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 D

32368 C76.46.ಮೇಲಮ್ನ /2009 ರಿ ಪಿ ನಂ 6104/09 ಉ ನಾಯ್, ಕನಾರ್ಟಕ 9/11/2014 E
32370 C76.46.ಮೇಲಮ್ನ /2009 ರಿ ಪಿ ನಂ 6105/09 ಉ ನಾಯ್, ಕನಾರ್ಟಕ 9/11/2014 E
32372 C6.46.ಮೇಲಮ್ನ /2009 ರಿ ಅಪೀಲು ಸಂ 310/2008 ಕಾಯರ್ದ ರ್ ದಿ ವ ಗಗ್ ಮ ಟ್ಪಪರ್ಸ್ ಸೋ ಯಲ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವ ಗಗ್ ಇವರ

ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
9/11/2014 E

32397 c79 ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅನು 03/09‐10 vishvabharati chikkamagalore grant file 6/9/2014 A
32585 78ನಿ .ಸೌ.ವೇ.ಪ./58/08‐09 ರ್ೕ/ಆರ್.ವೆಂಕತಪಪ್.ನಿ. . ಅ. ರ್ೕ ೕರಭದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್.,ಮಾರತ ಹ ಳ್.ಬೆಂ. 6/16/2014 D
32598 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2009
ಸಟ್ರ್ ಲ್ೕರಿನ್ ಲೋಬೋ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸಕ್ನ್ ಇನ್ ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

32630 c74..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ಮಾಂಟೋಸರಿ ಕನನ್ಡ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಿಯೂರು 67ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.ಡಿ.ಡಿ.10000/‐ಇರುತತ್ದೆ.

6/7/2014 D

32776 c79..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 
ಮಾಡಿ/2009

ನ ೕದಯ  ಪಾರ್ ಶಾ, ಗೆಂಡೇಹ ಳ್, ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 6/9/2014 A

32952 C6.14. .ನೇ/2009 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ ಶಾ ರ್ೕರಾಮ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ,ಅರ ಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ಈ ಶಾ  ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ
ಅನು ೕ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/5/2014 A

32960 C34 PRY.EDU. DOORU 04‐09‐
2010

K.M. Somashekarmurthy , retired assistant teacher chamrajnagar‐duru kannada increment. 4/28/2015 E

33138 c79 geleyara balaga ajjopura.chikkkamagalore 6/6/2014 E
33151 C76..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ 

ಮಾಡಿ/2009
ದಿ 1/06/1987 ರಿಂದ 1994‐95 ನೇ ಸಾಮಾನಯ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಪಾರ್ ಶಾ ಚೇತನ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ,  ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 A



33212 31ಪಾರ್. ನೇ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ 3/2009‐
2010.

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.12181 ಮತುತ್12182ರ ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 D

33315 32/ಪಾರ್ /ದೂರು/7/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾರಗಾನಹ ಳ್ ಶಾ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ /ಹೆಚ್ ಎಂ ಜಂಟಿ ಖಾತಿಯ ಲ್ 2 ಚೆಕಗ್ಳು ಕಳಳ್ತನ ಮಾಡಿ 1 ಲಕಷ್ 95 
ಸಾ ರ ರೂ ಡಾರ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/11/2014 D

33355 32/ಪಾರ್ /ದೂರು8/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ೕಲಾಕುಮಾರಿ ಮು. ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಚಲಲ್ಘಟಟ್ನಿ ೕಜನೆ ಇವರು ಶಾಲಾ ಅನುದಾನಗಳ ದುಬರ್ಳಕೆಯ ಬಗ ಗೆ್. 6/11/2014 D

33359 32/ಪಾರ್. /ದೂರು12/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು ಸವಾರ್ಧಿಕಾರ‐ಅನಿಚಿತ ವತರ್ನೆಯಿಂದೊಂದು ನೂರ ಐವತುತ್ 150 ಶೋ ತ ವಗರ್ದ ದಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ಪಾರ್ತಮಿಕ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ವಂಚನೆಯಾಗುತಿತ್ರುವ

6/11/2014 D

33553 si73 pra shi aha anudana.04/09‐
10.2.ನೇಮಾಕಾತಿ/2009

ಲೋ ೕಲ  ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಾಳೇನ ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂ ಈ ಶಾ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

33635 c74.2.ವೇ.ಅ./2009 ನ ೕದಯ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D
33693 32/ಪಾರ್ /ಮೇಲಮ್ನ /17/2009‐

10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009
ರು ಮ್ಣಿಯಮಮ್ ಸ. .ಇವರ ಮನ ಪತರ್ 6/11/2014 D

33820 C76.2.ವೇ.ಅ./2009 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ ಶಾ ಪರ್ಗತಿ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ,  ರಾಳಕೊಪಪ್ ಈ ಶಾ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕ
ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ

6/11/2014 E

33891 C76 Regarding W.P.Filed by Punacha periyalthadka H.P.S. 6/25/2014 B
33916 c79.2.ವೇ.ಅ./2009 ಜಯ ಪರ್ಕಾಶ್ .ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಲಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 A
34034 si73 pra shi aha reg.26/09‐

10.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009
ಚಂದನ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್ 10,000 
ಡಿ.ಡಿ. ಇರುತತ್ದೆ.

6/7/2014 E

34068 c79.2.ವೇ.ಅ./2009 ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 A
34124 si73pra shi aha others.01/09‐

10.78.ಇತರೆ/2009
show cause notice to si.Gopal Bapuji Teachers Association 6/7/2014 E

34196 C76.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009 ನೂಯ್ ಪೆರ್ ಡೆನಿಸ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಬಗ ಗೆ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ. 9/11/2014 B
34226 C7[4].2.ವೇ.ಅ./2009 ರ್ೕ ಕನನ್ಡ ಭಾರತಿ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 7ಜನ ಕಷ್ಕರನನ್ಉ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D
34228 C7[4].2.ವೇ.ಅ./2009 ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಕ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ 7ಜನ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D
34265 si73 pra shi aha 

vethana.anudana06/09‐
10.97.ನೇಮಾಕಾತಿ/2009

ರ್ೕ ಚನಕೇಶವ ಕ. .ಪಾರ್ .ಶಾಲೆಯ 06  ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
ನಂಜೇಗೌಡ,ಶೆಯ್ಲಜ,ಉಮಾಲ ಮ್, ವಾನಂದ,ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ,ಲಕಷ್ಮ್ಣಮೂತಿರ್

6/7/2014 E

34316 C7[1].2.ನೊಂದಾಣಿ/2009 ರ್ೕ ಶಭರಿ ನಸರ್ರಿ ಮತುತ್ ಪೆ ಮರಿ ಶಾಲೆ ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

2/23/2015 B

34391 si73 pra shi aha vethana 
anudana.07/09‐
10.2.ವೇತನ/2009

ಅಲ್‐ಅಮೀನ್ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/25/2014 E

34412 si73 pra shi aha w.p.n/9/09‐
10o.109.ಉ. ವಾಯ್./2009

ರಿಟ್ ಪಿ.ಸಂ.11448/09,ಆರ್.ಅನಂತರಾಜು ಮತುತ್ ಇತರರು 6/16/2014 D

34415 c79 n.g.pampavti exess teacher 6/6/2014 E
34462 CPI.2.ವೇ.ಅ./2009 ಲಾ ನಿ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಅರ ಕೆರೆ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 A
34473 C79.45.ಭಾ.ನಿ.ಪಾ/2009 ಭಾರತ್ ಯೂನಿವಸರ್ಲ್ ಎಜು.ಸೋ.ಇ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಬಗ ಗೆ್ 2,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ. 6/6/2014 E



34480 CPI.128.ನಾಯ್.ಪರ್./2009 ರಿಟ್ ಪಿ.ಸಂ.15946/2009, ರ್ೕ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಹಾಸನ 6/9/2014 E
34522 C34PRY.EDU.08.KAT 1774/2009‐

10
K. MAHADEVAIAH, A.T.GHPS NANJANAGUGU, MYSORE DISMISS‐KAT‐1774/2009 4/28/2015 E

34548 si73 pra shi aha 
c.b.s.c.n.o.c.04/09‐
10.134.ಇತರೆ/2009

ಸಹಸರ್ದೀಪಿಕಾ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ ಎಜು.ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ದೀ ಾ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೆ 
.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.ನಿರಾ ೇಪನಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

34590 32/ಪಾರ್ /ದೂರು21/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ಬಿ. ಎಸ್. ಮೂತಿರ್ ಮು. . ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/11/2014 D

34594 79 ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 11/2009‐
10.142.ಇತರೆ/2009

ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ಭವನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.ಸಂ ೕಜನೆ ಪಡೆಯ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/24/2014 E

34596 si73 pra shi aha 
kundu.kratha03/08‐
09.143.ಇತರೆ/2009

ಪದಮ್ಪಿರ್ಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನಧಿಕೃತ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು 6/6/2014 D

34638 32/ಪಾರ್ /ಹೆಚ್.ಅರ್. .4730/200
9‐10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ಹೆಚ್ ಆರ್  ಸಂ 4730/08 ರ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 D

34639 32/ಪಾರ್ /ದೂರು27/2009‐
10.295.ಇತರೆ/2009

ರ್ೕಮತಿ,ಎಂ.ಇಂದಿರಾ ಪದ ೕದರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್ ಮುನೂಸ್ಚನೆ ಇಲಲ್ದೆ ತಪಾಸಣ
ಕಾಯರ್ಗೂಂಡು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನನನ್ನುನ್ ಅಮಾನತುತ್ಗೂ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/11/2014 D

34655 32/ಪಾರ್ /ದೂರು28/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಹ ಳ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/11/2014 D

34683 79 ಪಾರ್ ಅ/ನಾಯ್.ದಾ. . 
ಸಂ,1328

ಶರಣಬಸಪಪ್ ದೈ. .ಗುಲಬ್ಗರ್ 6/25/2014 E

34858 CPI.2.ವಗರ್/2009 ಕಿರ್ಸತ್ನ್  ಲೂ ಸ್ ಸ. .ಕಿರ್ಸತ್ ಪರ್ಭಾ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕೋಪಪ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E
34970 32/ಪಾರ್ / .ಸೇ.ಪರಿ/18/2009‐

10.306.ಇತರೆ/2009
ರ್ೕ ಮಂಜೇಗೌಡ ಸ. .ಇವರ ಸೇವೆ ಸಕರ್ಮಗೋ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೋಂದಿಗೆ 6/7/2014 E

35024 C35 PRY.DEPUTATION‐
18648/09‐10

SMT.SHAMEERA A.M. GHPS SULEBELE, JANATHA CALONY HOSAKOTE TQ. BANGALORE RURAL SOUTH 
REGIONAL LANGUAGE CENTRE, TO DEPUTE

12/26/2014 E

35043 c34pra.shi.manava 
hakku.196/2009‐10

death of kumari.deepika, ghps, golihottu, haleyangadi, dakshina kannada dist. by steel almirah mishap 6/7/2014 E

35079 C34 PRY.EDU. Manava‐hakku‐
192009‐10

kum.Deepeka, ghps golithottu, haleyangadi, d.k. death because of the fall down of almera. 6/7/2014 E

35127 C7 6.2.ನೊಂದಾಣಿ/2009 ಬನ ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 E

35149 CPI.312.ದಾವೆ/2009 ಅಜಿರ್ ಸಂ.2792‐2803/2009, ರ್ೕನಿವಾಸ ಗೌಡ,ಮತುತ್ ಇತರರು 6/7/2014 D
35160 C7[1].2.ವಗರ್/2009 ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್ ಸ. .ಜನತಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರನುನ್ ಪಿ. .ಪಿ.ನಿವಾ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾ.ಇ ಲ್ ಖಾ

ಇರುವ ಸ. ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
6/5/2014 E

35326 C33 PRY.EDU.22‐MED‐RE‐IMB‐
14716‐09‐10

SMT.JAGADESGWARU, A.T. GHPS PUDPDCHERI, BANGALORE, SOUTH MEDICAL RE‐IMBURSEMENT BILL 4/29/2015 E



35444 32/ಪಾರ್ /ಮಾ.ಹಕುಕ್.ಆ ೕಗ‐
1564/2009‐10

ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಸ. .ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಬಾಯ್ಲಾಳು, ತಾವರೆಕೆರೆ ವರ್ತತ್ ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ 
ಕೋ.ಅಪರೇಟಿವ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನ ಲ್ ಸಾಲ ಪಡೆದು ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಅನಾಯ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/11/2014 D

35522 C34 PRY.EDU.13 KAT 2209/2009‐
10

SRI SADGURUMURTHU, HM GHPS, CHORANA HALLI, MYSORE AT PRESENT WORKING AS CRP, 
LAKSHMIPURAM CLUSTER,BRC SOUTH ‐ SUSPENSION PERIOD

4/28/2015 E

35581 CPI.2.ಇತರೆ/2009 ರ್ೕಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ಸುಲಾತ್ನ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
35602 ¹si73 pra shi aha r.t.i09/09‐

10.2.ಇತರೆ/2009
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐ ಧಾತ ದಾಯ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಆನೇಕಲ್ 10ರೂ.ಆಡರ್ರ್ ಇರುತತ್ದೆ. 6/7/2014 E

35603 si73pra shi aha r.t.i/09‐
10.2.ಇತರೆ/2009

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐ಮಹಾತಮ್ ದಾಯ್ಲಯ ಆನೇಕಲ್ 10ರೂ . ೕಸಟ್ಲ್ ಇರುತತ್ದೆ. 6/7/2014 E

35613 32/ಪಾರ್ /ದೂರು30/2009‐
10.323.ಸೇವಾಸಕರ್/2009

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.  ಪಾಸದ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎ, ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡಿತ್ ಮುಖುಯ್ ಕಷ್ಕಾನಾದ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಹನುಮಂತ
ಆಯಪಪ್ ಹಾರ ಮಾಡಿಸುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/11/2014 D

35655 c79 mis.2.ಇತರೆ/2009 ದಿ:01/06/1987ರಿಂದ 1994‐95ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E

35678 32/ಪಾರ್ /ದೂರು31/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ಸೌಭಾಗಯ್ ಎಸ್.ಇವರಿಗೆ ಗಾರ್ಮದ ಮು ಲ್ಂ ಮುಖಾಂಡರಾದ ಕೋಡುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 C

35679 si73 pra shi aha R.T.I.02/09‐
10.2.ಇತರೆ/2009

 ಬಾಸಕ್ರ್ ರೆಡ್ ಅರೋ,ಬೆಂ ಇವರು 2003‐04 ರಿಂದ 2008‐09 ರ ವರೆಗಿನ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/6/2014 E

35685 si73 pra shi aha krru kuLa 
0.24/08‐09.2.ಇತರೆ/2009

ಕಾಯ್ಮಿಲ್ನ್ ಶಾಲೆಯ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

35807 31ಪಾರ್. .ನೇ ಮಂಡಯ್14/2009‐
2010.340.ಇತರೆ/2009

1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ನ ಅಕರ್ಮಗಳ ಬಗ ಗೆ್ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 6/7/2014 E

35880 31ಪಾಫ್ರ್. .1210 ದಾವೆ/2009‐
2010.349.ದಾವೆ/2009

1210/2009 ಎಸ್.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ರುದದ್ ರಾ ಸ 6/7/2014 E

36039 si73 pfra shi aha shifting 04/09‐
10.2.ಸಥ್ಳಾಂತರ/2009

ಸು ಾನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್ 20,000 ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ 6/7/2014 E

36048 si73 pra shi aha R.T.I.04/09‐
10.2.ಮಾ.ಹ./2009

.ಜಿ. ಂಗ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಆ ೕಗ ಪತರ್ 6/7/2014 E

36107 C76.275.ನಾಯ್.ಪರ್./2009 164/2009‐ ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಸುಜಯ ವ ೕಗಗ್ 6/5/2014 A
36127 si73 pra shi aha l.c.q.489/08‐

09.3.ಇತರೆ/2009
ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಧಾನ ಪರಿ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚು ಗು ಸಂ 489 ಗೆ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E

36132 ¹si73 pra shi 
ahaausurance281.3.ಇತರೆ/2009

ಧಾನ ಸಭೆಯ ಭರವಸೆಗಳ ಸಂಖೆಯ್ 281/12/07 ಚು.ಗು.ಸಂಖೆಯ್ 1836. ರ್ೕ .ಸೋಮಣಣ್ ಶಾಸಕರು, ಇದಕೆಕ್ ಉತತ್ರ
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 D

36134 si73 pra shi aha petition360/07‐
08.3.ಇತರೆ/2009

ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿಯ ಲ್ರುವ ರ್ೕ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಪರ್ವೇಶದ ಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯ್ಯದ ರುದದ್
ದೂರಣೆಯ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 D

36137 si73pra shi aha N D G l/09‐
10.3.ಇತರೆ/2009

ಅಲನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 05‐06ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 67ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಿ.10000/‐ಇದೆ

6/7/2014 E



36148 si73 pra shi aha Appeal 01/09‐
10.48.ಮೇಲಮ್ನ /2009

ಅಪೀಲ ಕೇಸ್‐ಟಿ. .ನಾಗರಾಜು 6/6/2014 E

36169 si73 pra shi aha w.p.6394‐
95/09.282.ನಾಯ್.ಪರ್./2009

ರಿಟ್ ಪಿ.ಸಂ.6394‐6395/2009ಜಿ.ಎಸ್.ಶಮಾರ್, ತಾರಾಮ ಭಟ್ 6/6/2014 E

36281 .367.ಇತರೆ/2009 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4215/07  ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್.ಪಿಳ ಳೆ್ೕಗೌಡ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

36362 si73pra shi aha R.T.I.13/09‐
10.2.ಮಾ.ಹ./2009

ಬಿ.ಇ.ಗಂಗಾಧರಯಯ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ ಪತರ್ 6/7/2014 E

36451 si7(3)pra. aha Rent10/09‐
10/ಇತರೆ/10/2009

Regarding Aided School teacher Rent/CCA benifit Sanction 6/7/2014 E

36529 si73 R.t.i05/09‐10.3.ಇತರೆ/2009 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐B.S.ALAGU,Bellary 50ರೂ. ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಇರುತತ್ದೆ. 6/6/2014 E

36581 3(1)ಪಾಫ್ರ್. .3/2009‐
2010/ಇತರೆ/3/

wp.No.27653/2009s‐pilರ ದಾವೆ ಬಗೆಫ್ಗ್. 6/7/2014 E

36590 3(2)/ಪಾರ್ /ದೂರು‐39/2009‐
10/ಕುಂದುಕೊರತೆ/39/2009

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರು 6/11/2014 D

36600 32/ಪಾರ್ /ದೂರು‐40/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ಯಂ.ಇ.ಸುನೀತಾ ರವರನುನ್ ಅಮಾನತು/ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 D

36612 C7[1].295.ನೇಮಾಕಾತಿ/2009 ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.  .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಕೃಷಣ್ಪಪ್,ಕೆ. .ರೆಡಿಡ್,ಮಂಜುಳ,ಮಂಜುಳಮಮ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ
ಅನು ೕದಿ  ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

2/25/2015 A

36614 C7[1].296.ನೇಮಾಕಾತಿ/2009 ರ  ದಾಯ್ನಿಕೇತನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
ಶುಭಾ,ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್,ಮಂಜುನಾಥ,ಕೋನಪಪ್ರೆಡಿಡ್,ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ,ಚೌಡಮಮ್, ವಕುಮಾರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ 
ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 A

36627 si73pra shi aha R.T.I.14/09‐
10.2.ಮಾ.ಹ./2009

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್‐ ರ್ೕ ಮಹೇಶ್ ಮಾಚಪ ಲ್ ಬೆಂ.ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
20ರೂ. ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಇರುತತ್ದೆ.

6/7/2014 E

36771 31ಪಾಫ್ರ್.  ನೆ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ4/2009‐
2010.396.ಇತರೆ/2009

ಪಾರ್.ಶಾ. ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.4320/03 ಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

36783 C7[1].304.ನೇಮಾಕಾತಿ/2009 ಾನಮಂದಿರ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್ ರವರ ರ್ೕ ಜಗದಿಶವ್ರ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ
ಪರ್ತಿಭಾ,ತಿರ್ೕರಾಮ,ರಮೇಶ್,ರಾಮರೆಡಿಡ್,ಮೀನಾ,ನೇತಾರ್ವತಿ,ಆಶಾ 7  ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 A

36819 si73pra shi ahahastanatra.03/09‐
10.19.ಹಸಾತ್ಂತರ/2009

ಅಮಮ್ ಎಜು.ಸೋ.ಈ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯನುನ್ ಮೆಯ್ಸೇ ಯರ್ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 40,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.

6/7/2014 E

36857 3(2)/ಪಾರ್ /ದೂರು41/2009‐
10/ಕುಂದುಕೊರತೆ/41/2009

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈಶಾಲೆಗಳ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ವ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/11/2014 D

36874 32/ಪಾರ್ /ಮೇಲಮ್ನ  7/2009‐
10.408.ಮೇಲಮ್ನ /2009

ಡಿ.ಕೆಂಪಯಯ್ ಮು. .ಇವವ ಮೇಲಮ್ನ ಪತರ್ 6/11/2014 D

36947 C7[1].315.ನೇಮಾಕಾತಿ/2009 ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ,, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ ಶಾ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 A



37165 C7[1].3.ಇತರೆ/2009 ಬಿ.ಜಿ.ಎನ್.ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್.ಓ. .ಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/25/2015 E
37173 3(1)ಪಾರ್ .  .ನೆ21/2009‐

2010/ಇತರೆ/21/2009
ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲಾ 2011 ರ ನೆ ಬಗೆಫ್ಗ್. 6/7/2014 E

37220 si73pra shi aha 
information.0th.14/09‐
10.4.ಇತರೆ/2009

Certified Copy`s of the List of Schools violated language policy and circular no. Ed 28 PGC 94. 6/6/2014 E

37255 si73prashiaha cbse.N.O.C.07/09‐
10.4.ಇತರೆ/2009

ಮಹಾತಮ್ ರೂರಲ್ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾತಮ್ ದಾಯ್ಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 
.ಐ.ಎಸ್. .ಇ.ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/16/2014 D

37338 32/ಪಾರ್ /ದೂರು‐47/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ಸಮಾಜ‐ ಾನ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಚೈಭುವನೇಶವ್ರಿ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂ ಇವರ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು 6/11/2014 D

37339 32/ಪಾರ್ /ದೂರು‐48/2009‐
10.2.ಕುಂದುಕೊರತೆ/2009

ಎಸ್ ಪಿ ಪುಡೆಡ್ೕಗೌಡ, ಸ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 D

37485 C7[1].19. .ನೇ/2009 ಜಿ.ಶ ಕಲ ಸ  ಮಾನಸ ಕ ಪಾರ್ಶಾ ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/5/2014 E
37486 C7[1].19. .ನೇ/2009 ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 A
37487 3(2)/ಪಾರ್ /ದೂರು 46/2009‐

10/ಕುಂದುಕೊರತೆ/46/2009
ಹೆಚ್.  . ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ಸ ಸಮಾ ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ವಗಂಗ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲುಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/11/2014 D

37882 si73pra shi ahaw.p.11538/06‐
07.349.ನಾಯ್.ಪರ್./2009

ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ 6/9/2014 E

37917 CPI/ಇತರೆ/ 3(5)ಪಾರ್. .35265//20
09‐10

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಜಮೀರ್ ಭಾಷಾ ಸ. , ಹಾ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಅಭಿವೃದಿಧ್
ನಿಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2014 E

37918 CPI/ಇತರೆ/ 3(5)ಪಾರ್. .ನಿ ೕಜನೆ 
33513//2009‐10

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 12/26/2014 E

37988 31ಪಾರ್. .22/2009‐
2010.527.ಇತರೆ/2009

ಅಂಗ ಕಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಅಧಿನಿ 1995 ರ ಪರಿಚೆಚ್ೕದಗಳನುನ್ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D

38126 32/ಪಾರ್ /ದೂರು 49/2009‐
10.528.ಇತರೆ/2009

ನಮೂಮ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಜಿ.ಎನ್.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ನಮಮ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ ಗೆ ಮಾಡುತಿರುವ ಅನಾಯ್ಯದ ಬಗ ಗೆ್. 6/11/2014 D

38746 si73 pra shi nemakati oth19/09‐
10..353.ನೇಮಾಕಾತಿ/2009

ಶಂಕರಪ್ ಬಿರಾದಾರ ಸ. .ಬಾಲಕ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E

38748 3(5)ಪಾರ್ .51929/ಮು .ಬಡಿತ್/2009
‐10/ಇತರೆ/51929/2009

ರ್ೕಮತಿ ಭುವನೇಶವ್ರಿ, ಸ , ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,  ಯಾತಲಾಬ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರಿಗೆ ಮು  ಬಡಿತ್ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

38968 3(5).ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ 
ಹಕುಕ್./ಇತರೆ/52245//2009‐10

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ಭಾಗಯ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಂ ೕಜಕರು, ಎಸ್ ಡಬೂಲ್ಯ್ಎಫ್/ಟಿಬಿಎಫ್,  ಕಷ್ಕರ ಸದನ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2015 E

39082 31ಪಾರ್.  ಹ38/2009‐
2010.547.ಇತರೆ/2009

ಶಶಲೆಗಳ ಲ್ನ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಲ ಸಂಖೆಯ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

39101 31ಪಾರ್. .ಹೆ. .25/2009‐
2010.548.ಸಥ್ಳಾಂತರ/2009

ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಗೋಪಾಲಗೌಡ ಸ. .ಇವರುಗಳು ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಬಗೆಗ್ 6/7/2014 E



39266 3(5)ಪಾರ್.  ಮಾ.ಹ 49/2008‐
09/ಇತರೆ/49/2009

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ. ಸಂಪಂಗಿ, ಸಂಪಾದಕರು, ದ ತ ಕನಾರ್ಟಕ ವಾರ ಪತಿರ್ಕೆ, ಸಂಖೆಯ್ 11,8ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸ ತೆ್, ಡಾ// ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಬೀದಿ, ಹೊಸೂರು ರಸ ತೆ್, ಬೊಮಮ್ನ ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2015 E

39267 3(5)ಪಾರ್.  ಕೆ.ಎ.ಐ.  19902/08‐
09/ಇತರೆ/19902/2009

ರ್ೕ ಬಸವಣಣ್.ಪಿ , ಬಿನ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಪಪ್, ಕಾಗಲವಾಡಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ// ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೇ ರುವ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2015 E

39268 3(5)ಪಾರ್.  ಮಾ.ಹ 57/08‐
09/ಇತರೆ/57/2009

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಅಮರನಾಥ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗ ಗೆ್. 5/7/2015 E

39269 3(5)ಪಾರ್.  ಮಾ.ಹಕುಕ್ 21723/09‐
10/ಇತರೆ/21723/2009

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪತರ್ಕತರ್ರ ಸಂಘ, ಯಳಂದೂರು,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2015 E

39272 3(5)ಪಾರ್.  ಮು. .ಬಡಿತ್ 
9833/9830 /08‐09/ಇತರೆ/9833/ 
9830/2009

ನಗರ ಪರ್ದೇಶದ ಲ್ `A` ವಲಯದ ಲ್ ಬಡಿತ್ ಮುಖಯ್ ಶಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ಮಾಡಿ ಖಾ ಇರುವ ಮುಖಯ್ ಶಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/9/2014 E

39275 3(5)ಪಾರ್.  ಮು. .ಹುದೆದ್. 
ನಿ ೕಜನೆ 1/08‐09/ಇತರೆ/1/2009

ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗೆದದ್ಲಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ
ಬಗ ಗೆ್.

6/9/2014 E

39277 3(5)ಪಾರ್.  ಮಾ.ಹ 47/08‐
09/ಇತರೆ/47/2009

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಮತುತ್ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ದ ಬಗ ಗೆ್. 
ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ರಾಮ ಕೃಷಣ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2015 E

39283 3(5)ಪಾರ್.  ಮಾ.ಹಕುಕ್ 309/08‐
09/ಇತರೆ/309/2009

ರ್ೕ ಬಿ.ಟಿ. ಸಂಪಂಗಿ, ಸಂಪಾದಕರು, ದ ತ ಕನಾರ್ಟಕ ಪತಿರ್ಕೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಗೆ ಉತತ್ರ. 5/7/2015 E

39285 3(5)ಪಾರ್.  ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 51/08‐
09/ಇತರೆ/51/2009

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.  ೕತಾರಾಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗ ಗೆ್. 5/7/2015 E

39340 3(5)ಪಾರ್.  ಕೆ.ಐ.  ಆರ್.ಐ.ಐ 
26/07‐08/ಇತರೆ/26/2009

ರ್ೕ ದದ್ರಾಮಪಪ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಕಾನೂನುಕೇಶ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನ ಲ್ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗ ಗೆ್. 5/7/2015 E

39653 CPI 
33ಪಾರ್. .36.ವೆಯ್.ವೆ.ಮ.ಪಾ.33323/

.2009‐10.ಇತರೆ/2009

ನಜುಮ್ನಿನ್ಸಾಸ್, ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,ಮು ಲ್0ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಂ ಉತತ್ರ ವಲಯ‐3ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಿ ಮೇಲು ಸ ಮಂ
ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/29/2015 E

39689 CPI 
33ಪಾರ್ .44.ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ..613.ಇ

ತರೆ/2009

ಬಿ ಎಲ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ರಾಜೀವಾಗ್ಂಧಿನಗರ ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1,ಇವರ ಪತಿನ್ಯವರ ವೈ ವೆ ಬಿ
ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು ಲಗತಿತ್ ದೆ

4/29/2015 E

39874 3(1)ಪಾರ್. . .ಪರಿ.ಪರ್ಶೆನ್1/2009‐
2010/ಸೇಸ/1/2009

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಸ್ರಾದ ಶ .ಜಿ.ನ ೕ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ.208 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

40038 3(5)ಪಾರ್ .ಮಾ ತಿಹಕುಕ್.59337/20
09‐10/ಮಾ.ಹ.ಅ/59337/2009

ರ್ೕ ಯಜಞ್ಪುರುಷ ಭಟ್, ಪತರ್ಕತರ್ರು, ಸಂಯುಕತ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಜಿಲಾಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಸಾ ತಯ್ ಪರಿಷತ್, ಬಾಳೆ
ಹೊನೂನ್ರು, 577112, ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹತಿಗೆ ಉತತ್ರ.

12/26/2014 E



40235 si73pra shi aha shifting.08/09‐
10.09.ಸಥ್ಹ/2009

ಸುರೇಖ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಧ್ಳಾಂತರ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.20,000/‐ ರ ಡಿ ಟಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ 6/10/2014 D

40295 3(1)ಪಾರ್. .28/2009‐
2010/ನೇಮಕ/28/2010

ರ್ೕ ಮತಿ ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅ.ಸಂ.1623/2006ರ ತೀಪೀರ್ನ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

40329 si73pra shi aha R.T.I.20/09‐
10.20/09‐10.ಅನುರಶಾ/2010

Appn for information under the Right of Information Act 2005 permission to open run the school 
SAINTACK ENGLISH SCHOOL, Bangalore etc., Rs.10/‐ Postal Order is enclosed.

6/7/2014 E

40378 CPI.20.ದೂರು/2010 ಅನಂತ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎನ್.ಓ. .ಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕೋರಿ ಮನ 10/30/2014 E
40382 CPI.02.ಭಾನೀ/2010 ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ದಾಯ್ಲಯ .ಆರ್.ಎಸ್.ಎಜು.ಟರ್ಸ್ರ್ಟ್ ಇವರ .ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾರ್.ಶಾ.ಕೋಪಪ್ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್

.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಂ ೕಜನೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
10/30/2014 E

40386 CPI.18.ಅನುಒ/2010 ವಾಸ  ದಾಯ್ ಹಾರ ಪಾರ್ಶಾ,ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 A

40445 si73pra shi aha w.P.11677‐
78/925/09‐10.rw.p.11677‐
78/09.ಉನಾಯ್/2010

ರಿಟ್ ಪಿ.ಸಂ.11677‐78/2009‐ಎಚ್.ಮುತುತ್ರಾಯಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/10/2014 D

40446 si73 pra shi aha 
w.P.32875/09/23/09‐
10.w.p.32875/9.ಉನಾಯ್/2010

ರಿಟ್ ಪಿ.ಸಂ.32875/2009‐ಸಜೀದಾ ಮುನೀರ 6/10/2014 D

40539 31ಪಾರ್. .ನೇ29/2009‐
2010.29.ನೇಮಕ/2010

ಕೆ ಎ ಟಿ, ಬೆಂ ದಾವೆ ಸಂ 14268/2002 ರ ತೀಪರ್ನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

40627 si73pra shi aha 07/09‐10.07/09‐
10.ಸಥ್ಹ/2010

ಹೋ ಫೆಯ್ತ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ರ್ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 20,000 ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ. 6/10/2014 D

40629 si73prashiaha 
l.c.12/01.12/2001.ಅರಶಾನೌಮಾ/
2010

ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಚೆನನ್ಬಸವಯಯ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.12/2001 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಕಲು ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/10/2014 D

40646 si73prashiaha duru.16/09‐
10.16/09‐10.ದೂಪರ್/2010

ಸರಸವ್ತಿ ಎಸ್ ಹೆಗಗ್ಡೆ ರವರ ದೂರು ಅಜಿರ್ 6/16/2014 D

40647 si73prashiaha 
c.c.c658/06.27/09‐10.27/09‐
10.ಉನಾಯ್/2010

ದಾವೆ ಸಂ.658/2006 ರ ಆದೇಶಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಐ.ಎ.ನಂ.1 ಮತುತ್ 2/2008 ರ ಬಗ ಗೆ್ 6/16/2014 D

40688 31ಪಾರ್.  ಮಾ.ಹಕುಕ್16/2009‐
2010.16.ಇ /2010

ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಂದೂಸಾಥ್ನಿ ಸಂಗೀತ ಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

40708 CPI.19/2009‐10.ಅನುಒ/2010 ರ್ೕ ನಗನಿರಂಗ ಪರ್ಸನನ್ ಎಜು.ಸೋಸೆಯ್ಟಿ ಇವರ ಚೇತನ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/9/2014 A

40754 3(1)ಪಾರ್. .ನೇ34/2009‐
2010/ನೇಮಕ/34/2010

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.5290/2001,ದಿನಾಂಕ 25‐8‐2009ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

40888 73ಪಾರ್ 
.ಅ. .ಐ.ಎಸ್. .ಇ.16/09‐

10.16/09‐10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ಕೆನಾನ್ ಕೆರ್ಯ್ಸ್ಟ್ ಎಜು.ಸೋ.ಇವರ ಕಿನಾನ್ ಕೆರ್ಯ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ .ಐ.ಎಸ್. .ಇ.ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ
ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/16/2014 D



40961 3(5) ಪಾರ್. .ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 
60568/09‐10/ಇ /60568/2010

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್.ಡಿ.ಬಾಲಾಂಬಾ, ಸಂಖೆಯ್ 29, ಸೋಹಂಹಂಸ,2ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸ ತೆ್, ದೇವರಾಜ ಅರಸ ನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಕೇ ರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

5/7/2015 E

40963 3(5) ಪಾರ್.  ವಾ.ಬಡಿತ್. 25584/09‐
10/ಇ /25584/2010

ರ್ೕ .ಪಿ.ನಾಗಭೂಷಣ ಉಪಾಧಾಯ್ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 12/26/2014 E

41190 3(4) ಪಾರ್. .ಸೇವೆ ಪರಿಗಣನೆ 15‐
09‐10/ವೇನಿ/15/2010

ರ್ೕ.ಲೂಯಿಸ ಬರ್ಗಾಝ, ದೈ. . ನಿವರ್ತಿತ್ ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ರಾಜಪೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಅವರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

41193 3(4) ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.24/09‐
10/ ಂ.ಪಾ.ತ/24/2010

ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಎಂ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ರ್ೕಧರನಗರ, ಸಾಗರ ವಮೂಗಗ್, ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಆಡ ತ ಸೇವಾ
ಪರೀ ೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೇತನ ರ ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 E

41194 3(4) ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.24/09‐
10/ ಂ.ಪಾ.ತ/24/2010

ರ್ೕಮತಿ ೕಣಾ ಎಂ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ರ್ೕಧರನಗರ, ಸಾಗರ ವಮೂಗಗ್, ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಆಡ ತ ಸೇವಾ
ಪರೀ ೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೇತನ ರ ತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 E

41360 CPI.21.ಅನುಒ/2010 ಗಾರ್ಮಭಾರತಿ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ದೋಂದಿಗೆ 6/6/2014 E
41376 CPI/ಮೇನಿ/01/09‐10/2010 ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ 6/9/2014 E
41813 31ಪಾರ್. .ದಾವೆ42/2009‐

2010.42.ನೇಮಕ/2010
ರ್ೕಮತಿ ಅಗೆನ್ೕಶ್ ಮೆಯ್ಕಲ್ ಮತುತ್ ಬೆನರ್ಡಿನ ಥೆರೆಸಾ ಈ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/7/2014 E

41819 31ಪಾರ್. .ನೇ.ದಾವೆ41/2009‐
2010.41.ನೇಮಕ/2010

ರ್ೕ ಜಗನಾನ್ಥ ಈ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

41822 391)ಪಾರ್. .ನೇ ಅ.ಸ.44/2009‐
2010/ಅಸ/12/2010

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ12/2010ರ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

41823 3(1)ಪಾರ್ .ನೇ 43/2009‐
2010/ಅಸ/108/2010

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ 108/2009‐2010 ರಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

41847 C76Grant/17/2009‐10.17/2009‐
10.ಅನುಒ/2010

ಚೆನನ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾ. ರಾಳಕೋಪಪ್ ಇ ಲ್ನ ಭೋಧಕ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಸಹಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 A

41997 CPI.04.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010 ಹೇಮಾವತಿ ಎಜು.ಸೋ.ಯ ಸಂಸೆಥ್ೕಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗೆ .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/25/2014 E

42022 31ಪಾರ್. .ಜನಸಪ್ಂದನ45/2009‐
2010.45.ನೇಮಕ/2010

I am enclosing herewith a representation from smt. Maheshwari Somashekar Sindolli. Savadathi 
,Belagavi Dist Seking Appointment to the Post of Assistent Techer for taking appropriate action in the 
matter.

6/7/2014 E

42114 c73pra shiaha 
grant.clarification.37/09‐
10.37/09‐10.ಅನುಒ/2010

ವೇಕಾನಂದ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದಾಯ್ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅನುದಾನದ ಬಗ ಗೆ್ 6/16/2014 D

42117 3(6)ಪಾರ್. .ಸಾಭ.ನಿ.ಮುಂ. ಂ/1/2
009‐10/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1/2010

ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಂಬರಹ ಕಡತ. 5/7/2015 E

42169 3(4)ಪಾರ್ /ಉವಾಯ್ಪ/27/2009‐
2010

ರ್ೕಮತಿ.ಟಿ.ಸುಮ,ಸ. , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಒಬಲಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಇವರು, ರೆಗುಯ್ಲರ, ಬಿಇಡಿ, ವಾಯ್ಸ0ಗ ಮಾಡಿದುದ್
ಘಟನೊನ್ತತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/28/2015 E

42260 c73pra shiaha 39/09‐
10.39/10.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ಭಾರತೀಯ ದಾಯ್ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೆರ್ಸ್ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 D



42442 C73 pra shi aha shifting.10/09‐
10.shift.10/09‐10.ಸಥ್ಹ/2010

ಬೆ ಟ್ ವೇ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬನಶಂಕರಿ,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಧ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.20,000/‐ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ 6/10/2014 D

42626 73ಪಾರ್. .ಅ.ಮಾ.ಹ.ಅ.22/09‐
10.22/09‐10.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಪದಮ್ಪಿರ್ಯ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಧ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/16/2014 D

42836 CPI.29.ದೂರು/2010 .ಕೆ.ಎಸ್. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಭಾಷಾನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗಗೆ ಶಾಲೆಯ 5,6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/9/2014 E

42987 73 
ಪಾರ್. .ಅ.ಎನ್.ಓ. .ತಿದುದ್ಪಡಿ.20/09‐
10.20/09‐10.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎನ್.ಓ. .ಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/16/2014 D

42988 73 ಪಾರ್. .ಅ.  .ಬಿ.ಎಸ್. .19/09‐
10.19/09‐10.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ದೊಡಡ್ಮನೆ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/10/2014 E

42994 C6.17/2009‐10.ಅನುಒ/2010 ಸಾಧನಾ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್ .ಪಾರ್.ಶಲೆಯ 7 ಜನ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿ ದುದ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ದೊಂದಿಗೆ

6/5/2014 A

43120 73 ಪಾರ್. ಅ.ಶಾ.ಸಥ್.11/09‐
10.11/09‐10.ಸಥ್ಹ/2010

ನೂಯ್ಹೋರೈಜಾನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಬಗ ಗೆ್ 20,000 ರೂ.ಡಿ.ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ. 6/10/2014 D

43148 31ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ನೇ 51/2009‐
2010.51.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2010

ಕೆ ಎ ಟಿ ದಾವೆ ನಂ 57/2002 ರ ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಿನ್ ಜಂಗಪಪ್ ಘನ ನಾಯ್ ಆದೇಶವನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 C

43269 C76.ರಿಟ್ 
ಅಜಿರ್/2740/2010.ಅರಶಾನೌಮಾ/2
010

ಡಬೂಲ್ಯ್ ಪಿ ನಂ. 2740/10 ಕೆಕ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 9/11/2014 E

43281 C76.ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 
3430/2010.ಅನುರಶಾ/2010

ಡಬೂಲ್ಯ್ ಪಿ ನಂ. 3430/10  ನಾಯಕ ಎಜು.ಸೊ.  ವ ಗಗ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮತುತ್ ಇತರರು. 9/11/2014 E

43387 73ಪಾರ್ ಅ ಹೆ. .ವೇ 
ಅನು.ಇ.03/10‐11.03/10‐
11.ಹೆ ಮಾ/2010

ಡಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಸ. .ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/10/2014 D

43417 73ಪಾರ್. .ಅ.ನೊಂ.ಇ.04/10‐
11.04/10‐11.ಭಾನೀ/2010

2010‐11 ನೇ ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕ ಸಾ ನಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000 
ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

6/10/2014 D

43425 73ಪಾರ್. ಅ.ಶಾ.ಮು.ಇ.24/09‐
10.24/09‐10.ಅನುಒ/2010

ಸ ೕರ್ದಯ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/10/2014 D

43524 31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ1/2010‐
2011.1.ನಾಯ್ಪರ್/2010

ಅ.ಸಂ. 15128/09, 99/09‐10 ಕೆಕ್ ಸಂ. ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಅನುಬಂಧಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್. ಅಡಕಗಳು 6/7/2014 E

43628 73ಪಾರ್ ಅ ಆಮಾನೊಂ.06/10‐
11.6/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ನ ೕದಯ  ಪಾರ್ ಶಾ, ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/10/2014 D

43641 31ಪಾರ್. .ನೇ.ದಾವೆ2/2010‐
2011.2.ನಾಯ್ಪರ್/2010

ದಾವೆ ಸಮ.13779‐84/02ರ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಇಲಾಖಾನಿದೇರ್ಶನ ಬಗ ಗೆ್ಮುಜಿಬರಹಮಾನ ಸೆಯ್ಹದ್,ಆಯುಬ
ಪಟಿಲ ಅನುಮುಲಾಲ್ ಸತಾರೇಕರ ಅಬುಬ್ದಲ್ ಹಮೀದ್ ಜಹಾಗೀದಾರ,ಬಾಬಾಸಹೇಬ ನದಾಫ್,ರಮೇಶ ಪರಂಡಕರ

6/7/2014 E



43643 CPI.01/2010‐11.ಅನುರಶಾ/2010 ಗೌಡ ಳ್  ಪಾರ್ ಶಾ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಹೋಬ , ಕೊಡಗು ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/25/2014 E

43679 31ಪಾರ್. .ನೇ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ3/2010‐
2011.3.ನಾಯ್ಪರ್/2010

ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಂ. 2603/03 77890‐7790 7960/03 ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

43746 CPI.01/2010‐11.ಅನುಒ/2010 ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪಾರ್ಶಾ,ಗೌರಿಕೊಪಪ್ಲು,ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 A

43797 73ಪಾರ್ ಅ.06/10‐
11.ಶಾಹೆಬ/2010

2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ನೂಯ್ ಹೊರೈಜಾನ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೆಸರನುನ್ ನೂಯ್ ಹೊರೈಜಾನ್ ಗುರುಕುಲ ಆಂಗಲ್
ಪಾರ್ ಶಾ ಸವೆರ್ ನಂ 76/1ಎ ಪಣತೂತ್ರು ಗಾರ್ಮ ವತೂರ್ರು ಹೋಬ  ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/10/2014 D

43989 7(9) ಪಾರ್ ಅ.ಜ.ಸಪ್.ಕೋ.01/2009‐
10/ಇ /01/2009‐10/2010

ರ್ೕ.ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್ ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಇವರು ಜನಸಪ್ಂದನಾ ಕೋಶಕೆಕ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಕುರಿತು 6/9/2014 E

44004 73ಪಾರ್ ಅ13/10‐11.13/10‐
11.ಮೇಆ/2010

ಎಸ್ ಅಂಬಿಕಮಮ್,ಸ ,ಟಾಯ್ಗೂ ರ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ತಿಪಪ್ಟೂರ್ ರುದದ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಪಾರ್ ಕಷ್ಣ ಮತಿತ್ತರರು 6/10/2014 D

44017 3(1)ಪಾರ್. ;ಕೆ.ಎ.ಟಿ 
ದಾವೆ.ಇತರೆ1/2010‐
2011/ನಾಯ್ಪರ್/1/2010

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.14944‐60/02,5001‐03/02,29‐42/03 ಮತುತ್ 403‐405/03 ರ ದಾವೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

44075 73ಪಾರ್ ಅರಿ.ಅ.ಇ.08/10‐
11.08/10‐11.ಉನಾಯ್/2010

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ.8028/2009 6/10/2014 D

44088 CPI.02/2010‐11.ಅನುಒ/2010 ಸೇವಾ ಸಂಕಲಪ್ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್,ಅರ ೕಕೆರೆ,ಸೇವಾ ಸಂಕಲಪ್ ಪಾರ್ಶಾ,ಅರ ೕಕೆರೆ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/9/2014 A

44105 C7(6)/ಶಾ.ನೊಂ/02/2010‐
11/2010

Regarding to givg N.o.C. to Start c.b.s.e. syllubus 3/6/2015 C

44129 7(9) ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 03/2010‐
11/ಅರಶಾನೌಮಾ/03‐2010‐
11/2010

ರ್ೕ. ಯತೀಶ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ನ ಹಾಸನ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರಿತ ನೌಕರಿ 6/9/2014 E

44132 .04/ಇತರೆ/2010‐
11.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010

ಎಸ್. . ಜಯಲ ಮ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕಿ,ಹಾಸನ ಇವರಿಗ ಹೆಯ್ದರಾಬಾದ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಶಾರ್ಂತಿ ಸವಲಭರ್ಯ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

6/25/2014 E

44175 73ಪಾರ್ ಅಸಥ್ಘ.ಅ.09/10‐
11.09/10‐11.ಸಥ್ಹ/2010

ಶಾಂತಿ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಯಕನಗರ, ನಂ 122 ಜಲಕಂಠೇಶವ್ರ ರಸ ತೆ್ ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ

6/10/2014 D

44419 C76.14/2009‐10.ಅನುಒ/2010 ವೇಕಾನಂದ  ಪಾರ್ ಶಾ, ನೋಬನಗರ, ಸುಳಯ್, ದ ಕ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 A

44507 73ಪಾರ್ ಅ .ಬಿ.ಎಸ್. .05/10‐
11.05/10‐11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಅತಿತ್ಬೆಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಬೆಂ,ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಎಸ್.ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ
ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/10/2014 D

44512 7[9] ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ‐02/2010‐
11.02.ಅನುಒ/2010

ದಿವಯ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೇಲೂರು ತಾ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 A

44666 C7[1].7.ಅನುರಶಾ/2010 ಸಾಯಿ ಎಜು.ಟರ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಜಿ ರಸ ತೆ್ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಂ.ವ.ನಡೆಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಸಾಯಿ ದೀಪ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಸ.ನಂ.94/2 ತಿಮಮ್ಸಂದರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ 
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/25/2015 E



44854 79 ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  
04/2010.ಮೇಲಮ್ನ .ಮೇಪಾರ್/2010

ಇ.ಡಿ.ಹರೀಶ್ ಸ  ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬೇಳೂಳ್ರು ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ರುದದ್ ರಾ ಸ 6/9/2014 E

44871 73ಪಾರ್ ಅಪ.ಇ.12/10‐11.12/10‐
11.ಇ /2010

ತುಮಕೂರು ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಶೋಧನೆ
ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

44902 79 ಪಾತ್ ಅ ಅಜಿರ್ 
ಸಮಿತಿ49/2010.49/2010.ಅಸ/201
0

ಅಬುದ್ಲ್ ಅಜೀಂ, ಪಸ,ಇವರು ಅಜಿರ್ ಸಮಿತಿಗೆ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಸಂ.49/2010ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

44969 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇತರೆ/08/2010‐
11/ಇ /08/2010‐11/2010

ಕು.ಔಐ.ಪಿ ಮಂಜುಳ ರವರ ಮನ 6/9/2014 E

45009 73ಪಾರ್ ಅಹುಭ.ಇ07/10‐
11.07/10‐11.ಖಾಹುಅನು/2010

ಗಡಿನಾಡ ಕನನ್ಡ ಮಾ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಪಾರ್ ಶಾ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ ಶೇಷ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/16/2014 D

45010 3(1)ಪಾರ್. ಹೆಚುಚ್ವರಿ1/2010‐
2011/ನೇಮಕ/1/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

45409 31ಪಾರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ1/2010‐
2011.1.ನಾಯ್ಪರ್/2010

1299‐1306/2010  ರ್ೕ ಧರ್ ಕುಲಕಣಿರ್ ರುದದ್ ರಾ ಸ 6/7/2014 E

45651 7(3)ಪಾರ್ ಅದೂರು.ಇ.15/10‐
11/ದೂರು/15/10‐11/2010

ನೊಟಿರ್ಡೆಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೂಡಸಂದರ್ ಸಜಾರ್ಪುರ ರಸ ತೆ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ/ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 
.ಐ.ಎಸ್. .ಇ.ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಎನ್ ಓ. .ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್,

6/10/2014 D

45680 31ಪಾರ್. .ಅಜಿರ್ ಸಮಿತಿ 1/2010‐
2011.1.ಅಸ/2010

ಅಜಿರ್ ಸಮ.77/2010 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ‐ ರ್ೕ ಮರಿತಿಬೆಬ್ೕಗೌಡ 6/7/2014 E

45692 3(4)ಪಾರ್. . 
3(4)ಪಾರ್. ಉ.ವಾಯ್/01/2010‐

2011 ಸ/ಉವಾಯ್ಪ/01/2010

ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

45734 31ಪಾರ್. . ಂ1/2010‐
2011.1.ನೇಮಕ/2010

 ಪಿ  80 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ತಿಳುವ ಕೆ ಪತರ್ದ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

45760 31ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ಪರ್.8/2010‐
2011.8.ನಾಯ್ಪರ್/2010

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಮ.12149/2002‐ಮುಮಾತ್ಜ್ ಬೇಗಂ ಸೆಯ್ಯದ್ ಬಿಜಾಪುರ 6/7/2014 E

45890 73ಪಾರ್ ಅ 
ಬಿಎ ಸ್.ಎನ್.ಓ .11/10‐

11.11/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಶಾಲೆಗೆ .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/16/2014 D

45959 73ಪಾರ್ ಅ ಕ.ಮಾ.ಅನು17/10‐
11.17/10‐11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಇ ಲ್ 1 
ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕ ಮಾ ಶಾ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/16/2014 D

45978 73ಪಾರ್ ಅ ಸಥ್.01/10‐11.01/10‐
11.ಸಥ್ಹ/2010

ದಿ ಹೋಂ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,ಬನಶಂಕರಿ,ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.ಡಿಡಿ.20000/‐ಇದೆ. 6/16/2014 D

45990 C76.10.ವಗರ್/2010 ಎಸ್ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಧ,ಸ ಸ ತಾ ನಾಯಕ್, ಸ , ವ ಗಗ್ ಜಿ ಇವರುಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/11/2014 B



45993 3(1)ಪಾರ್. .ರಿಡಿಪಾಲ್ಯ್6/2010‐
2011/ಏಪಶಾಲೆ/6/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ರಿಡಿಪಾಲ್ಯ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E

46008 C76.4103/2009.ನಾಯ್ಪರ್/2010 ರಿಟ್ ಅಪೀಲು ಸಂ.4103/2009 ಮತುತ್ 4515/2009ಆಡ ತ ಮಂಡ ಪುಣಚಾ ಪೆರಿಯಾಲತ್ಡಕ್ ಅನು.ಶಾ. 6/5/2014 A
46022 CPI.01.ಉನಾಯ್/2010 ರಿ.ಪಿ.ನಂ. 38528‐38530/09 ಕೆ ರಾಜಪಪ್, ರಾಜಶೇಖರಪಪ್ ಕೆ, ಹೆಚ್ ಎನ್ ಪರ್ಕಾಶ್, 9/27/2014 E
46027 CPI.02.ಉನಾಯ್/2010 16047/2010  ಂಹಾಧರ್ ಕಷ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ರುದದ್ ರಾ ಸ 6/9/2014 E
46074 CPI.1.ನಾಯ್ಪರ್/2010 ರಿ ಅ ಸಂ 39012‐39013/2009 ರತನ್ಮಮ್, ಹಾಸನ ಜಿ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/9/2014 E
46175 si73pra si aha reg.19/10‐

11.19/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010
ಅನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪಾರ್.ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
10,000 ಡಿ.ಡಿ.ದೋಂದಿಗೆ

6/16/2014 D

46368 c3(1)pra.shi ne8/2010‐
2011/ನೇಮಕ/8/2010

reg 2009‐2010 pri rect of smt svitha, bangalore north dist 6/7/2014 E

46520 CPI.11.ಇ /2010 Directions issued to the BEO, Holenarasipura by the ddpi Hassan 6/9/2014 E
46581 C76.13/2010‐11.ವಗರ್/2010 ರ್ೕಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 12/24/2014 E
46586 CPI.ccc/477.ಉನಾಯ್/2010 Contempt of Court Case Civil No. 477 of 2010‐Bhagya Lakshmamma Education Samsthe And Others 6/9/2014 E

46650 73ಪಾರ್ ಅಶಾ.ಮು.ಇ19/10‐
11.19/10‐11.ಅನು/2010

ಗುಂಡಾಂಜನೇಯ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/16/2014 D

46656 CPI.14.ಇ /2010 ರಾಜಯ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ೇ. ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾ ತಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
46803 C76.05/2006.ಮೇಆ/2010 ಡಾ//ಎನ್.ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್, ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪಾರ್.ಶಾ.ಕಿನಿನ್ಗೊ 9/11/2014 B
46881 73ಪಾರ್ ಅವೇಅನು:01/10‐

11.01/10‐11.ಅನುಒ/2010
ಕೇಶವ ದಾಯ್ಮಮದಿತ .ಪಾರ್.ಶಾ.ಹು ಯಾತು ಇ ಲ್ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆಯನುನ್ 
ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ದೋಂದಿಗೆ

6/16/2014 D

46979 C76.18/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010 ತಾ ೕದ್  ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆಳಗಿನಪೇಟೆ ಇ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ ಡಿ
ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

3/6/2015 B

47075 31ಪಾರ್. . ನೇ ಂಧುತವ್9/2010‐
2011.9.ನೇಮಕ/2010

ಅಶೋಕ ಇ. ಇವರು 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಆಯೆಕ್ ಹೋಂದಿದುದ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

47312 31ಪಾರ್.  ಮಾ.ಹಕುಕ್11/2010‐
2011.11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಎಲ್ .ಎಸ್.ನಂದಗೋಂಡ ದಾಯ್ನಗರ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

48376 CPI.02/2010‐11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010 1986 ರಿಂದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿ ಇಂದಿನವರೆ ಗೂ ನಡೆಯುತಾತ್ ಬಂದಿರುತತ್ದೆ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ.ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ಚಾರಿ ದಾಗ ನವು ಬಾಷಾನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮನ .

6/9/2014 E

48578 31ಪಾರ್. .ನೇ.ರಿ.ಅ 5/2002‐
03.5.ನಾಯ್ಪರ್/2010

ಇಡಿ 394 ಪಿ ಎಂ ಡಬೂಲ್ಯ್ 2005 ರ, ರಿ.ಪಿ. 2452/06 , ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿ. 6/7/2014 D

48582 31ಪಾರ್. .ಮಾ ಹಕುಕ್/2010‐
2011.12.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಎನ್ ಭಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ನಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

48583 31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್13.13.ಮಾ.ಹ.
ಅ/2010

ಎನ್ ಭಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ನಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

48584 31ಪಾರ್. .ನೇ14/2010‐
2011.14.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಎನ್ ಬಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ನಯ್ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ 6/7/2014 E

48585 31ಪಾರ್. .ನೇ.ಮಾ.ಹಕುಕ್ 15/2010‐
2011.15.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಎನ್ ಭಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ನಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E



48587 31ಪಾರ್. .ನೇ 17/2010‐
2011.17.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಎನ್ ಭಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ನಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

48588 31ಪಾರ್. .ನೇ ಮಾ.ಹಕುಕ್ 18/2010‐
2011.18.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಎನ್ ಭಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ನಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

48589 31ಪಾರ್. .ನೇ.ಮಾ.ಹಕುಕ್19/2010‐
2011.19.ಮಾ.ಹ.ಅ/2010

ಎನ್ ಭಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ನಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

48809 73 ಪಾರ್ ಅ ದೂರು.ಇ.23/10‐
11.ದೂರು.ಇ.23/10‐11.ದೂರು/2010

ಮಾನಪುರ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ಅ.ಕನನ್ಡ ತಮಿಳು ಪಾರ್. ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂ. ಶಾಲೆಯ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್.

6/17/2014 D

48812 CPI.14815/2006.ಉನಾಯ್/2010 ರಿ ಅ ಸಂ 14815/06 ದ ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕರ ಅಸೋ ಯೇಷನ್, ದ ಕ ಜಿ ಇತರರು ರುದದ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

6/5/2014 A

48903 73ಪಾರ್ ಅ ವೇ ಅನು.02/10‐
11.02/10‐11.ಅನುಒ/2010

ವೇದ ಾನ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಉದೀಪಾಳಯ್,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/17/2014 D

49034 31ಪಾರ್. .ಹುದೆದ್ ಮಂ11/2009‐
2010.11.ಹು.ಮಂ/2010

200 ಮಕಕ್ ರುವ /ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ದೈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂ ಮಾಡಿದ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಎಷುಟ್ ಹುದೆದ್ಗಳು ಅಗತಯ್ ಎಂಬ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

49154 32/ಪಾರ್. /.52.ದೂಪರ್/2010 ಜಿ ಎಂ ಕಲಲ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ಗುರು ದಾದ್ಪುರ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 D
49157 3(4)ಪಾರ್. .ಅನು.ಸೇವೆ 

ಪರಿಗಣನೆ/ಸೇಸೇ/05/2010‐11
ರ್ೕಕರ್ಷಣ್ಪಪ್, ನಿ.ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ

ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/7/2014 E

49159 3(4) ಪಾರ್ ./ದೂಪರ್/06/2010‐11 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು 6/5/2014 E

49161 3(4) 
ಪಾರ್. .ದೂರು/ದೂಪರ್/07/2010‐11

ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು ಪರ್ಕರಣಗಳು 6/5/2014 E

49162 3(4)ಪಾರ್. .ದೂರು/ದೂಪರ್/08/2010
‐11

ಮಂಡಯ್ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು ಪರ್ಕರಣಗಳು 6/5/2014 E

49165 3(4)ಪಾರ್.  
ದೂರು/ದೂಪರ್/09/2010‐11

ಮ್ಐಸೂರು ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ದೂರುಗಳ ಪರ್ಕರಣಗಳು 6/5/2014 E

49166 73ಪಾರ್ ಅಹೆಬ.02/10‐11.02/10‐
11.ಶಾಹೆಬ/2010

ಹಾವರ್ಟ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/17/2014 D

49198 31ಪಾರ್. .ನೇ 11/2010‐
2011.11.ನೇಮಕ/2010

2009‐10 ನೇ ಸಾ ಬೀದರ್ ಜಿ ಪಾರ್ ಶಾ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಗಾರ್ ಅಭಯ್ಧಿರ್ಯಾಗಿ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿರುವುದನುನ್ ಕೈಬಿಟುಟ್ ಭಾಷಾ
ಜಾತಿ ಅಧವಾ ಮೇರಿಟ್ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮನ

6/7/2014 D

49202 CPI.26634/2010.ಉನಾಯ್/2010 ರಿ ಪಿ ನಂ 26634/2010 ಉ ನಾಯ್ ಪರ್ಕರಣ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
49251 73ಪಾರ್ ಅಲೋಕಯುಕತ್ 

ದೂರು01/10‐11.10/10‐
11.ಲೋಪರ್/2010

ಜಯ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿರುವ ತಮಮ್ ರುದದ್ದ ಸಮಸಂಖೆಯ್ಯ ದೂರು 6/17/2014 D

49269 73ಪಾರ್ ಅಶಾ.ದೂರು.ಇ.24/10‐
11.24/10‐11.ದೂಪರ್/2010

ಹೃಹ ಮುಜರಾಯಿ ಇವರ ಮನ ಯ ಬಗ ಗೆ್ 6/17/2014 D



49776 CPI.10/2010.ಅನುಒ/2010 ಬಸವನಹ ಳ್ ಮ ಳಾಶರ್ಮ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮ ಳಾಶರ್ಮ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬಸವನಹ ಳ್
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/9/2014 E

50035 73 25298/09.25298/09/20/10‐
11.ಉನಾಯ್/2010

W.P.No.25298/2009 on the file of the High Court of Karnataka‐ N.Pavan,B!lore Vs The Secretary to 
Govt., Primary Edn., Dept., B!lore Others.

6/17/2014 D

50072 73ಪಾರ್ ಅವೇಅಒಇ.25/10‐
11.25/10‐11.ಅನುಒ/2010

ಪಂಚ ೕಲ ಕನನ್ಡ  ಪಾರ್ ಶಾ,ಪಟಟ್ಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/17/2014 D

50363 73ಪಾರ್ ಅ 
ಬಿಎ ಸ್ಎನ್ಓ .20/10‐11.20/10‐

11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಪಂಚ ೕಲ ವೆಲೆಫ್ರ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್,ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಪಂಚ ೕಲ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ಪಟಟ್ಣಗೆರೆ,ಬೆಂ ಈ ಶಾ
ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/16/2014 D

50760 3(1)ಪಾರ್. .ನಿಂ.ದಾವೆ196/10‐
11(ಭಾಗ‐2)/ನಾಯ್ನಿಂಪರ್/10/2010

ರ್ೕ ಮತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ,ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ನಿಂಧನಾ ದಾವೆ 196/2010 ರ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 D

50858 C76.1733/2008.ರಿಪಿ/2010 ರಿ ಅಪೀಲು ಸಂ 1733/2008 ಎ ಡಿ ಸೋಮಯಯ್ ಮತಿತ್ತರರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 9/11/2014 B
51235 C76.21/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2010 ಅರಾಫಾ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಉಪಿಪ್ನಂಗಡಿ,ಪುತೂತ್ರು ತಾ ಇ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ
9/6/2014 B

51433 C76.11/2010‐11.ಶಾ.ಮು/2010 ಇನೆವ್ಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಖಾ ಅ ಪಾರ್ ಶಾ,ನಾಲೂಕ್ರು,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ವಷರ್ದಿಂದ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗ ಗೆ್

10/18/2014 E

51682 31ಪಾರ್. .13/2010‐
2011.13.ನೇಮಕ/2010

ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಯೆಕ್ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

51947 7[1] ಪಾರ್ ಅ.06.ಅನುಒ/2010 ಡಾ ರಾಧಾಕೃಷಣ್,ಕ  ಪಾರ್ ಶಾ,ದಿಂಬವೃತತ್,ಕೋಲಾರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ದೆ

6/5/2014 A

52044 7[1]ಪಾರ್ ಅ.04.ಅನುಒ/2010 ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಕ  ಪಾರ್ ಶಾ,ಮಾಲೂರು,ಕೋಲಾರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 6/5/2014 A

52079 73ಪಾರ್ ಅ ರಿಟ್ ಅಜಿ್ 
1998/10/ಇ/27/10‐11.27/10‐
11.ಮೇ.ಉಪ.ಕಾ/2010

ರಿ ಅಪೀಲು ಸಂ 1998/2010 ಜೆ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಮತಿತ್ತರರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/17/2014 D

52429 C73.C.B.S.E/N.O.C/23/2010‐
11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010

ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಲ್ಪ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಲ್ಪ್ ಶಾಲೆ,ಬೆಂ ಬಿ ಎಸ್  ಪಠಯ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ನಿರಾ ೇಪಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/17/2014 D

52480 3(4)ಪಾರ್. .ಉ.ವಾಯ್.ಅನು 1/2010‐
11/ಉವಾಯ್ಪ/01/2010

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ಬಿಎ,ಬಿಎ ಸ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

52553 CPI.291/2007.ಉನಾಯ್/2010 ರಿ ಅಪೀಲು ಸಂ 291/2007 ಉ ನಾಯ್ ದಿ 24/02/2009 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀಪಿರ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ದಾಖ ಸುವ
ಬಗೆಗ್ ಪೀಟರ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

6/7/2014 E

53780 7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಎನ್.ಓ. .14.ಇ /20
10

ಬಾಲಾಜಿ ಎಜು.ಅಂಡ್ ಸೊಫ್ೕಟ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ರ್ೕ ಅರ ಂದ ಸುಕ್ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಲ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎನ್.ಓ. .ಯ
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 E

54215 C76.Writ 
Appeal/2010.ಮೇಪಾರ್/2010

ರಿ ಅ ಸಂ 27709/27710 ರ ತೀಪಿರ್ನ ಮೇ ನ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನುನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/11/2014 E

54475 C76.Appeal.ಮೇಪಾರ್/2010 ರಿ ಅ ಸಂ 27042‐59/2010 ರ ತೀಪಿರ್ನ ಮೇ ನ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನುನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 A
54873 31ಪಾರ್. .ನೇ11/2010‐

2011.11.ನೇಮಕ/2010
ಉ ನಾಯ್ ರಿ ಅಪೀಲ್ ಸಂ 5079/2006  ದಾಯ್ವತಿ ಮತುತ್ ಇಲಾಖೆ ಮಧಯ್ 6/7/2014 E



55729 7[1].ಪಾರ್ ಅ. ಬಿಎಸ್ ಇ 
17.ಇ /2010

ಮಹಾ ೕರ್ ಜೈನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಕೋಲಾರ ಜಿ ಈ ಸಂ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮಹಾ ೕರ್ ಜೈನ್ ಪಾರ್
ಶಾ,ಕೋಲಾರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಐ ಎಸ್  ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಪತರ್ವೇ ಹೌದು ಇಲಾಲ್ Address : ಇಡಿ ಮಹಾ ೕರ್ ಜೈನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಕೋಲಾರ ಜಿ, 
ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮಹಾ ೕರ್ ಜೈನ್  ಪಾರ್ ಶಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಐ ಎಸ್  ಇ 
ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 C

55736 7[1].ಪಾರ್ ಅ.05.ಅನುಒ/2010 ವೇಕಾನಂದ ಸಾಮ್ರಕ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ, ಮಾ ತ್, ಮಾಲೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ದಿವ್ ಪರ್ತಿ

6/5/2014 A

56472 C76.03/2010‐11.ಸಥ್ಹ/2010 ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ನೀರುಮಾಗರ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸದ್ಳಾಂತರ ಬಗ ಗೆ್. ರೂ:ಇಪಪ್ತುತ್ಸಾ ರದ ಡಿಡಿ
ಲಗತಿತ್ ದೆ.

6/11/2014 E

56823 7[1].ಪಾರ್ ಅ.07.ಅನುಒ/2010 ವಗಂಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ನಗರಗೆರೆ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ ಸಂ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವಗಂಗ 
ದಾಯ್ಲಯ,ನಗರಗೆರೆ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾರ ರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿ  

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 A

56824 7[1].ಪಾರ್ ಅ.18.ಅನುರಶಾ/2010 ಜೆಮ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಯರಗುಂಟೆ, ಬೇ ನಹ ಳ್ ಗಾರ್ ಪಂ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಐ
ಜಿ  ಎಸ್ ಇ ಐ ಬಿ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 E

57012 31ಪಾರ್. .ನೇ16/2010‐
2011.16.ನೇಮಕ/2010

ನಾಲುಕ್ ಕಷ್ಕರು ಇರುವ ಪಾರ್ ಶಾ ಒಬಬ್ರು ಾನ ಸ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಲಗತುತ್ ಇರುವುದಿಲಲ್ 6/7/2014 E

57143 7[1].ಪಾರ್ ಅ. ಬಿಎಸ್ ಇ 
19.ಇ /2010

 ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಆರಂಬಿಸಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/25/2015 E

57325 7[1].ಪಾರ್ ಅ. ಂಬರಹ‐
2.ಇ /2010

Vice President of the Nandgad Rural Edn Society,Nandgad, Shri Mahaveer Bhimrao Kalghatag reg 2/24/2015 E

57365 c79.02/2010‐11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010 ಾನಸಾಗರ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ನಾಗಸಮುದರ್ ಲೇಜ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಐ ಎಸ್ ಇ
ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/16/2014 E

57497 33.ಪಾರ್. ./ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ಅಸಂ 
3962/13/2010‐
11.13.ವೈವೆಮ/2010

ಫಿಲೋಮಿನಾ ರೀಟಾ ಲಸರಾಡೊ, ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕುವೆಟುಟ್, ದ ಕ ಜಿ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕ ರಾ ಸ,   ಇ, ಬೆಂ ಮತಿತ್ತರರು
ದಿವ್ ಪರ್ತಿಗಳು

4/29/2015 E

57611 C71I.02/2010‐
11.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010

ಅನುದಾನಿತ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಅನು ೕದಿತ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷುಟ್ ವೇತನ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/25/2015 E

57635 C76.27781‐27785.ಉನಾಯ್/2010 W.P.Nos.27781‐27785/2010,dt,19/10/10filed by S.M.Suresh,Shimoga Dist., Others Vs The State 
Others authorising the Govt. Advocate,A.G.Office,B!lore.

9/11/2014 E

57672 7[1]ಪಾರ್ ಅ./30/.ಇ /2010 ಈಶವ್ರ ದಾಯ್ಲಯ ಕ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ, ವಳಗೇರನಹ ಳ್, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿಯನುನ್
ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 E

57747 33.ಪಾರ್. .ವೈ ವೆ ಮ.ಪಾ.19/2010‐
11.19.ವೈವೆಮ/2010

ೕ ನಿ ಕೆ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕಳತೂತ್ರು,ಉಡುಪಿ ಜಿ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

57749 33.ಪಾರ್. .ವೈ ವೆ ಮ.ಪಾ.21/2010‐
11.21.ವೈವೆಮ/2010

ಹರಿಕಿರಣ ಕೆ., ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ೇ ಕಛೆರಿ ಸುಳಯ್ ಇವರ ತಂದೆಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು. ಮೂಲ
ರ ೕದಿಗಳು

5/2/2015 E



57851 C76.06/2010‐11.ಅನುಒ/2011 ದಿ 01/06/1987 ರಿಂದ 1994‐95 ನೇ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾ ನ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ,ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯಾದ ಹೆಬೂಬ್ರು ಕ  ಪಾರ್ ಶಾ,ರಾಮನಗರ, ಭದಾರ್ವತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

3/6/2015 B

57870 31ಪಾರ್. .ಮಾನವ.ಆ ೕ 1/2010‐
2011.1.ಮಾಹಆ/2011

ಹೆಚ್ ಆರ್  ಸಂ 7698/2010 ಸುಮ,ಮೈಸೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

57881 7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಇ / .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ/21/
2011

ದಿ ಪಿರ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ .ಚಿ.ಎಸ್.ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ
ನಿರಾ ೇಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/9/2014 E

57928 31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ 43/2010‐
2011.43.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ಎನ್ ಬಾಲಸುಬರ್ಹಮ್ಣಯ್,ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
ರೂ.20/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

58033 7[2] 
ಪಾರ್ ಅ/ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬೇಡಿಕೆ/ನೀ. ‐
03/2010‐11/ನೀ. /03/2011

ಅಂತರರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ದಿನವನಾನ್ಗಿ
ಆಚರಿಸುತಿತ್ದುದ್, ರಾಜಯ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆ ಮನ ಯ ಬಗ ಗೆ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 E

58802 31ಪಾರ್. .ನೇ 20/2010‐
2011.20.ನೇಮಕ/2011

ಪಿ ಯು  ಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಶೇ 50 ರಷುಟ್ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದದ್ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿಯಮವನುನ್
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಅಭಯ್ ಮಾತರ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

58831 ಪಾರ್ ಅ.ಎನ್.ಓ. /23.ಇ /2011 ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಸೂಕ್ಲ್,ಬಂಗಾರಪೇಟೆ,ಕೋಲಾರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 E

59341 31ಪಾರ್ .ಮಾ.ಹ 46‐58/2010‐
2011.46‐58.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ಎನ್ ಬಾಲಸುಬರ್ಮಣಯ್, ಬಿ ಎಸ ಎನ್ ಎಲ್ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒಕಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

59366 73ಪಾರ್ ಅನೊಂ ಇ.26/09‐
10.26/09‐10.ಮಾನ/2011

ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/17/2014 D

59368 31ಪಾರ್. .ನ 
31ಪಾರ್. .ನೇ.ಇತರೆ1/2010‐

2011.1.ನೇಮಕ/2011

ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಗಾರ್ಮಗಲ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕರ ಕೊರತೆಯನುನ್ ನೀಗಿಸಲು ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

59382 71ಪಾರ್ ಅ.ಎನ್.ಓ. /16.ಇ /201
1

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತರ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸೆಂಟೆರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್
ಸೂಕ್ಲ್, ಅಗಲಗುಕಿರ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎನ್ ಓ  ಯ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕೋರಿ ಮನ

2/20/2015 E

59496 CPI.12/2010‐11.ಅನುಒ/2011 ಕಮಲ  ಪಾರ್ ಶಾ, ತವರದೇವರಕೊಪಪ್ಲು, ಹಾಸನ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 A

59568 3(1)ಪಾರ್. .ನೇ ಇತರೆ ಂ1/2010‐
2011/ ಂ.ವ.ಆ/1/2011

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣದ ಲ್ ಕಳೆದ ಐದು ವರಷ್ ರ್ಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಧ ಹುದೆದ್ಗಳ ಲ್ ಂದು ದ ವಗರ್ಗ ಗೆ
ಮತುತ್ ಅಲಫ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುತಿತ್ರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 E

59725 7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಇ /46/2009‐10 ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಭರವಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಭರವಸ್ ಸಂಖೆಯ್ : 1849 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಸಹಾಯನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2014 E

59731 7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಇ /2085/2006‐07 ಧಾನ ಪರಿಚತಿತ್ನ 102 ನೇ ಮುಂದುವರೆದ ಮತುತ್ 103 ನೇ ಅಧಿವೇಶವದಲ್ಇ ನೀಡಲಾದ ಭೆವಸೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

59736 7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಇ /03//2010‐11 ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಬಕುಕ್ಟ ಬೆಂ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಹಳ ಕುರಿತು. 6/9/2014 E



59739 7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಇ /07/2010‐11 ದಿ : 01/06/1987ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆಳ ಮಾಃಇತಿಯ
ವರಗಳು.

6/9/2014 E

59768 73ಪಾಫ್ರ್ ಅ ಮಹ.ಅ.12/10‐
11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ರಾಜಣಣ್, ನಿ ಮು , ಕೆರೆಯಾಗಳಹ ಳ್ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

59776 7[1]ಪಾರ್ /ದೂರು/05/2009‐10 .ಎನ್.ಎಸ್. ಕ. .ಪಾರ್ ಮತುತ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ ಕುರಿತು. 6/9/2014 E

59791 7(3)ಪಾರ್ ಅಹಣದುರುಪ ೕಗ.ಇ.2
9/10‐11/ದೂರು/29/10‐11/2011

ರ್ೕ ಎಂ.ಆರ್. ೕರಣಣ್ ನಿ.ಮು. .  ರ್ೕ ನವಚೇತನ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ ಮಾಗಡಿರಸ ತೆ್,ಬೆಂಗಳೂರು‐23 ಇವರು
ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/20/2014 D

59808 7{1}ಪಾರ್ ಅ/ಇ /28/2002‐03 ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ಾ ನಾಯಿತಿ ಪಡೆದು ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿನ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸತ್ರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 E

59818 7[1]ಪಾರ್ ಅ/ಇ /37/2009‐10 ದಿನಾಂಕ : 01/06/1987 ರಿಂದ 94‐95ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಲೆಗಳ ಚರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/9/2014 D

59988 7[2] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐07/2010‐
11.07.ವಗರ್/2011

ನಾಗರಾಜಯಯ್, ಸ , ದಯಾನಂದ ವಸತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ, ಕನಕಪುರ ಇವರನುನ್ ಚಂದೊರ್ೕದಯ ದಾಯ್ಲಯ ಕ
 ಪಾರ್ ಶಾ, ಯಶವಂತಪುರ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

60069 C76.10/2010‐11.ಅನುಒ/2011 ದಿ 01/06/1987 ರಿಂದ 1994‐95 ನೇ ಸಾ ನ ವರೆಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಇಸ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ
ರ ತ ಪಾರ್ ಶಾ ಶವ್ಬಂಧು ಕ  ಪಾರ್ ಶಾ, ೕಗೆಬಾಗಿ,ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 A

60299 CPI.13/2010‐11.ಅನುಒ/2011 ಹೊಯಸ್ಳ  ಪಾರ್ ಶಾ,ಹಳೇಬೀಡು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 A
60362 721ಪಾರ್ ಅ.10.ದೂರು/2011 ವಾಸ  ದಾಯ್  ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೋಡಿಹ ಳ್,ಕನಕಪುರ ತಾ,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಅನುದಾನ

ರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿ ರುವ ಕಷ್ಕರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/5/2014 A

60406 7(1)ಪಾರ್ /ಅನುಒ/02/2011 ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಬಿ.ರಸ ತೆ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. 6/5/2014 A

60520 73ಪಾರ್ ಅ 
.ಐ.ಎಸ್. ಎನ್.ಓ. .30/10‐

11.30/10‐11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2011

ಸೆಂಟ್ ಪಾಯ್ಟಿರ್ಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ,ಅಂಬೇಡಕ್ನರ್ಗರ,ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗೆ  ಐ ಎಸ್ ಇ
ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಅಡಕ 54 ಪುಟಗಳು

6/20/2014 D

60595 73ಪಾರ್ ಅಸಥ್/ಅನು:30/10‐
11.30/10‐11.ಸಥ್ಹ/2011

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಅನುದಾನಿತ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ,ಆವಲಹ ಳ್,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಧ್ಳಾಂತರ/ಹಸಾಧ್ಂತರಿಸಲು ಆದೇ ಸುವ
ಬಗ ಗೆ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರ ವೇತನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/20/2014 D

61206 31ಪಾರ್. .ಇತರೆ1/2010‐
2011.1.ಉನಾಯ್/2011

ಕ ಉ ನಾಯ್ ರಿ ಅ ಸಂ 8306/2007 ಗುಂಡಪಪ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿ ಮತಿತ್ತರರು ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ರುದದ್‐ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

61338 3(4)ಪಾರ್. ./ದೂಪರ್/18/2010‐
/2011

ರ್ೕ.ಎಸ್ ಶವ್ನಾಥ ಶೆಟಿಟ್, ನಿ.  . ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕನಾಯ್ಣ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ. ದ.ಕ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ಮಾನಯ್
ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಜಿರ್ ಬಗ ಗೆ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ

6/7/2014 E

61551 31ಪಾರ್. .ನೇ.ಕೆ.ಎ.ಟಿ 14/2010‐
2011.14.ನಾಯ್ಪರ್/2011

ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 7203/2010 ಕೆ ಭಾರತಿ ಮತಿತ್ತರರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ‐ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಸಂಬಂಧ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

61560 73ಪಾರ್ ಅಶಾ.ಮು.ಅ.ಇ.31/10‐
11.31/10‐11.ಶಾ.ಮು/2011

ರಂಗ ರಂಗ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಿಚ್ದುದ್ ಇದಕೆಕ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/20/2014 D

61745 79 ಪಾರ್ ಅ 
.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ/ಎನ್.ಒ .04/2010‐

11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಸಪತ್ಗಿರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಅರಳಬರಗೂರು,ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಎಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಲ್
ರಿಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ಅರಳಬರಗೂರು,ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 E



63431 7[2] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐08/2010‐
11.08.ವಗರ್/2011

ಫಾತಿಮಾ ಕಲಾವತಿ ಕಾಗೋ, ಮು , ನಿಮರ್ಲರಾಣಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಇವರ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಸೆಲವ್ಮೇರಿ, ಸ , ಫಾತಿಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಜಾಲಹ ಳ್ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

63644 31ಪಾರ್. .ಗಾರ್.ಕರ್.ನೇ 15/2010‐
2011.15.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2011

ಕೆ ಎ ಟಿ,ಬೆಂ ಇ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂ 5339,8720,9072/2002, 11852 ಇತರೆ ಆದೇಶದಂತೆ 1997‐98 1998‐99 
ನೇ ಸಾ ಸೇವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಸಾವಾ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

63694 79 ಪಾರ್ ಅ/25/2010‐
11.25.ಸಥ್ಹ/2011

ಕುವೆಂಪು  ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೆಣೂಣ್ರು,ಬೇಲೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರ ಸಧ್ಳಾಂತರದ ಬಗ ಗೆ್ರೂ.20,000/‐ ರೂ.40,000/‐ 
ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/9/2014 E

63769 C76.28/2010‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ರಾಯಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಲಲ್ ಳ್, ನೋಬನಗರ, ವ ಗಗ್ ಈ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಗೆ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6 ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

9/8/2014 E

64121 31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್68/2010‐
2011.68.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಿ,ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ 10/‐ ರ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿ ದೆ

6/7/2014 E

64218 73ಪಾರ್ ಅಆ.ಮಾ.ನೊಂ.49/10‐
11.49/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಬಳೆಗಾರನಹ ಳ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಬಳೆಗಾರನಹ ಳ್,ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಈ ಸಂ ವತಿಯಿಂದ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/17/2014 D

64222 32/ಪಾರ್. ..14.ಸೇಸೇ/2011 ಎಂ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ನಿ ಸ , ಸ ಉ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೆಂ ಇವರು ೕ ೕಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಸಧ್ ೕಯ ಸೇವೆಯನುನ್
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸೇವಾ ವ 2 ವಾಲೂಯ್ಂ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/11/2014 D

64853 C76.8/6664/2010‐
11.ಉನಾಯ್/2011

ರಿ ಅ ಸಂ 6664/10 ರ ಉ ನಾಯ್ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ಸಲು ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 9/11/2014 E

64891 C76.W.O.18751/2010.ಉನಾಯ್/20
11

ರಿ ಅ ಸಂ 18751‐56/2010 ಗಿಡಡ್ಪಪ್ ಚೋರಡಿ, ಕಾರಿಪುರ ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 9/11/2014 E

64988 7(9) ಪಾರ್ ಅ ಮೇಲಮ್ನ /09/2010‐
11/ಮೇಪಾರ್/09/10/2011

ರ್ೕ.ಧನಂಜಯ,  ರ್ೕ.ರೇಣುಕಯಯ್, ಸೆಂಟ್ ಅ ೕಸ್ ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಇವರು ನಿಪಾರ್  ಇವರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮೇಲಮ್ನ  ಬಗ ಗೆ್

9/27/2014 E

65055 C76.30/2010‐11.ಶಾ.ಮು/2011 ಸೇಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ರ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ ಶಾ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಯ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಮುಚುಚ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 9/11/2014 E

65134 73ಪಾರ್ ಅ .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.36/10‐
11.36/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಬೆಂ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹೆಚ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ ಗೆ್ ಬಿ
ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/17/2014 D

65184 73ಪಾರ್ ಅ .ಐ.ಎಸ್. .ಇ.33/10‐
11.33/10‐11.ಹೊಶಾಪಾರ್/2011

ಕೆ ಜಿ ಫೌರ್ಂಡೇಷನ್,ಮಾರತಹ್ ಳ್, ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬ್ ಗಯಾರ್ ಹೈ ಕನನ್ಡ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೆಂ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್  ಐ ಎಸ್  ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/17/2014 D

65198 CPI.15/2010‐11.ಅನುಒ/2011 ಸವರ್ಜಞ್  ಪಾರ್ ಶಾ,ಬಸವೇಶವ್ರ ಬಡಾವಣೆ,ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬದಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 A

65211 31ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹಕುಕ್ 70/2010‐
2011.70.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ರಮೇಶ ಧಮರ್ಪಾಪ್ ತಳವಾರ,ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ + 10/‐ ರ ಡಿ ಡಿ
ಲಗತಿತ್ ದೆ ದಿವ್ ಪರ್ತಿ

6/7/2014 E

65216 73ಪಾರ್ ಅ 
ರಿಟ್.ಅಜಿರ್.9733/11/34/10‐
11.34/10‐11.ಉನಾಯ್/2011

ರಿ ಪಿ ನಂ 9733/2011 ಕ ಉ ನಾಯ್ ಬಗ ಗೆ್ ದಿವ್ ಪರ್ತಿ 6/20/2014 D

65391 73ಪಾರ್ ಅಮಾಹ.ಇ.36/10‐
11.36/10‐11.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011

ಸೌಂದರಾರ್ಜನ್, ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ನಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10/‐ ರಂತೆ ಮೂರು ಐ ಪಿ ಓ ಜರಾಕ್ಸ್
ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D



65392 73ಪಾರ್ ಅಶಾಲೆ.ದೂರು:37/10‐
11.37/10‐11.ದೂರು/2011

ದಿ ಈಸೆಟ್ವ್ವೆಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನಿಯಮ ಬಾ ರವಾಗಿ ಶುಲಕ್ ವಸೂಲು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/17/2014 D

65395 73ಪಾರ್ ಅ ಬಿಎಸ್, ಇ35/10‐
11.35/10‐11.ದೂರು/2011

ಚೈತನಯ್ ಟೆಕೊನ್ ಸೂಕ್ಲ ಗೆ್ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/20/2014 E

65474 7[2] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐09/2010‐
11/ವಗರ್/09/2011

ರ್ೕಮತಿ ಜೆರಾಡ್ ಜೆ ಂತ, ಸ. , ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್, ಇವರನುನ್ ಮರ್ಲ ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಶಾಕೆ, ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ ಲೆ್ಗೆ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್,

6/7/2014 E

65551 71ಪಾರ್ ಅ.23.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಶಾಂತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಹೊಸಕೋಟೆ,ಬೆಂ ಗಾರ್ ಜಿ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮದರ್
ತೆರೆಸಾ ಪಾರ್ ಶಾ,ಗುಡುಬಂಡೆ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ ಶಾ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 
ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪೂಣರ್ ಪತ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/5/2014 E

65760 C76.01/2011‐12.ದೂರು/2011 ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಧ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮ ಕಾನೂನು ಬಾ ರ ನಡೆದು ಕೊಂಡ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 E
65761 79 ಪಾರ್ ಅ /ಇತರೆ/01/2011‐

12.01/2011‐12.ಇ /2011
ಜಿ ಎ ರ , ಕಾಂಚೀಪುರಂ,ತಮಿಳುನಾಡು ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

65821 73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.63/10‐
11.63/10‐11.ಶಾ.ನೊಂ/2011

2011‐12 ನೇ ಸಾ ಪಿ ಎಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಹನುಮಂತನಗರ,ಬೆಂ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ವಾಣಿ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹನುಮಂತನಗರ,ಬಿ ವಾಳ  ೆಅಂ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

66024 C76.05/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಸಡ್ಂ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

10/18/2014 E

66030 73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ.03/11‐
12.03/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಕೈವರ್ ಲಾಯ್ಂಡ್ ಸೂಕ್ಲ್,ಕೊತತ್ನೂರು ಗಾರ್ಮ,ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

66129 31ಪಾರ್. .ನಾಯ್.ಪರ್.1/2011‐
2012.1.ನಾಯ್ಪರ್/2011

ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 631/2011 ಆರ್ ಟಿ ಶೋಭಾ ಇತರರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ‐ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯ ಲ್ ನೇ
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಸಂಬಂಧ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

66231 C76.01/2011‐12.ನೇಅನು/2011 ದಿ 01/06/1987 ರಿಂದ 1994‐95 ನೇ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾ ನ ಅವಧಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಿನವರ್ ಕ  ಪಾರ್ ಶಾ,ಅಶೋಕನಗರ, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ 
ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿ ರುವ 06 ಜನ ಕಷ್ಕರುಗಳನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/11/2014 A

66386 31ಪಾರ್. .ಅನು.ನೇ 1/2011‐
2012.1.ಅಆನೇ/2011

ಎ ಎನ್ ಸಂಚೇಶ್, ಬಿನ್ ಎ ಎನ್ ನಂಜೇಗೌಡ, ಮು , ಸ ಪಾರ್ ಶ ಚೆಕೊಯ್ೕನಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇಲೆ ಪಾರ್
ಶಾ ದೈ   ಹುದೆದ್ಗ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸೇವಾ ವ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 B

66417 CPI.13/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ರ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್, ಬೆಂ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಬಳಾಳ್ವರ,ಬೀರೂರು ವಲಯ ಇ ಲ್ 2011‐12 ನೇ ಸಾ 6 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

66502 73ಪಾರ್ ಅ ಬಿಎಸ್.ಇ.04/11‐
12.04/11‐12.ಹೊಶಾಪಾರ್/2011

ವಾಸ  ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಪುರಂ,ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಎಡಿಫೈ ಸೂಕ್ಲ್,ಸೋಮನಹ ಳ್, 
ಬೆಂ ದ ವ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/20/2014 D

66526 31ಪಾರ್. .ಹೆಚ್.ಆರ್. .1/2011‐
12.1.ಮಾಹಆ/2011

ಹೆಚ್ ಆರ್  ಸಂ 2201/2011 ರ ದೂರಿಗೆ ವರದಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

66550 CPI.01/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಹಾಸನ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ ಎಸ್ ಇ
ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/21/2014 E



66574 CPI.02/2011‐12.ಅನುಒ/2011 ರಂಗನಾಧ  ಪಾರ್ ಶಾ ಬೂವನಹ ಳ್ ಕೊಡು ಹಾಸನ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 A

66735 C76.36251/2004.ಉನಾಯ್/2011 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 20 ವಷರ್ ಸತತ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ಸ ಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ನಿಗದಿ
ಪಡಿ ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅನಾಯ್ಯ ಉಂಟಾದ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 A

66771 31ಪಾರ್. .1/2011‐
2012.1.ಪ.ಜಾ.ಬು.ಆ/2011

ಭಾರತ ಸಂ ಧಾನದ ಅನುಚೇದ 16/4 ರನವ್ಯ ರಾ ಸ ಹೊರಡಿ ರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದೇಶಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಪರಿ ಜಾತಿ/ಪರಿ
ಪಂಗಡದ ಅಭಯ್ಧಿರ್ಗ ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ತಿನಿದಯ್ತೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

67001 73ಪಾರ್ ಅ ವೇ.ಅನು.01/11‐
12.01/11‐12.ಅನುಒ/2011

ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ದೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಆನೇಕಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗ ಗೆ್

6/20/2014 D

67114 79 ಪಾರ್ ಅ/19.19/2011‐
12.ಶಾ.ನೊಂ/2011

2011‐12 ನೇ ಸಾ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ ಸಂ,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ವತಿಯಿಂದ ವೇಕಾನಂದ ಪಾರ್ ಶಾ,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ
ಇ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

9/27/2014 E

67315 CPI.21/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 2011‐12 ನೇ ಸಾ ಎ ಪಿ ಎ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಪೆನಷ್ನ್ ಹಲಾಲ್, ಹಾಸನ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಎ ಪಿ ಎ
ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಪೆನಷ್ನ್ ಹಲಾಲ್, ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

67349 73ಪಾರ್ ಅಆಮಾನೊಂ10/11‐
12.10/11‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ದಾಯ್ ಸಂ,ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಧ್ವತಿಯಿಂದ ಪಿರ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ನಾಯಂಡಹ ಳ್, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

67493 C76.01/2011‐12.ಸಥ್ಹ/2011 ಜಡ್ ವಾ   ಪಾರ್ ಶಾ ಮಂಡಗದೆದ್,ತೀಧರ್ಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮೂಡುಬನೆಡುಗಳಲೆ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಧ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 12/24/2014 B

67571 3(4)ಪಾರ್. /ಸೇಸೇ/08//2011‐12 ರ್ೕ.ನಾರಾಯಣಶೆಟಿಟ್, ದೆಯ್. . . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, 80 ಬಡಗಬೆಟುಟ್, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್ ಆರ್ ನಿಯಮ 248 ರಂತೆ
1/4 ಭಾಗ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 E

67692 7[2] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐03/2011‐
12/ವಗರ್/3/11/2011

ವನಹ ಳ್ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್,  ರ್ೕಗುರು ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್, ಮತುತ್ ಜನತಾ ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ
ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

6/7/2014 E

67712 73ಪಾರ್ ಅಜ.ಖರೀದಿಅನು:04/11‐
12.04/11‐12.ಇ /2011

ಬೆಂ ಜಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಸಜಾರ್ಪುರ ಹೋಬ , ತಿಗಳರ ಚೌಡದೇವನಹ ಳ್ ಗಾರ್ ಜಮೀನನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮೆ ಪೀಪಲ್ಸ್
ಕಂಬೈಮ್ಸ್ ಬೆಂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಪೆ ರವರು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/20/2014 D

67783 C76.15852011.ಉನಾಯ್/2011 ಡಿ ಕೆ ಸರೋಜ,ನಿಶಾ ಮಾತೆ,ಸೆಂಟ್ ಜೊಯ್ೕಸೆಪ್ ಪಾರ್ ಶಾ,ಸಾಗರ್, ವ ಗಗ್ ಜಿ ರುದದ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕ ರಾ,  ಇ, ಬೆಂ
7 ಜನರು

9/11/2014 B

67969 73ಪಾರ್ ಅ ವಗರ್:03/11‐
12.03/11‐12.ವಗರ್/2011

ಸಟ್ರ್ ಎ ಅನನ್ಮ್ಮ್, ಸ , ಆರ್ ಪಾರ್ ಶಾ, ರುವಕಕ್ರ್,ಕಾಲ ಧೆ್ಟ್ ವೆಲುಲ್ಪುರಂ ಜಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸೇವಾ ವ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

68141 CPI.24/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 2011‐12 ನೇ ಸಾ ಮಲೆನಾಡು ದಾಯ್ ಸಂ,ದಡದಹ ಳ್ ಮ ಲ್ಪಟಟ್ಣ ಹೋಬ ,ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಈ ಸಂ ವತಿಯಿಂದ
ಮಲೆನಾಡು  ಪಾರ್ ಶಾ,ದಡದಹ ಳ್,ಹಾಸನ ಜಿ ಇ ಲ್ 6 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್ ರೂ.10,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

2/9/2015 B

68226 73ಪಾರ್ ಅವೇ.ಅನು:02/11‐
12.02/11‐12.ಅನುಒ/2011

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಶಾಲೆ ಪಾರ್ ಶಾ,ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/17/2014 D

68238 CPI.26/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಹೇಮಾವತಿ ದಾಯ್ ಸಂ,ಚಂಗಡಿಹ ಳ್,ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಈ ಸಂಸೆಧ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವೇಕವಧಿರ್ನಿ ಕಿ ಪಾರ್
ಶಾ,ಹೆತೂತ್ರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ 
ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E



68345 CPI.28/2011‐12.ಶಾ.ನೊಂ/2011 ಐಡಿಯಲ್ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಬೇಲೂರು ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಿ
ಪಾರ್ ಶಾ,ಬೇಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 06 07 ನೇ ತರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.10,000/‐ 
ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/7/2014 E

68387 73ಪಾರ್ ಅ ಶಾ.ಸಥ್:01/11‐
12.01/11‐12.ಸಥ್ಹ/2011

ಭಗವತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಧ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.20,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

68510 CPI.02/2011‐12 
CBSE.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ಚಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಸರಸವ್ತಿಪುರಂ, ಹಾಸನ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಯಲ್ ಅ ೕಲೊ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಸೂಕ್ಲ್,ಹೇಮಾವತಿನಗರ, ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

10/16/2014 E

68533 3(4)ಪಾರ್. .ಬಿಪಿಇಡಿ/ಉವಾಯ್ಪ/09/2
011‐12

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಪಿಇಡಿ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

68649 7[2] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐04/2011‐
12/ವಗರ್/04/2011

ರ್ೕಮತಿ ವಾಸುಗಿ ಸ. . ಟೀಚಸ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ/ತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ರ ೕಂದರ್ನಗರ, ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಈ ಕಷ್ಕಿಯನುನ್ ಫಾತಿಮಾ ಕ.ತ  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 E

68654 7[2] ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐06/2011‐
12.06.ವಗರ್/2011

ಎನ್ ಎಸಾತ್ರಾರ್ಣಿ, ಸ , ಟೀಚಸ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ/ತ ಪಾರ್ ಶಾ,ರ ೕಂದರ್ನಗರ, ಬೆಂ ಇವರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

68656 7[2] ಜಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್‐08/2011‐
12.08.ವಗರ್/2011

 ರಾಮಚಂದರ್ನ್, ಸ ಇಮಾಯ್ನುಯಲ್ ತಮಿಳು/ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ,ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಳಯ್,ಬೆಂ ಇವರನುನ್ ಸೆಂಟ್ ಆಲೊಪ್ೕನ್ಸ್
ತಮಿಳು  ಪಾರ್ ಶಾ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ದೆ

6/7/2014 E

68857 73ಪಾರ್ ಅಶಾಮುಅ.05/11‐
12.05/11‐12.ಶಾ.ಮು/2011

ಸ ಕ  ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ನಿಮರ್ಲ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕಾವೇರಿನಗರ, ಬೆಂ 6/17/2014 D

68955 31ಪಾರ್. .ನೇ ಅಂಗ.ಮಾ1/2011‐
2012.1.ನೇಮಕ/2011

ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಮೀಸ ಸಬಹುದಾದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯವಯ್ಯದ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

70657 36ಪಾರ್  ಸಾಭನಿ‐
ಭಾಅಂಮಂ.83/2011‐12.ಸಾಮಾನಯ್ 
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/2011

ಮಂಜುಳಾಮಣಿ ಜಿ ಇ,  ಆರ್ ಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್ ಇಡಿ ಎನ್ ಸಂ 138438 6/6/2014 E

72956 71ಪಾರ್ ಅ.04.ಸಥ್ಹ/2011 ಕೆ ಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಗೋಪಾಲಪಪ್ ಎಸೆಟ್ೕಟ್ ಪರ್ದಾ ಮಂದಿರ ರಸ ತೆ್,ಚಿತಾರ್ವತಿ ನಧಿ ಹತಿತ್ರ ಬಾಗೇಪ ಲ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಧ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ರೂ.20,000/‐ ರ ಡಿ ಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

8/26/2014 B

73383 71ಪಾರ್ ಅ.03.ಇ /2011 No Objection Certificate to the affiliation of K L S CBSE School,Peeranawadi village, Belgaum Dist run 
by Karnataka Law Society,Belgaum to the C B S I, New Delhi

2/25/2015 E

73387 .ಎನ್.ಓ. .ಇ /2011 No Objection Certificate is issued to the affiliation of Disha School,Keshwapur,Hubli,Dharwad Dist for 
the I.S CE,New Delhi

2/25/2015 E

73390 71ಪಾರ್ ಅ.ಇತರೆ.ಅನುಒ/2011 ಆಧಿರ್ಕ ಮಿತವಯ್ಯದಡಿ ಸಧ್ಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ ಶಾ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಅನು ೕದಿ  
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/9/2014 E

73410 71ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ ಹ.ಇ /2011 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
73418 c7(9) reg 30/2011‐

12/ಶಾ.ನೊಂ/5‐7‐2011/2011
Indira convent mandya 6 th and 7 th std permission 2/9/2015 B

73516 c7(9) pra Si a reg 32/11‐
12/ಇ /28‐6‐2011/2011

Sri annapurneshwari trusti sushikshitha schoolAldur 6/7/2014 E



73565 c7(9) reg nM 34/2011‐12/ಭೇ & 
ವ/7‐7‐2011/2011

sri Siddaligeshwar school kodagu district 6/7/2014 E

73636 C7(9) reg 35/2011‐12/ಇ /8‐7‐
2011/2011

D M S Jnana kuteera baby village pandapur taluk 9/27/2014 E

73730 71ಪಾರ್ ಅ.01.ಇ /2011 ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿತ್ನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ 127 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
73745 71ಪಾರ್ ಅ.01.ಸಥ್ಹ/2011 ಪವುತರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿಮಂಗನಹ ಳ್ ಉತತ್ರವಲಯ‐1 ಹಸತ್ಂತರದ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
73749 71ಪಾರ್ ಅ.01.ಇ /2011 ಪಿ.ಭಾರತಿ ಸ. .ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪಾರ್.ಶಾ.ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನದ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
73750 71ಪಾರ್ ಅ.01.ದೂರು/2011 ಆಂಜನಪಪ್, ಸ ,  ಾನೇಶವ್ರಿ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ,ಕೆ ಬಿ ಸಂದರ್, ಬೆಂ ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/25/2015 E

73764 71ಪಾರ್ ಅ.ವಗಾರ್/01.ಇ /2011 ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ,ಸ ತೆಲಗು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗಂಗಾನಗರ,ಬೆಂಗಳುರು ಇ ಲ್ಂದ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಎನ್.ಕನನ್ಡ ರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಬೆಂ,ಇ ಲ್ಗೆ ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

6/9/2014 E

74019 72ಪಾರ್. ಅ26/2011‐
12.26.ಶಾ.ನೊಂ/2011

ನಿಸಗರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಂಗಾನಲೂಲ್ರು ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ 11‐12 ನೇ
ಸ ಗೆ 6 ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಡಿ ಡಿ 10000 ರೂಗಳು 
ಲಗತಿ ದೆ

6/7/2014 E

74317 31 ಪಾರ್. .ಇತರೆ/02/2011‐
12.02/2011‐12.ಹೆ ಮಾ/2011

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರ್ೕರಾಮಪಪ್ ಸ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಇವರಿಗೆ ದಿ:4/5/11ರಂದು ನಡೆದ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್
ನ ಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಅನಾಯ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

74319 71ಪಾರ್ ಅ.01.ಇ /2011 ಕಣವ್ ಅಕಾರ್ವತಿ ಟರ್ಸ್ಟ್,ಪಂಚಮುಖಿ ನಿಲಯ,ಕುವೆಂಪುನಗರ,ರಾಮನಗರ ಈ ಸಂಸೆಧ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಆಕಸ್ಫ್ಡ್ರ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,ವಂದಾರಗುಪೆಪ್,ರಾಮನಗರ ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ ಕರ್ಮ 
ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 E

74429 73 ಪಾರ್ ಅ‐ಮಾ.ಹಕುಕ್‐01/2011‐
12.20‐07‐2011.ಇ /2011

ರ್ೕ. ಮುನಿರಾಜ ಎಸ್ ಕೆ ಮೂನೇಶವ್ರ ನಗರ ಬೆಂ.ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ ದಿನಾಂಕ: 09‐07‐2011 6/20/2014 D

74600 3(4)ಪಾರ್. ./ದೂಪರ್/ ಂಬರಹ 
13/2011‐12

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಚ್ಕರ ಬಗ ಗೆ್ ಂಬರಹ ಕಡತ 4/28/2015 E

74772 73 ಪಾರ್ ಅ‐ ಂಬರಹ‐06/2011‐
12.23‐07‐2011.ಇ /2011

ಸಕಾರ್ರದ ಹಂತದ ಲ್/ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ/ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ/ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಪತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/17/2014 D

74919 73 ಪಾರ್ ಅ ವಂಸಂದೂ 07/2011‐
12.25‐07‐2011.ದೂರು/2011

ಸ ೕರ್ದಯ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂ‐40 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಶುಲಕ್ ಹಾಗೂ ವಂತಿಗೆ ಸಂಗರ್ಹ
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್

6/17/2014 E

75099 71ಪಾರ್ ಅ.04.ಇ /2011 ಶಮ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಜಯನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ , ಪಾರ್ ಹಾಗೂ
ಪೌರ್ ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

2/20/2015 E

75102 7(6)ಪಾರ್ ಅ/ರಿಪಿ/02/2011 ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳು 10/18/2014 E
75441 7(3) ಪಾರ್ ಅ ಮಾ.ಪತರ್ಗಳು‐

08/11‐12/ಇ /29‐07‐2011/2011
ಮಾ ತಿ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/20/2014 D

75470 3(1) ಪಾರ್  01/2011‐11 
ಗಾರ್ಮೀಣ 
ಕೃಪಾಂಕ/ಪಾರ್, .ನೇ/01/2011‐
12/2011

ಗಾರ್ಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/7/2014 E



75494 3(5)ಪಾರ್.  ಬೇ/ನೀ. /36/2009‐
10/2011

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘರಿ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್. 6/5/2014 E

75608 CPI.04/2011‐12.ವೇನಿಪ/2011 ನಾ ರ್ ಸ  ಸ  ಪಾರ್ ಶಾ ರೂಪನಗುಡಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E
75730 ¸¸ 3(4)ಪಾರ್. .ಅನು (ಭಾಗ‐

1)/ಉವಾಯ್ಪ/2010‐/2011
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಎ ಬಿಎ ಸ್ ಪದ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

75812 02/2011‐12.02/ ೕ.ನಿ/02/2011‐
12.ಪಾರ್, .ನೇ/2011

ಕೆ ಎ ಟಿ ಅ ಸಂ 37/2011 ದಿ 4/3/2011 ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗಗ್ಲತಾಗೊನಾನ್ ವ್ಸ್ ಇವರ ೕಜನಾ ನಿರಾ ರ್ತರ
ಕೋಟಾದಡಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

75817 3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಎ/ಬಿಎ ಸ್ 
/14‐/2011‐12

ಅಂಜುಂ ಅಫಜಾ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನಗುವನಹ ಳ್,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರಿಗೆ ಬಿಎ ಸ್ ಪದ ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

75834 CPI/ಹೆ ಮಾ/ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ 
ಮಾ್ ತಿ/2011

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 6/7/2014 E

75921 7(6) ಪಾರ್ಶ ರಾ ಮು ಅ 31/2011‐
12/ಮನ /8‐8‐2011/2011

ಕುಂಇಮಲೆ ದಚಿರ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಸಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10/18/2014 E

75975 3(4)ಪಾರ್. . ಘಟನನ್ಣ‐
ಉ.ವಾಯ್.14/68233/ಉವಾಯ್ಪ/2010‐
/2011

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಎ. ಸ. ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಗಾಯತಿರ್ಬಡಾವಣೆ, ಹಾಸನ,  ರ್ೕ.  . .ನಾಗೇಶ್ ಸ. . 
ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಿದರೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು,  ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಹೆಚ್ ವನಿತ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಇಟಾಟ್ಪಟಟ್ಣ, ಅರಕಲಗೂಡು, 
ರ್ೕಮತಿ .ಕೆ ಶೈಲ ರ್ೕ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಾನುಗುಂದಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಘಟನೊನ್ೕತತ್ರ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ 

ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 E

75991 34ಪಾರ್. ..15/2011‐
12.ಕ.ನಿ.ಅ/2011

ಸಭೀನಾ ಬೇಗಂ ಸ  ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ನೂಯ್ ಈದಿಗಾ ಉ ವ ಮೈಸೂರು ಇವರು ದಿ:10/6/09 ರಿಂದ 8/9/09ರ
ಅವಧಿಯನುನ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/30/2015 E

76060 7 9 ಪಾರ್ ಅ ಚಿಬಿಎಸ್ಇ 
/ಎನೊ 04/2011‐
12/ಅರಶಾನೌಮಾ/6‐8‐2011/2011

ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಎಜು ಸೊಸೈಡಿ ಎನ್ ಓ ನೀಡುವ ಬ ಗೆ್ 10/21/2014 E

76132 3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ಇತರೆ (ಬಿಎ 
ಬಿಎ ಸ್16/2011‐12

ಬಿಎ, ಬಿಎ ಸ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

76335 3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ಅನು 1 
(ಬಾಗ‐2) 2010‐/2011

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಎ ಬಿಎ ಸ್ ಪದ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

76339 3(4)ಪಾರ್. ./ದೂಪರ್/31019//2011‐
12

ವೈ.ಹೆಚ್ ಗೌರಿಶಂಕರ, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹೆಡತಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್ ಮೇಲಮ್ನ
ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

76670 3(4)ಪಾರ್. .ಅನು/ಸೇಸೇ/ಪರಿಗಣನೆ‐
05‐2010‐/2011

ರ್ೕಕೃಷಣ್ಪಪ್, ನಿ.ಮು.  ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಇನೊನ್ೕ , ಮಂಗಳೂರು ದ.ಕ ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

76789 7(3) ಪಾರ್.ಶಾ.ಅ. ವಗರ್‐09/2011‐
12/ವಗರ್/18‐08‐2011/2011

ರ್ೕ.ಆರ್. ನಾಗಣಣ್, ಸ. ., ಮನು ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ರ್ೕ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಕನನ್ಡ
.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಂಚೇನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್.

6/20/2014 D

76795 73 ಪಾರ್ಶ .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಎನ್.ಒ. . 
ತಿದುದ್ಪಡಿ‐11/2011‐12.19‐08‐
2011.ಅನುರಶಾ/2011

ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕಲಚ್ರಕ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್
ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕನಕಪುರ ಮುಖಯ್ ರಸ ತೆ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ಎನ್ ಓ ಗೆ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕೋರಿ ಮನ ಬಗ ಗೆ್.

6/20/2014 D



76965 3(4)ಪಾರ್. .ಪಿಹೆಚ್ 
ಡಿ/ಉವಾಯ್ಪ/19/60123//2011‐12

ರ್ೕಮತಿ ಶೆವ್ೕತ.ಎಸ್.ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನರ ೕಪುರ,ಮೈಸೂರು ವೇತನ ರ ತವಾಗಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 E

77079 CPI.08/2011‐12.ಇ /2011 ಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರ ಹೊರಡಿ ದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು 6/7/2014 E

78896 73 ಪಾರ್ ಅ 
ವೇ.ಅನು.ಸಪ್ ಟ್ೕ.04/2011‐12.03‐09‐
2011.ಅನುಒ/2011

ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾಶನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗ ಗೆ್‐ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ.

6/20/2014 E

81460 31 ಇತರೆ11/2011‐12.11/2011‐
12.ಇ /2011

ತೀವರ್ತರವಾದ ಕಷ್ಕರ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು. 6/7/2014 E

81545 si 7 (9) pra shi a itre 06/2011‐
12/ಇ /12‐9‐2011/2011

gulbarga division letters 9/11/2014 E

81628 71ಪಾರ್ ಅ.ವೇ.ಅ/09.ಅನುರಶಾ/20
11

ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/20/2015 B

81656 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಇಡಿ ದೂರು 
42168‐2010‐/2011

ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಆರ್ ಮಂಜುಳ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗ ಸಂಬಂಧ ದೂರು 4/28/2015 E

81805 71ಪಾರ್ ಅ.10.ಅನುರಶಾ/2011 ರ್ೕ ರಮಣ ಮಹ ರ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ ಜಯನಗರ ಗಾಡರ್ನ್ಸ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ದಿವ್ ಪರ್ತಿಗಳ ಲ್

2/25/2015 A

81969 7(9( ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ 07/2011‐
12I/ಇ /17‐9‐2011/2011

ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡಿತಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

82042 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಅನು ಬಿಎ 
ಬಿಎ ಸ್21//2011‐2012

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬಿಎ ಬಿಎ ಸ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

82817 3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ದೂರು/52//20
07‐08

ರ್ೕ. ಎಂ.ಬಿ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಭಕತ್ರಹ ಳ್, ಆಲೂರು ಹಾಸನ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು‐ ವರದಕಷ್ಣೆ ಕೊಲೆ
ಪರ್ಯತನ್

6/6/2014 E

83102 7(9) ಪಫ್ರ್ ಅ ಮೆ ಫ್ಮ್ನ್ವ್ /2011‐
12/ಮೇಆ/28‐9‐2011/2011

ನಾಗರ್ ರ್ ತ್ಫ್ 6/7/2014 E

83613 71ಪಾರ್ ಅ.12.ಅನುಒ/2011 ರ್ೕ ವಾಣಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಲಾಲ್
ಬಹದೂದ್ರ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ ಶಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ 
ಅನು ೕದಿ  ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 A

83974 73 ಪಾರ್ ಅ ಮಾನಯ್ತೆ 12 /2011‐
12.03‐10‐2011.ಮಾನ/2011

ನೋಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾವರ್ತಿಪುರಂ, ಬಸಪಪ್ ಸಕರ್ಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ನಮೂನೆ‐9ರ ಲ್
ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/20/2014 D

84090 73 ಪಾರ್ ಅ ಮಾ.ಹ.ಇ.02/11‐
12.07‐10‐2011.ಇ /2011

ಡಯಾನ ಪೆ ಮರಿ ಸೂಕ್ಲ್, ಹೊಸಪಾಳಯ್, ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಯ ಬಗ ಗೆ್‐ ಪಿ ೕಹನಕುಮಾರ ಇವರ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ ಬಗ ಗೆ್.

6/20/2014 D

84292 3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/11//2011‐
12

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಘಟನೋತತ್ರ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 1 ಇಂದಾರ್ಣಿ ಸ
ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ 2. ರೂಪ ಎನ್ , ಸ . ಬರಗೇನ ಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್

4/28/2015 E

84393 7(9) ಪಫ್ರ್  ಇನ್ಫ್ ಔ  05/11‐
12/ಇ /12‐10/2011

ಕುವೆಮುಪ್ 10/16/2014 E



84668 71ಪಾರ್ ಅ.06.ಸಥ್ಹ/2011 ಸೆಂಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಕನಕಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮೈಸೂರು ರಸ ತೆ್ ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 20000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿ ದೆ

6/5/2014 A

84686 71ಪಾರ್ .13.ಅನುಒ/2011 ರ್ೕ ಲಪ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ನೂಯ್ ಕಾಲೋನಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಲಪ್
ಕನನ್ಡ  ಪಾರ್ ಶಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿ  ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 B

85259 ¸¸ 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಆಐರ್ಇಎಸ್
ಐ22/2011‐12

ಒಂದು ವಷರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗದ ಬಗ ಗೆ್ ಆರ್.ಐ.ಇ ಎಸ್ ಐ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಜನಲ್ 4/28/2015 E

85274 79 ಪೆಫ್ರ್ೕಅ ಇತೆರ್ ರೆ/20112/ಇ /19‐
10/2011

ವ್್ೞ ಪಫ್ರ್ಟಿಮ್ಕ್ 1000ರ್ 6/7/2014 E

85375 71ಪಾರ್ ಅ.15.ಅನುಒ/2011 ಸಾವ್ತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಾವ್ತಿ  ಪಾರ್ ಶಾ
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿ  ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2/20/2015 B

85613 3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ದೂರು/23/6
3033//2011‐12

ರ್ೕ ಎಸ್ ಮಧುಕೇಶ ಸ. ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಳ,  ವ ಗಗ್ ಇವರು ನಕ ಅಂಗ ಕಲ ದಢ್ಡೀಕರಣ ಪಡೆದು ಬಿಇಡಿ
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/28/2015 E

85641 72ಪಾರ್ಶಾಅ.ವಗಾರ್.ಅನು18/2011‐
12.18.ಅರಶಾನೌಮಾ/2011

ಜೆ ಜಿ ಮಲಲ್ಮಮ್ ಸ  ನೂತನ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೆಗಗ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
ಅಂತರ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಆ ೇಪಣಾ ರ ತ ದೃಢೀಕರಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

86188 3[5]ಶಾ ಪಾರ್/ಇ /ತರಬೇತಿ.ವೇ.
ಶೆರ್ೕಣಿ.ನಿ‐04/2011‐12

ರ್ೕ ಎಂ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಸ , ಸಕಾರ್ರಿಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿಡದಕೋನೇನಹ ಳ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐1, ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿ ರುವ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದದ ಸದರಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ 
ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 E

86420 73ಪಾರ್ ಅ.ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್34120/11:0
7/2011‐
12.31/10/2011.ಉನಾಯ್/2011

ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 34120/2011, ಆರ್.ಕೆ.ಎಸ್.  ದಾಯ್ ಸಂಸಥ್ಗಳು, ಅರಳೆಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐53 ಇವರು ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರದ ರುದದ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/20/2014 D

86555 3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/25//2011‐12 ಮಹದೇವ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ರಿಸಾವೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರು ಂದಿನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

86824 3(4)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/26/83360/
2011‐12

ಬಸವರಾಜು,ವೈ.ಬಿ ಸ. .  ರಾ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರು ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 10 
ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 E

87246 73ಪಾರ್ಶಾಅದೈ ಕೌಂ /16/2011‐
12.08/11/2011.ಹೆ ಮಾ/2011

ರಂಗಶೆಟಿಟ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು, ಬಸವಾನಂದ ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಆಡುಗೋಡಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಥ್ಳಹಂಚಿಕೆ, ವೇತನ
ಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್. 11‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರೆಂದು ಗುತಿರ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/20/2014 E

87351 73ಪಾರ್ ಅ.ಶೈ.ಜಮೀನು :2011‐
12.09/11/2011.ಇ /2011

ಬೆಂ ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಚೌಡದೇನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ನ ಜಮೀನನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಬೆಂ ನಾಲೆಡ್ಜ್
ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಪೆ   ರವರು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/20/2014 D

87952 7(6)ಪಾರ್ ಅ.ವೇ37/11‐
12/ಅನುಒ/17/11/2011/2011

ಲಯನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊರಬ,  ವ ಗಗ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 E

88097 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/17857/201
1‐12

ಬಿ ಸುಭಾಷ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗಾಜನೂರು,  ವ ಗಗ್ ಇವರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ ಐಎಎಸ್/ಕೆಎಎಸ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ವೇತನ
ರ ತ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 E

88143 3(4)ಪಾರ್. 6183/2011/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/27
//2011‐12

ರ್ೕಮತಿ ಕೃಷನ್ವೇಣಿ. ಗಂಡ ದಿವಂಗತ ಎಂ ಪುಟಟ್ಯಯ್, ನಿ.ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹರದಹ ಳ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು
ಕೆ ಎ ಟಿ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ 6183/2011

6/7/2014 E

88331 3(4)ಪಾರ್. //ದೂಪರ್/88207/29//2
011‐12

ರ್ೕ ಎಸ್ ಉಮೇಶ ಆ ಯಾಸ ಕುಪೆಪ್ ಉಮೇಶ, ಸ. . ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೋಡಂಗಿಕೊಪಪ್ಲು, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ಎಸ್ ಶ ಧರ ಹಾಸನ ದೂರು

6/6/2014 E



88654 73ಪಾರ್ ಅ/ ಎಸ್ಎಸ್ 
ಸಂಮಾ20/201112.30/11/2011.
ದೂರು/2011

ಬೆಂಗಳೂರುನಗರದ ನಾಗದೇವನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮದ ಸವೆರ್ ನಂ77 ಮತುತ್ 78 ರ ಲ್ರುವ ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸೆಥ್ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿ
ಕುರಿತು

6/20/2014 D

89175 c79.2112012. .ಸ & ಪ ಪರ್./2011 L A question 6/9/2014 E

89405 71ಪಾರ್ ಅ/ ಬಿಎಸ್ 
.04/.ಇ /2011

ಗೋಲಡ್ನ್ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬಾಗೂರು ಸೊನೆನ್ೕನಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ತಿರುಪತಿ ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ
ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 C

89519 CPI.04/201112.ಪಾರ್, .ನೇ/2011 ಲಪ್ ಎಂ  ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತರ್ 6/7/2014 E

89589 73ಪಾರ್ ಅ/ ಬಿಎಸ /ಎನ್ಓ 19/
201112.09/12/2011.ಅನುರಶಾ/20
11

ಗಂಗಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೂರು ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಿರ್ ಯಂಟ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/20/2014 D

89607 CPI.5249/2010.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2011 ಎಸ್  ದಾ ಾಯಿಣಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ತಟೆಟ್ಕೆರೆ ಇವರು ಕೆ ಎ ಟಿ ದಾವೆ ಸಂ5249/10ರ ತೀಪರ್ನುನ್ 
ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 C

89819 34ಪಾರ್ .30.ದೂಪರ್/2011 ರ್ೕ ಗಣೇಶ ರಾವ್ ಎಸ್ ಸ ನಿ ೕಜನೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಿ ಬಿ ಸರಗೂರು, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರು
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 03112010 ರ ರುದದ್ ಮೇಲರ್ಮನ  ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಬಾಲಕಿಯರು, 
ಹೆಬಬ್ಲಗುಪೆಪ್, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು

4/30/2015 E

90069 79 ಪಾರ್ ಅ ರಿ ಪಿ ಸಂ 
16013/2011.16122011.ಉನಾಯ್/2
011

ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೂಮಿನ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಇವರು ದಾವೆ ಹುಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E

90116 7(9) ಪಾರ್  ಅ ಎನ ಓ /ಇ /16‐
12‐2011/2011

ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರ್ೕ ೇತರ್ ಕಲುಲ್ಮಠ ಇವರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಎನ್ ಓ ಸೊ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 10/16/2014 E

90215  7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/37/2011 ಮಂಜು ರ್ೕ ಗುರಕುಲ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಂಟರಮಕೆಕ್ ಇವರಿಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಕ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್,

2/9/2015 B

90419 c7(9) pr a/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/2011‐
12/2011

B R prasad Arakalgud 10/30/2014 E

90550 7(1)ಪಾರ್ /ಅನುರಶಾ/1//2011 1987‐88 ರಿಂದ 1994‐95 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ದ ಕಡತಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕಲನೆಗಾಗಿ 6/9/2014 E

91005 79) ಪಾರ್ ಅ ಬಿಎಸ್ ಇ ಎನ್ 
ಓ /ಇ /09/2011‐12/2012

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರನನ್ ತಾರಾಮ ಶೆಟಿಟ್ ಇವರ ವತಿಯಿಮದ ನಡೆಯುತಿರುವ ದಿ ಸಮಿಮ್ಟ್ ಸಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ಎನ್ ಓ  ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/30/2014 E

91094 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ//ಇ /10/201
2

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯ್ಎಯನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E

91311 3(1) ಪಾರ್ .07/2011‐
12/ಪಾರ್, .ನೇ/07/2011‐12/2012

ದಿ ಎಸ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಲೂಲ್ರು ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮಗಳು ಎಸ್ ಕೆ ದೀಪಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ ಶಾ  ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೆ

6/7/2014 C

91407 3(1) 
ಪಾರ್ ಅ/ಪ.ಜಾ/ಪ/ಪಂ.ಮಾ.01/20/
ಖಾಹುಮಾ/2011‐012/2012

ಪ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪ ಪಂಗಡ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E



91477 3(1) ಪಾರ್ . ಮಾ.ಹ.ಅ. 18/2011‐
12/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಮಾ.ಹ.18/11‐
12/2012

Jystlaw ವಕೀಲರು ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

91482 3(1)ಪಾರ್ .ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2011‐
12/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/4496/04/2012

ನಾಗಮಮ್ ಕೋಂ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಕ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯ ಲ್ನ ಅಜಿರ್ ಸಂ4496/04ರ ದಾವೆಗೆ ಸ ಲ್ ದ
ರಿವೂಯ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ29/06ರ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

91604 3(1) ಪಾರ್ ಅ 17/2011‐
12/ಇ /17/2011‐12/2012

ಬುದಿದ್ಮಾಂದಯ್ ಮಕಕ್ಳ ಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಟ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಇರುವ ಅಹರ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು 6/7/2014 E

91663 3(1) ಪಾರ್  ಮಾ.ಹ.17/2011‐
12/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/2011‐12/2012

ಎ ಎಂ ರಮೇಶ ಮೈಸೂರು. ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್ 6/7/2014 E

91666 3(1) ಪಾರ್ ಅ ಮ.ಮೀ03/2011‐
12/ನೀ. /03/2011‐12/2012

ಸಕಾರ್ರಿ/ಅರೆ ಸಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಶೇ 30%ರಷುಟ್ ಮ ಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಾ ದ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

91718 3(4)ಪಾರ್.  ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ 
ನಕಲು/ಅನು/33/2012

ರ್ೕ ಅನಂತ ಕೊಡಿಗ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅಮಾಸೆಬೈಲು, ಕುಂದಾಪುರ ವಲಯ ಇವರ ದುಪಿಲ್ೕಕೇಟ್
ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

91722 c7(9) pra shi a/ಇ /15/2011‐
12/2012

New school opening by Ajim premji Foundation 6/9/2014 A

91855 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /16/2012 ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ರ್ೕಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ ಸಮಸೆತ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 6/7/2014 E
91954 ¹3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ಕ.ನಿ. 34 ‐

2011/2012
ರ್ೕ ಜಿ ಎಚ್ ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹಂಚಿನಕುಡಿಗೆ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ

ಗೈರುಹಾಜರಿ‐ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗ ಗೆ್
4/28/2015 E

91958 3(1) ಪಾರ್ ಅ 
ಕೆ.ಎ.ಟಿ3199/2008/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/3199/2
008/2012

ಕೆಎಟಿ ದಾವೆ ಸಂ3199/2008 ದಿ16/11/11ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 C

92005 c7 (9) pra shi/ಮೇಆ/03/2012‐
12/2012

Regarding order passed bu the cpi 6/7/2014 E

92024 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/42/2011‐
12/2012

ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಾರತಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 2/9/2015 B

92051 3(1) ಪಾರ್  18/2011‐
12/ಇ /18/2011‐12/2012

ನಕಸ್ಲ್ ಪರ್ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಬಗ ಗೆ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವರೇ ನಕಸ್ಲ್ ಪರ್ದೇಶದ ಸಥ್ ೕಯರನೆನ್ೕ
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

92130 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /17/2011‐
12/2012

ನಳಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನಳಂದ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಉವ ಬಗ ಗೆ್ 10/27/2014 E

92315 7(9) ಪಾರ್ಶಇ/ಇ /11/2011‐
12/2012

ಸೈನಿಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೊಡಗು ವತಿಯಿಂದ +2 ಹಂತದ .ಬಿ.ಎಸ.ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

10/21/2014 E

92377 3(1) ಪಾರ್ ಅ.22/2011‐
12/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/2011‐12/2012

ಬಿ ಎಂ ಮರುಳ ದದ್ಪಪ್ ಬಿಸಲೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 6/7/2014 E



92378 3(1) ಪಾರ್ ಅ 24/2011‐
12/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2011‐12/2012

ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

92484 7(3)ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/ಹಸಾತ್ಂತರ/01/2
011‐12/2012

ರೋಟರಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಬೆಂ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರೋಟರಿ ಸೇವಾಭಾರತಿ ದಾಯ್ಲಯ
ಕನನ್ಡ  ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರೋಟರಿಕಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು 
ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ರೋಟರಿ ಬೆಂ ದಾಯ್ಲಯ ಕನನ್ಡ  ಪಾರ್ ಶಾ ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 
40,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

92487 7(3)ಪಾರ್ ಅ/ಹೆ ಮಾ/ಹೆ. ಕಕರು/2
4/2011‐12/2012

ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಸ  ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೌಡನಪೇಟೆ ಬೆಂ ಈ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/20/2014 D

92499 CPI/ಶಾಹೆಬ/ 7(6) 
ಪಾರ್ ಅ. .ಬಿ.ಎಸ್.ಇ.41/2011‐
12/2012

ಎಂ.ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಮಾಪಾರ್ಡಿ, ಮೂಡಬಿದಿರ್. ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ದ ಲ್ ಶಾಲೆಯ
ಳಾಸವನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

12/24/2014 B

92506 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಪಾರ್. .ಅ.ಶಾ.ಪಾರ್.ಅ.
22/2011‐12/2012

ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ ಶಾಲೆ. ಆಲಗೇರಿ. ಮಂಡಿರ್.ಹೊಸನಗರ. ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ನೊಂದಾಣಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

9/8/2014 B

92510 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6) 
ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ.55/2011‐12/2012

ರ್ೕ ಸತಯ್ಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅ ಕೆ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ/ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2012‐
13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/24/2014 B

92576 3(1) ಪಾರ್ ಅ 
ಇತರೆ/ಪತರ್ಗಳು/2012/ಇ /2012/2
012

ಜಿ ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ತಪಮಮ್ಪಪ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ೕಜನಾ ನಿರಾ ರ್ತರ ದೃಡೀಕರಣದ ಪತರ್ದ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಸ ಪಾ
ಶಾ ಸ  ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

92597 3(1)ಪಾರ್ ಅ ಇತರೆ20/2011‐
12/ಇ /20/2011‐12/2012

ಕ ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಮಾನಯ್ ರೋಧ ಪಕಷ್ದ ನಾಯಕರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೂಡಲೆ
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

92600 3(1) 
ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ.11/2012/ಮಾ.ಹ.ಅ/1
1/2011‐12/2012

ೕರಯಯ್ ಶಂಕರ್ಯಯ್ ಬಿಲದ್ಂಗಡಿ ಮಾ.ಹ.ಅ. ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಸಂಬಂದ 6/7/2014 E

92674 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6)ಪಾರ್ಶಅ.
ನೋಂ.61/2011‐12/2012

ಜನಮ್ ಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ)ಬೈಲೂರು.ಕಾಕರ್ಳ ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್.ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/6/2015 B

92713 (3)1 ಪಾರ್  ಇತರೆ 21/2011‐
12/ವೇನಿಪ/21/2011‐12/2012

ಉಮೇಶ ವ ಂಗಪಾಪ್ ಚಿಂಚೋ ಗುಲಬಗಾರ್ ಇವರ ದಿ11/1198 ರಿಂದ 11/11/03ರ ವರೆಗೆ ಸ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುವ
ಸೇವಾ ಜೇಷಠ್ತೆ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ ಸಮಾನತೆ ರಜೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಕಾರ್ರಿ 
ಸೇವಾ ಸೌಲಭಯ್ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

92833 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/08/2012 ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ ಶಾ ನಂಗ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮತುತ್ ಹಸಾತ್ಂತರ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 60,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/12/2014 B

92877 7(3)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/10/12‐
13/2012

ಸೆವೆಂತ್ ಸಾಟ್ರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಧಿಕಾಳು ಗೆರ್ೕಸ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/20/2014 D

92961 79) ಪಫ್ರ್ ಅ ವೈ ಅ 10/2011‐
12/ಅನುಒ/10/2011‐12/2012

ಕುವೆಮುಪ್ ರಿಯ್ ಪಫ್ರ್ ಸಲೆ 9/27/2014 E

92975 799)ಪಫ್ರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/43/2011‐
12/2012

.ನೇತಾಜಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಲ್ಮಾವಟಿ 9/27/2014 E



92976 99) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/44/2012‐
13/2012

ಅಂಜೆಲಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2/9/2015 B

92980 CPI/ಶಾ.ನೊಂ/ 7(6)ಶಾ ಅ. ಬಿಎ
ಸ್ ಇ.46/2011‐12/2012

ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆ. ರೋಜಾರಿ ೕ ಚಚರ್ರಸೆತ್.ಮಂಗಳೂರು.ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ಇ. ಪಠಯ್ಕರ್ಮ
ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/7/2015 B

93044 (9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/45/2011‐
12/2012

ಅನಿಕೇತನ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9/27/2014 E

93046 (9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/46/2011‐
12/2012

ಬಸವೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6/7/2014 E

93070 (9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/47/2011‐
12/2012

ಭೃರವೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಇಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ 2/21/2015 E

93109 3(1) 
ಪಾರ್ ಅ3161/2007/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/3161/0
7/2012

ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂ316107 ಕುರಿತು 6/7/2014 D

93531 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /21/2011‐
12/2012

ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕಷ್ಕಿಯ ಮನ 6/7/2014 E

93621 3(1) ಪಾರ್ ಅ 26/2011‐
12/ಮಾ.ಹ.ಅ/26/2011‐12/2012

ಕೃಷಣ್ ಬಿ ಕೆ ರವರು ಮಾಃಇತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

93622 3(1) ಪಾರ್  ಮಾ.ಹ.27/2011‐
12/ಮಾ.ಹ.ಅ/2011‐12/2012

ಅಂತರಾಸೇನಗುಪಾತ್ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

93790 3(1) ಪಾರ್  ಅ.ಆ.ನೇ.08/2011‐
12/ಪಾರ್, .ನೇ/08/2011‐12/2012

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಮಲಲ್ಂಗುಕಿರ್ರವರ ಮಗಳು ಎನ್
ನೇತಾರ್ವತಿ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ ಶಾ ಸ  ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೆ

6/7/2014 B

93887 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/20/2012 ತಪ ವ್ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ಶಾ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/23/2015 B

93934 c7(9) pra shi 
a/ಶಾ.ನೊಂ/66/2011‐12/2012

Nobel education higher primary school mandya 9/27/2014 E

93938 3(4)ಪಾರ್. ./ಖಾಪೂಸೇ/35‐
2011/2012

ರ್ೕ ರೇವಣಣ್. ಸ. . ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗ ಇವರ ಪೂವಾರ್ನವ್ಯವಾಗಿ ಖಾಯಂ
ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

93941 3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ .ಕರ್. 
18759/03/2011‐/2012

ರ್ೕ ವಮಲಲ್ಯಯ್ ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹದಿನಾರು, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್‐ಕರ್ಮ 4/28/2015 E

93960 3(1) ಪಾರ್  ಇತರೆ 28/2011‐
12/ಪಾರ್, .ನೇ/28/2011‐12/2012

ವ ಗಗ್ ಜಿ 7 ತಾ ಸು /ಕಿಪಾರ್ಶಾ ಬಡಿತ್ ಮು ಹಾಗೂ ಸ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಕುರಿತು

6/7/2014 E



93966 3(1) ಪಾರ್  ಇತರೆ 30/2011‐
12/ಪಾರ್, .ನೇ/30/11‐12/2012

2002ನೇ ವಷರ್ದ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮಂಜುಳ ಇವರ ಅಹರ್ತೆಯನುನ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗುತಿರ್ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ ಕೇ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

93977 c799) pra shi 
a/ಶಾ.ನೊಂ/63/2011‐12/2012

karthik public school Hassan 2/25/2015 B

93996 C7(9) pra shi 
a/ಶಾ.ನೊಂ/70/2011‐12/2012

Sri Lakshmi venkateshwara higher primary school 6/7/2014 E

94035 C7(9) pra shi 
a/ಶಾ.ನೊಂ/74/2011‐12/2012

J J public school mandya 6/7/2014 E

94076 C799) pra shi 
a/ಶಾ.ನೊಂ/74/2011‐12/2012

J J public school Mandya 6/7/2014 E

94078 C799) pra shi 
a/ಶಾ.ನೊಂ/72/2011‐12/2012

sagetious academy school 2/9/2015 B

94079 C799) pra shi 
a/ಶಾ.ನೊಂ/71/2011‐12/2012

Jnanabharathi mamanar chikamagalore 6/7/2014 E

94080 c7(9) pra shi 
a/ಶಾ.ನೊಂ/69/2011‐12/2012

Mansoor education hassan 2/25/2015 B

94081 c799) pra shi 
a/ಶಾ.ನೊಂ/68/2011‐12/2012

Excelleant academy Hassan 6/7/2014 E

94303 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6) 
ಪಾರ್. .ಅ.ನೋಂ.89/2011‐12/2012

ಸೆಟ್ಂಟ್ ಸಾ ೕ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಬೆಂದಾರ್ಳ.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 2012‐
13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/24/2014 B

94322 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 7(6) 
ಪಾರ್. .ಅ. .ಬಿ.ಎಸ್. .90/2011‐
12/2012

ಪರ್ಗತಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ಅನವಟಿಟ್ ಸೊರಬ ತಾ.  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್.ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಶಾಲೆಯ ಲ್
.ಬಿ.ಎಸ್. .ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಂ ೇಪಣಾ ಪತರ್ವನುನ್ ಣಿಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/24/2014 B

94361 7(3) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಆಂಗಲ್/31/2011/
2012

12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೂಲ್ ಸಾಟ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/21/2014 D

94362 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/35/2011/2012

12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮೀನಾ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

9/6/2014 E

94363 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್//ಆಂಗಲ್ / 
2011/2012

12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಾಲ ರ್ೕನಿವಾಸ ರೆಡಿಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ರ್ೕ ಸಾಯಿರಾಮ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಬೆಂ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 
10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

94364 7(3) ಪಾರ್. ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
22 /2011/2012

ಶವ್ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಆನೇಕಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

94446 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಅನುಒ/16/2012 ನ ೕರ್ದಯ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ ಗುಡಿಪ ಲ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/20/2015 B

94551 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಅನುಒ/17/2012 ರ್ೕ ಸತಾಯ್ಸಾಯಿ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೌನಿಪ ಲ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/20/2015 B



94552 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಅನುಒ/18/2012 ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಶಾ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ದಿವ್ಪರ್ತಿಗಳ ಲ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/25/2015 A

94566 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/27 /2011/2012

ನಿಖಿತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

94567 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/34 / 2011/2012

12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರೆ ಕ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

94568 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/32 / 2011/2012

12/13ಮೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಅನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ಕಕಪಪ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್ ಬೇಗೂರು ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ 
ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

94569 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/38 /2011/2012

12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಕೆರ್ಸೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

94570 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/33 / 2011/2012

12/13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಾನ ಸೃ ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

6/20/2014 D

94571 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/15 / 2011/2012

ಲೋಯಲಾ  ಪಾರ್ ಶಾ ಇವರು 12/13ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಶಾಶವ್ತ
ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೊಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/20/2014 D

94572 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/25 / 2011/2012

ನೆಕಸ್ಜನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

94573 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/59 / 2011/2012

ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸೂರು ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/21/2014 D

94574 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/26 / 2011/2012

ರಾಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/21/2014 D

94575 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್//ಆಂಗಲ್ 
/30 /2011/2012

ದಿ ಪಿರ್ೕ ಯಸ ಬಲ್ಡ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಬೆಂ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಗಾಸಟ್ರ್ ದಾಯ್ಲಯ ಶಾಲೆ ಬೆಂ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 6 
ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ 
ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/21/2014 D

94576 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/37 / 2011/2012

ಅದೈತ್ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/21/2014 D

94577 7(3) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್// ಆಂಗಲ್ 
/21 / 2011/2012

ರ್ೕ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಆನೇಕಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/21/2014 D

94598 c79 pra shi a/ಶಾ.ನೊಂ/11/2011‐
12/2012

seva sankalpa 6/7/2014 E

94650 3(4ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/36/2012 ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಮುನಾವರ್ , ಸ. .ಸ.ಉ. ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗೌರಾಪುರ, ತರಿಕೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ ಹಣ
ದುರುಪ ೕಗ ಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು

4/29/2015 E

95356 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/02/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E
95392 c7(9) pra shi a/ಅನುಒ/01/2012‐

13/2012
jnanabharathi h s school 6/7/2014 E

95593 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /01/2012 ರ್ೕ ಸತಯ್ನ ಸಾಯಿ ಜೊಯ್ತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ0 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 6/7/2014 E
96066 C7(9)/ಇ /03/2012 kalasa deucation society 6/7/2014 E



96084 c7(9)/ಶಾ.ನೊಂ/11//2012 Infant jesus h s chikkamagalur 2/9/2015 B
96089 7(3)ಪಾರ್ ಅ:ಹೊಪಾರ್ಶಾ;ಮಾ.ಹ.ಅ

ಧಿ/5/2011‐12/ಇ /5/2011‐
12/2012

ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿಟ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಧಾನಸೌಧ ಕಟಟ್ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಕುರಿತು

6/21/2014 D

96090 7(3)ಪಾರ್ ಅ:ಬೆಂ:ದ:ಜಿಲ ಲೆ್ಅದಾಲತ್/
ಇ /5/2011‐12/2012

ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ನಡೆದ ಕಷ್ಣ ಅದಾಲತನ್ ಲ್ ಬಾಕಿ ಕಡತಗಳ ಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು 9/6/2014 E

96093 7(3)ಪಾರ್ ಅ:ಹೊಪಾರ್ಶಾ:ಆಂಗಲ್/ಹೊ
ಶಾಪಾರ್/54/2011‐12/2012

ಗುಡ್ ಸಾಕ್ಲರ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಬಾಲ್ಕೆ, ಬೊಗಳೂರು‐85. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ ಗೆ್

9/6/2014 E

96107 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ವಗಾರ್/02/2012 ನೆಹರು ಪಾರ್ಶಾ ರಾಮನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯಿಂದ ತೆರವಾಗುವ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮೂಲಕ
ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/23/2015 C

96176 3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/05‐/2012 ರ್ೕ ಅನಂದನಾಯಕ ಸ. ಸ ಕಿ.ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಶಂಖಹ ಳ್, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು‐ ವರದ ಣೆ‐  ೆ ‐ 
ಸೇವೆಯ ಲ್ ಪುನರ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/29/2015 E

96221 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /03/2012 ಬೇತಲ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ ರಾಮನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ ದೈ ದಂಡನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/20/2015 E

96268 3(1) ಇತರೆ/02/2012‐
13/ಇ /02/2012‐13/2012

ಸಕಾರ್ರಿಪಾರ್ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಬಡಿತ್ ಮು ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

96358 7(3)ಪಾರ್ ಅ:ವಗಾರ್ವಣೆ/10/2012‐
13/ಇ /10/2012‐13/2012

ರ್ೕ ಪಿ.ಎ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಸ, .  ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಎನ್.ಎಸ್ ಪಾಳಯ್ ಇ ಲ್ಂದ ಇದೇ ವಲಯದ ಜಯ
ಕನನ್ಡ .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,ಜಯನಗರ ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು

9/6/2014 E

96384 7(9) ಪರ್ತಾ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/12/12‐
13/2012

ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ನೊಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/9/2015 B

96678 C7(9)/ಇ /04/2012 Hassan district leetters 7/11/2014 E
96712 c7(9) pra shia/ನಿ&ಪಿಂ/01/2012 sister Lilly 6/7/2014 E

96835 si7(9)/ಇ /01/2012 Maruthi Rao 6/7/2014 E
97324 c799) prs shi a/ಅಆನೇ/23/2012 shobha 6/7/2014 E

97557 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /01/2012  ಎನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಪಾರೇಹೊಸಹ ಳ್ ಕಾಮದೇನಹ ಳ್ ಅಂಚೆ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ 
ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/20/2015 E

97567 CPI/ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಇಡಿ 06/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 2012‐13 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E
97618 3(4) ಪಾರ್. /ಸೇಸೇ/ಅನುದಾನ/07‐

/2012
ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್ ಬಿ ರಾಜಪಪ್ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದೇವರಾಯಶೆಟಿಟ್ಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ಅನುದಾನಿತ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ಅನುದಾನಿತ ಸೇವೆಯನುನ್ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

97748 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಅನುಒ/ವೇ.ಅ/01/20
12

ಜೇ ಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್ ಆರ್ ಎಂ ಹ ಳ್ ಮೇಲೂರು ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಜೇ ಸ್ ಪಾರ್ಶಾ ಮೇಲೂರು ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿ  
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಡತ

2/20/2015 B

97750 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಇತರೆ/2012 Granting of Minority rights to the minority school implementation 2/20/2015 E



97896 ) C7(9)/ಅನುರಶಾ/NOC03/2012‐
13/2012

christhan jYothe school Arakalgud 6/7/2014 E

97945 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/01/2012 ನೂಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಾಮಪಟಟ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ರವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನೂಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಕಿ ಮತುತ್
ಪಾರ್ಶಾ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 

40,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/24/2015 B

98107 c799)/ಇ /08/2012/2012 chikkamagalurdistrict letters 10/21/2014 E
98237 3(4)ಪಾರ್. /ವೃಂದ 

ಬದಲಾವಣೆ/08/2012
ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆನಂದ ಸ. ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೊಪಪ್ಲು, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಇವರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ

ಬಗ ಗೆ್
4/29/2015 E

98238 3(4) ಪಾರ್. /ವೃಂದ 
ಬದಲಾವಣೆ/09/2012

ರ ಕುಮಾರ್ ಆರ್. ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮುದಗುಪೆಪ್, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಗ ಗೆ್

4/29/2015 E

98369 c7(9) pra shi 
a/ಉನಾಯ್/13072/2012

c s jayalakshmi 6/7/2014 E

98521 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/10‐ಕೆ ಎ ಟಿ 
2369‐2373/2012

ಬಿಇಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಭತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್‐ 1.  ರ್ೕ
ನಾಗರಾಜು ಸ.  ಸ  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲ ಲೆ್. 2.  ರ್ೕಮತಿ  ಎನ್ ಶ ಕಲಾ ಸ.  ಸ  
ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು.3. ಬಿ ಟಿ ಸುನೀತ ಸ.  ಸ  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪಪ್ಲು, ಟಿ ನರ ೕಪುರ, 
ಮೈಸೂರು 4. ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಕೆ ಟಿ ಸ.  ಸ  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ,  ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲ ಲೆ್.

4/29/2015 E

98579 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಅನುಒ/04/2012‐
13/2012

ಕಾಡ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 A

98589 7(3)ಪಾರ್ ಅ: ಬಿಎಸ್ ಇ/18/2012‐
13/ಶಾ.ನೊಂ/2012‐13/2012

ನಾರಾಯಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೆಲೂಲ್ರು ರವರ ನಾರಾಯಣ‐ಇ‐ಟೆಕೊನ್ೕ ಶಾಲೆ,  ಗೋರ್ನಗರ, ಮಂಡೂರು ಲೇಜ್, 
ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗೆ ಎನ್ ಒ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/17/2014 D

98739 ¹7(9) ¥Áæ²C/ನಿ&ಪಿಂ/01//2012 ರ್ೕಮತಿ ಸುಬಾ ಣಿ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E
98993 c799) pra Shi a/ಇ /09/2012 Nyrartthi schoo chikkamagalur 6/7/2014 E
99201 3(1)ಪಾರ್  

ನಕಸ್ಲ್.ಬಾ,ಪರ್,02/2011‐
12/ನೀ. /02/2011‐12/2012

ನಕಸ್ಲ್ ಭಾದಿತ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 D

99312 3(1)ಪಾರ್ ಅ.ಮಾ.ಹ.ಅ.08/2012‐
12/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2012‐13/2012

ಮಹಮಮ್ದ್ ಮನೂಸ್ರ್ ರಾಂಪುರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್ 7/3/2014 E

99428 C7(9) pra shi/ಅನುಒ/06//2012‐
13/2012

samy vive3kananda h s hassan 6/9/2014 E

100087 C 799) 
ಪಾರ್ ಅ/ಇ /15/2012/2012

ಹೇಮಾವತಿ ಕೆ ವಾಸ ದಾಯ್ ಹಾರ ಇವರು ಹುದೆದ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/12/2014 E

100121 c7(9) pra shi a/ಇ /16/2012‐
13/2012

Royal education trust chikkamagalur 6/7/2014 E

100419 C7(9 ¥ÀgÀ ¸À» C/ಇ /18/2012‐
13/2012

gÉ£ÉqÀ® M gÉZÉÆUÀ¤wM£À 6/7/2014 E

100448 C799 pra shi/ಇ /01/2012 sri krishna school 9/12/2014 E



100465 7(9) ಪಾರ್. .ಅ ನಾಯ್.ಪರ್ 03/2012‐
13/ಉನಾಯ್/05/09/2012/2012

ರ್ೕ ವಾನಂದ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರು ಇವರು ಸರ್ ಕೂಯ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಟ್ ಗುಲ್ಬ್ ಗಾರ್ ದ ಉಚಚ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗ ಗೆ್

6/9/2014 E

100466 7(9)ಪಾರ್. .ಅ. ನಾಯ್ ಪರ್ 04/2012‐
13/ಉನಾಯ್/05/09/2012/2012

ವೇಕಾನಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹತಿತ್ ಕುಣಿ ಗಾರ್ಮ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ಉಚಚ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:82882/2012 ರ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

100860 c7(9) pra shi/ಅನುರಶಾ/20//2012 Rte act papers 6/7/2014 E

100909 C7(9) rte/ಇ /01/2012‐13/2012 Gulbarga division 10/21/2014 E

100957 C7(9) pra shi a/ಇ /02/2012‐
13/2012

janaspandana kosha 10/21/2014 E

101189 c7(9)pra shi/ಶಾಹೆಬ/02/2012‐
03/2012

saint agnesf education trust 6/7/2014 E

101825 C7(9)/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/2012‐
13/2012

k.s manikantha 10/29/2014 E

101996 c7(9) pra sfi/ಸಥ್ಹ/03//2012 cks higher primary school 10/21/2014 E
102189 3(3) ಪಾಫ್ರ್./11/2012‐

3/ವೈವೆಮ/11/2012‐13/2012
ಜೆ ಜಿ ಶೈಲಾ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಡಿ ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು 5/7/2015 E

102191 3(3) ಪಾಫ್ರ್ ವೈ ವೆ 05/2011‐
12/ವೈವೆಮ/05/2011‐12/2012

ದದ್ಪಪ್ ಸ  ಸ  ಪಾರ್ ಶಾ ಕುಣಿಗಾನಹ ಳ್ ರಾ ರವರ ವೈ ವೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

102193 3(3) ಪಾಫ್ರ್ವೈ ವೆ ಮ 30/2011‐
12./ವೈವೆಮ/30/2011‐12/2012

ಜರೀನ್ ತಾಜ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಂಗೇನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ರವರ ಪತಿಯ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

102227 c3(3) ವೈ ವೆ ಮ 29/2011‐
12/ವೈವೆಮ/29/2011‐12/2012

ಶೇಷಪಪ್ ನಾಯಕ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಜೆ ಬಂಟವ್ಳ ದ ಕ ಇವರ ತಾಯಿಯ ವೈ ವೆ ಮ ಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

102298 c3(3) ವೈ ವೆ ಮ19/2011‐
12/ವೈವೆಮ/19/2011‐12/2012

ಜಯ ೕಲ ಮೇರಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸಪುರ ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ ಶಸ ಚಿಕಿತೆಸ್ಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

4/29/2015 E

102325 c3(3) ವೈ ವೆ ಮ 08/2012‐
13/ವೈವೆಮ/02/2012‐13/2012

ನವಮಿ ಬಾಪು ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ವೈ ಉಪಚಾರದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿ ಲ್ನ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ
ರ ೕದಿಗಳು

4/29/2015 E

102807 c3(5)pra.shi.ka.bha.p.badthi.ma.
01/2012‐13/ಕಭಾ /01/2012

ರ್ೕ ಡಿ.ಎಲ್. ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೆಲಲ್ಹ ಳ್, ಚೆನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ., ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ್, ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ
ಭಾಷಾ ಪರೀ ೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

5/7/2015 E

102810 c3(5)pra.shi.ka.bha.p.badthi.ma.
03/2012‐13/ಕಭಾ /03/2012

Representation for Model refixation of pay A E Jayamma Mysore with effect from 18/10/73 to 
31/3/08

5/7/2015 E

102812 c3(5)pra.shi.ka.bha.p.badthi.ma.
05/2012‐13/ಕಭಾ /05/2012

ಟಿ  ರಾಮಣಣ್ ಐಯಯ್ಂಗಾರ್, ನಿ. ., ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ., ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ಮನ ಪತರ್ 5/7/2015 E



102827 c3(5)pra.shi.badthi.12/2012‐
13/ಮುಂಬಡಿತ್/12/2012

ಕೆ ಎನ್ ಶಾಂತಮಣಿ ನಿಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಬಳೇಪೇಟೆ ಯಳಂದೂರು ಇವರ ತಾತಾಕ್ ಕ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯನುನ್ ರಜೆ
ಪಿಂಚಣಿ ಮತುತ್ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿ ಆದೇಶವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೆ

5/7/2015 E

102828 c3(5)pra.shi.ku.ko.13/2012‐
13/ವೇಬ/13/2012

ತಡೆ ಡಿಯಲಲ್ಟಟ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತುತ್ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಕೊಡುವುದರ ಬಗ ಗೆ್ 12/26/2014 E

102944 c3(5)pra.shi.ithatr.01/2012‐
13/ಇ /01/2012

3(5) ಶಾಖೆಯ ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಕಡತ 6/6/2014 E

103009 c7(9) pra shia rti/ಇ /05/2012 Shashikumar 10/30/2014 E

103173 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ 
23/2012

ಲ್ೕರೆನ್ಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 6/9/2014 E

103220 ಸi7( 9) 
pfrASia/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2012‐
13/2012

shanmugam rti 6/9/2014 E

103223 si79/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/20/2012 prasanna tyi 10/29/2014 E
103276 3(3) 

ಪಾರ್. .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.04/2012‐
13/ವೈವೆಮ/04/2012‐13/2012

ಎ ಸದಾನಂದ ಸ  ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಕೊಯನಾಡು ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 5/7/2015 E

103329 3(3) ಪಾರ್ ವೈವೆಮಪಾ06/2012‐
13/ವೈವೆಮ/06/2012‐13/2012

ಜೆ ಜವರೇಗೌಡ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಪ್ಟಟ್ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್ ಚಿಕಿತೆಸ್ ವೈ ವೆ ಮ
ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು

4/29/2015 E

103340 3(3)ಪಾರ್ ವೈವೆಮಪಾ21/2011‐
12/ವೈವೆಮ/21/2011‐12/2012

ಚಂದರ್ಶೇಖರಶೆಟಿಟ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಅಣೆಯೂರು ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು 12/27/2014 D

103345 3(3)ಪಾರ್  ವೈವೆಮಪಾ.24/2012‐
13/ವೈವೆಮ/24/2012‐13/2012

ಕೆ  ಗಿರೀಶ್ ಸ  ಇವರ ವೈ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಲಗತಿತ್ರುವುದಿಲಲ್ 4/29/2015 E

103647 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2012 ಕೆ.ಬಿ ೕರಬದರ್ಪಪ್ ◌ಿವರು ಕೊರಿರುವ ಮಾ ತ 10/30/2014 E

103680 7(9) ಪರ್ಶ ಅ/ಇ /25/2012 ಇ ಡಿ ಹರೀಶ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/7/2014 E
103859 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/13‐14 ಸಾ 

ಅನು‐14‐/2012
2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಎ/ಬಿಎ ಸ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 4/28/2015 E

105140 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/17/2012‐
13/2013

ಆಣಕಾಕಷ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 2/9/2015 B

105204 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/19/2012‐
13/2013

ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2/9/2015 B

105411 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/9/2012‐
13/2013

ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣಱ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E



105412 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/10/2012‐
13/2013

ಆಂಜನಪಪ್ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10/29/2014 E

105543 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/05/2013 ಬೆತಾನಿ ಕ ಕಿ ಪಾರ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೇಟೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/23/2015 B

105987 7(9)/ಉನಾಯ್/02/2012‐13/2013 ರ್ೕ ಶಾರದ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ ಹಾಸನ 6/7/2014 E

106002 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/13/2013 ಡಾ ಫ್ನ್ ಡೆ ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಅ ವ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/23/2015 B

106178 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /28/2012‐
13/2013

ಗುಲಬ್ಗಾಱ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E

106179 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /28/2012‐
13/2013

ಗುಲಬ್ಗಾಱ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/11/2014 E

106185 7(1)ಪಾರ್ /ಹೊಶಾಪಾರ್/21/2013 ದಿ ಪಿರ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎ ಡಿ ಟಿ ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಡಲ್ಘಟಟ್ ವೃತತ್ ತಿಮಮ್ಸಂದರ್ ಮಧೆಯ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/23/2015 B

106417 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/22/2013 ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ದಾಸರಹ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 201314ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 7 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/23/2015 B

106432 C7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/83/2013 GNAN SAHYADHRI PRIMARY SCHOOL, ASRAYA BADAVANE, BOMANAKATTE, SHIVAMOGA TQ 6 & 7TH 
PERMISSHAN

6/26/2014 E

106459 ¹7(9) ¥Áæ²C/ಉನಾಯ್/7/2012‐
13/2013

C¤ˉï PÀÄªÀiÁgï ªÀÄwÛvÀvÀgÀ 6/7/2014 E

106465 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /29/2012‐
13/2013

ಸಂತ ಜೊಸೆಫ್ ದಾಯ್ವಧಱಕ ಸಂಘ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ◌ಾವರಣದ ಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

106469 C7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/84/2013 SRI ANIKETHANA PRIMARY SCHOOL, SALURU KONDLURU, THIRTHAHALLI TQ SHIVAMOGA DIST 12/24/2014 B

106510 3(3) ಪಾರ್. . 
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ.44/2012‐
13/ವೈವೆಮ/44/2012‐13/2013

ರ್ೕಮತಿ ಮುನಿರಾಜಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಚಿನೊನ್ೕಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ! ವೈದಯ್ಕೀಯ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮರು ಪಾವತಿಸುವ
ಬಗ ಗೆ್ ಎಂ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್

5/7/2015 E

106511 3(3) ಪಾರ್  ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ 43/2012‐
13/ವೈವೆಮ/43/2012‐13/2013

ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್ ಶೈಲಜಾ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಮ ಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಹೊಸಕೂಟೆ ತಾ! ವೈದಯ್ಕೀಯ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮರು
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

4/29/2015 E

106512 3(3) ಪಾರ್. . 
ವೈ.ವೆ,ಮ.ಪಾ.46/2012‐
13/ವೈವೆಮ/46/2012‐13/2013

ರ್ಮತಿ ಗೀತಾಂಜ  ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಆರ್ ಎಂಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್ ಕಿತಾನ್ಮಂಗಲಂ! ಕುಣೀಗಲ್ ತಾ! ತುಮಕೂರು ಜಿ! 
ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸಲಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್

4/29/2015 E

106636 CPI/ಶಾ.ನೊಂ/85/2013 ARADHANA HIGHER PRIMARY SCHOOL, THIRTHAHALLI,SHIVAMOGA TQ 6 & 7TH PERMISSION 3/6/2015 B

106767 C7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/90/2013 M.E.T PUBLIC SCHOOL, KORANGRAVADI, UDYAVARA, UDUPI DISTRICT 6 & 7TH PERMISSION 3/7/2015 B



106869 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/36/2012‐
132/2013

ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 2/9/2015 B

106969 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/33/2013 ಜಿಷುಣ್ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಡಿಡಿ ರೂ 10,00

2/23/2015 B

106976 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/37/2012‐
13/2013

ನ ೕದಯ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 2/9/2015 B

107091 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/38/2012‐
13/2013

ಾನ ದೀಪ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಕಡೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 2/9/2015 B

107149 C7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/94/2013 GONAZA LOWER PRIMARY SCHOOL, KODIYAR BYL, MANGALUR CBSE NOC FILE 6/13/2014 E
107180 3(5) ಪಾರ್. .ಮಾಹ.ಅ.13/2012‐

13/ಮಾ.ಹ.ಅ/13/2012‐13/2013
ಬಸಪಪ್ ಎಂ ಆ ನಹ ಳ್ ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ

ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ
6/6/2014 E

107189 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/38/2013 ಸುಗುಣ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ಸಲು ಅನುಮತಿ

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/23/2015

107206 C7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/97/2013 SENT MERYS PRIMARY SCHOOL, HOLEHONUR, BADRVATHI TQ, SHIVAMOGA DIST 6 & 7TH ERMISSION 3/7/2015 B

107211 3(5) ಪಾರ್  ದೂರು 02/2012‐
13/ದೂಪರ್/02/2012‐13/2013

ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ /ಉದುರ್ ಪಾರ್ಶಾಲಾ ಮು ಕಷ್ಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಥ್ಗಿತ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಲ್ ಆಗಿರುವ
ಅನಾಯ್ಯ ತಾರ ತಮಯ್ದ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 E

107220 3(5) ಪಾರ್  ಬಡಿತ್/01/2012‐
13/ವೇಬ/01/2012‐13/2013

ನನನ್ ಒಂದು ವಾ ರ್ಕ ಭಡಿತ್ಯನುನ್ ತಡೆ ಡಿದಿದುದ್ ಅದನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E

107221 3(5) ಪಾರ್  ವೇ.ಬಡಿತ್/02/2012‐
13/ವೇಬ/02/2012‐13/2013

 ಶಾಯ್ಮಲಾದೇ  ಸ ಸ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಪಾಶಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ
ಇಲಲ್ದೆ ಡಮಿಮ್ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ನಡಿ  ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಸುಮಾರು ಹೋಗಿ ಬರಲು 120ಕಿಮೀ ದೂರ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 
ಪರ್ಯಾಣ ಸಕಾರ್ರಿ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ಕಳವಚಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸೂಚಿ ರುವುದರ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 E

107228 3(5) ಪಾರ್ / ಇತರೆ 01/2012‐
13/ಇ /01/2012‐13/2013

ಸೇವೆಯ ಲ್ ಒಂದೂ ಪದೋನನ್ತಿ ಇಲಲ್ದೆ 25 ಮತುತ್ 30 ವಷರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಸಪಾರ್ಶಾ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 E

107281 3(1)ಪಾರ್. /ನೇಮಕ/03/2013 ಹೆಚ್.ಎಇ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಾದ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/6/2014 B

107506 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/39/2012‐
13/2013

ಕಿರ್ಸತ್ ದಿಮಕಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 2/9/2015 B

107507 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/40/2012‐
143/2013

ಬಿಜಿಎಸ್ ರೂರಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ದಾಯ್ಗಿರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 6‐8ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/9/2015 B

107993 799)/ಇ /32/2012‐13/2013 ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಗಾ ಹ ಳ್ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ 10/27/2014 E



108010 7(6)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ103/2012‐
13/ಶಾ.ನೊಂ/16‐03‐2013/2013

ಸ್ಔಖಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

3/7/2015 B

108018 7(6)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ80/2012‐
13/ಶಾ.ನೊಂ/16‐03‐2013/2013

ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ  ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಮನೆ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ
6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

3/6/2015 B

108089 7(2)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ16/2012‐
13/ಶಾ.ನೊಂ/19‐03‐2013/2013

ಸೃ ಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಗಣಪತಿನಗರ,ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ,ಬೆಂಗಳೂರು‐90 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

6/7/2014 E

108101 7(2)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ84/2012‐
13/ಶಾ.ನೊಂ/19‐03‐2013/2013

ಹೋ  ಏಂಜಲ್ ಶಾಲೆ, ಬಾಲಾಜಿನಗರ, ಲಗ ಗೆ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐58 ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

6/7/2014 E

108115 3(3) ಪಾರ್  ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ 
54/2012‐13/ವೈವೆಮ/54/2012‐
13/2013

ವಕುಮಾರ  ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಕೂಡಲ್ಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಕಾಲ ಳಂಬ ಮನಾನ್ ಮಾಡಿ
ಕೂಡಲು ಮನ

4/29/2015 E

108124 7(2) ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ74/2012‐
13/ಶಾ.ನೊಂ/20‐03‐2013/2013

ಾನಮ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.3, ಆರ್ ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, 2 ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಶೇಷಾಧಿರ್ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು‐20 ಈ ಶಾಲೆಗೆ
2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

6/7/2014 E

108528 7(6)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ101/2012‐
13/ಶಾ.ನೊಂ/26‐03‐2013/2013

ಗೋನಾಹ್ಗ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013‐14 ನೇ
ಸಾ ನಿಂದ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

3/7/2015 B

108532 7(6)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ75/2012‐
13/ಶಾ.ನೊಂ/26‐03‐2013/2013

ನವಚೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್(ರಿ),  ತತ್ಲ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7 
ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

3/6/2015 B

108789 3(3) ಪಾರ್. . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.02/2013‐
14/ವೈವೆಮ/02/2013‐14/2013

ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹಂಚೀಪುರ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರ ವೈ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ
ರ ೕದಿಗಳು

4/29/2015 E

108953 799) 
ಪಾರ್ ಅ/ಉನಾಯ್/12257/2013‐
14/2013

ಡಾ11 ದೊರೆಸಾವ್ಮಿ ಇವರು ಉಚಚ್ಛ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

109084 ಅ4[1]ಮಾ.ಹ.ಮಾ/ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/8
//2013

 ಎಸ್ ಶವಮೂತಿರ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 310ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

5/24/2014 E

109212 3(3) ಪಾರ್  04/2013‐
14/ವೈವೆಮ/04/2013‐14/2013

ಜೆ ಬಿ ಕಲ ಲೆ್ೕಶ್ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಮಾಕುಂಟೆ ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

109475 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ / ಐಎಸ್  ಇ 
ಎನ್ ಓ  32/2013

ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೇಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಮ್ಲಾಲ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ಇ ಗೆ ಎನ್ಓ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/16/2014 D

109510 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
ಆಂಗಲ್ 25/2013

ಚೈತನಯ್ ಟೆಕೊನ್ೕ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಕೂಡುಲ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/6/2014 E

109511 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
ಆಂಗಲ್ 30/2013

ಸೆಂಟ್ ಗಾಸಟ್ರ್ ದಾಯ್ಲಯ ಶಾಲೆ, ಕಿತತ್ಗನೂರು, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/8/2014 E

109512 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
ಆಂಗಲ್ 19/2013

ರಾಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, ನಂ.356/1,  ದಾಧ್ಪುರ, ವತೂರ್ರು ಕೋಡಿ ಮುಖಯ್ರಸ ತೆ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/8/2014 E

109513 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
17/2013

ಸೋಫೀಯಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, #6, ಎಂ. .ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/8/2014 E



109514 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
145/2013

ಎಲ್.ಎನ್.ಆರ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/8/2014 E

109515 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
ಆಂಗಲ್ 75/2013

ಪಿರ್ನ್ಸ್ ಸಟ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ & ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.96, ಜೊಯ್ೕತಿ ನಗರ,  ಗೋರ್ನಗರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/8/2014 E

109516 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
ಆಂಗಲ್ 71/2013

ಸಲ್ ಸಬೀಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಮ ೕದ್ ಇ ಉಮುಮ್ಲ್ ಹಸಲೈನ್ ಕಾಂಪ ಲೆ್ೕಕ್ಸ್ ಹಜ್ ಕಾಲೋನಿ, ಇಂದಿರಾನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/8/2014 E

109517 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 
ಆಂಗಲ್ 29/2013

ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಪ್ ದಿ ಬರ್ದಸ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಪಾಯ್ಟಿರ್ಕ್ [ರಿ], ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ನಗರ, ಸಜಾರ್ಪುರ ರಸ ತೆ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/8/2014 E

109530 7[3] ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ 
37/2013

ರ್ೕ.ಸುರೇಶ್ ಚಂದರ್ಭಾಬು, ಪದಮ್ನಾಭನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ 9/8/2014 E

109727 3(3) ಪಾರ್  ವೈವೆಮಪಾ/08/2012‐
13/ವೈವೆಮ/08/2012‐13/2013

ಗೋ ಂದಯಯ್ ಮು  ಸಮಾಪಾರ್ಶಾ ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಿಲುಲ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

109786 3(4)ಪಾರ್. .ಅನುದಾನಿತ 
ಸೇವೆ//ನಿ&ಪಿಂ/01/2013

ರ್ೕಮತಿ ರ್ೕದೇ  ಆಚಾರಿ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಳ ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ಈ
ಂದೆ ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 E

109864 7(6)ಪಾರ್. .ಅ.ವಗ10/2013‐
14/ವಗರ್/07‐05‐2013/2013

ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಲೆಕ್ರಿ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 3/6/2015 D

109867 7(6)ಪಾರ್. .ಅ. .ಗೈರುಹಾಜರಿ/2012
‐13/ಸೇ.ವ/07‐05‐2013/2013

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕನನ್ಡ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಈನೂರು ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ರಮೇಶ ರವರನ್ನ್ಉ
ವಜಾಗೊ ರುವುದನುನ್ ಇಲಾಖೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/11/2014 E

109869 7(6) ಪಾರ್. .ಅ:ಸಥ್ಳಾಂತರ29/2012‐
13/ಸಥ್ಹ/07‐05‐2013/2013

ಸಂತ ಡೊಮಿನಿಕಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಕಾರೇಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ ಇ ಲ್ಂದ ಹ ಳ್ಕೆರೆ, ಬಾರಂದೂರು, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ:  ವ ಜಿಲೆಲ್
ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/24/2014 B

109890 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2013 ರಂಗಯಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

109891 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/02/2013 ಜಯಾನಂದ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

109902 ¹7(9) ¥Áæ²C/ಮಾ.ಹ.ಅ/03/2013 gÀAUÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄªÀ ªÀiÁ»w 6/7/2014 E

110121 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/04/2013 ಜೈದೇವ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

110217 7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/ಅನುಮತಿ.12/201
3

ರ್ೕ. ಧಮಸಥ್ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ್ರ .ಪಾರ್.ಶ್ಆಲೆ, ಧಮಸಥ್ಳ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ.ಕ.ಜಿಲ ಲೆ್ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ
ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ

3/6/2015 B

110224 3(3) ಪಾರ್. . 
ವೈ.ವೆ,ಮ.ಪಾ/15/2013‐
14/ವೈವೆಮ/15/2013‐14/2013

ದದ್ಶೆಟಿಟ್ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ದೇಪಾಪುರ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ರವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 5/2/2015 E

110225 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/14/2013‐
14/ವೈವೆಮ/14/2013‐14/2013

ಎ ಎನ್ ನಾಗಸುಂದರ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಯರಗಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ರವರ ವೈ ವರ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

5/7/2015 E



110269 3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ಇತರೆ 04/2013 ಮೈಸೂರು ಬಾಗದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ದೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕಡತ)

6/5/2014 E

110285 3(3) ಪಾರ್  ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ 40/2012‐
13/ವೈವೆಮ/40/012‐13/2013

ಪದಮ್ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಸಂತೆಪೇಟೆ ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 12/27/2014 D

110289 (3) ಪಾರ್  ವೈ.ವೆ,ಮ.ಪಾ 41/2012‐
13/ವೈವೆಮ/12/2012‐13/2013

ಶ ಕಲಾ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 4/29/2015 E

110388 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಘಟನೊನ್ೕ‐ 
ಬಿಇಡಿ05//2013

ರ್ೕಮತಿ ಫರೀನಾ ತಬಸುಂ ಸ. ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಅಯಯ್ನಕೆರೆಹಾಡಿ, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 2012‐13 ನೇ
ಸಾ ಗೆ ರೆಗುಯ್ಲರ್ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಘಟನೊನ್ೕತತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 E

110466 3(4)ಪಾರ್.  
ಕಷ್ಕ/ಹೆಸರು/ತಿದುದ್/ಅನು/06/2013

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ತಡಕನಹ ಳ್, ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ತರಿಕೆರೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ಹೆಸರು
ತಿದುದ್ಪಡಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

110642 C7[6]/ಅರಶಾನೌಮಾ/20/2013 ಹೆಚ್.  ನಯಕುಮಾರಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಡುಪಿ ರವರ ವಗಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್. 3/6/2015 D

110648 7[6]/ಅರಶಾನೌಮಾ/ನೌ.ವಗ.21/2
013‐14/2013

ಸಟ್ರ್ ಗಾಲ್ಡಿ ಫ ಲೆ್ೕ  ವಾಸ್, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಕಾಮರ್ಲ್ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಹ ಯಾಳ,◌ುತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್
ರವರ ವಗಾಮ್ವಣೆ

3/6/2015 D

110650 7[6]ಪಾರ್ ಅ. ವಗ್/ಖಾಹುಅನು/19/
2013

ಕೆಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಆಡ ತ ಮಂಡ , ಮಂಗಳೂರು, ಈ ಮಂಡ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ವಗಾಂವಣೆ ಕುರಿತು

3/6/2015 D

110651 3(3) ಪಾರ್  ವೈವೆಮಪಾ17/2013‐
14/ವೈವೆಮ/17/2013‐14/2013

ರ  ಎ ಎಲ್ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಯಡುವನಹ ಳ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ರವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 5/7/2015 E

110655 3(3) ಪಾರ್  ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ 18/2013‐
14/ವೈವೆಮ/18/2013‐14/2013

ಚಿನನ್ಮಮ್ ಮುರಗೆಪಪ್ ಕುಂಬಾರ ಸ ಮಾಪಾರ್ಶಾ ಹುನೂನ್ರ ಜಮಖಂಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ
ರ ೕದಿಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

4/29/2015 E

110663 7[6]ಪಾರ್ ಅ. ವಗ.23/ಅರಶಾನೌ
ಮಾ/2013‐14/2013

ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕ, �ನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ, ಜಾಂತಾರು ರವರ ವಗಾಱವನೆ 3/6/2015 D

110668 7[6]ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಹೊಶಾ
ಪಾರ್/24/2013‐14/2013

ರ್ೕ. ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಎಸ್. .ಎಸ್.ಟಿ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್, ತಾಳಗುಂದ,  ಕಾರಿಪುರ.ತ್ಆ. ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1 ರಿಂದ 5ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಏಕ ಕಾಲದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

12/24/2014 B

110722 7[6]ಪಾರ್ ಅ/ ವಗ/26/ಅರಶಾನೌ
ಮಾ/2013‐14/2013

ಅಲಾಪ್ಡ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಎಲಾಲ್ ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಷ್ಕರ
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/6/2015 D

110742 7[6]ಪಾರ್ ಅ/ ವಗ.28/ಅರಶಾನೌ
ಮಾ/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ ಸೆಲೆನ್ ಡಿ ಕೋಸಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  .ಎಸ್. ಪಾರ್ಶಾಲೆ ದೇವಾನ್ ಎಸೆಟ್ೕಟ್, ಕೊಪಪ್.ತ್ಆ ರವರ ವಗ್ 3/6/2015 D

110746 7[6].ಪಾರ್ ಅ/ ವಗ.29/ಅರಶಾನೌ
ಮಾ/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ ಸೈಫಾನಿಯಾ ಆಗೆನ್ೕಸ್ ಕಾಸತ್ ನೊ, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ,ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ರವರ ವಗ 3/6/2015 D

110755 7[6]ಪಾರ್ ಅ. ವಗ/ಅರಶಾನೌಮಾ/
30/2013

ಬೆಥನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ಒಳಪಟಟ್ಂತಹ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗ 3/6/2015 D

110789 7(9) ಪಾರ್ ಅ ಮಾಹ 
05//ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2013

ಸತೀಶಕುಮಾರ ◌ೆ ಕೋಬಾಳಕರ ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಪತರ್ 9/11/2014 E



110812 3(1)ಪಾರ್. .ಅ.ಆ.ನೇ 01/2013‐
14/ನೇಮಕ/01/2013

ದಿ:ಕೆ.ಎ.ರಾಮ ಂಗಯಯ್, ಸ. . ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕು: ಕೆ.ಆರ್.ರೇಖಾ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರ್ರಿ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 B

110847 3(3) ಪಾರ್ /ವೈವೆಮಪಾ 33/2013‐
14/ವೈವೆಮ/33/2013‐14/2013

ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ ಎಸ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಗೂ ಮಂಗಲ ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 5/2/2015 E

110851 3(3) ಪಾರ್  ವೈವೆಮಪಾ/29/2013‐
14/ವೈವೆಮ/29/2013‐14/2013

ಕೋಕಿಲ ಎನ್ ಸ  ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಆಡಿಸೊಣಣ್ಹಟಿಟ್ ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

110853 3(3) ಪಾರ್  ವೈವೆಮ.ಪಾ27/2013‐
14/ವೈವೆಮ/27/2013‐14/2013

ಸ ತಾ ಎಂ ಸ  ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಹೊಂಪಲಘಟಟ್ ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

110855 3(3) ಪಾರ್  ವೈವೆಮಪಾ/25/2013‐
14/ವೈವೆಮ/25/2013‐14/2013

ಗಿರಿಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಗ ಗ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ದಾಸರ ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

5/7/2015 E

110858 3(3) ಪಾರ್  ವೈವೆಮಪಾ23/2013‐
14/ವೈವೆಮ/23/2013‐14/2013

ಹೆಚ್ ಉಮಾದೇ  ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಬುಕಕ್ಸಾಗರ ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮಂ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 12/27/2014 D

110867 3(1)ಪಾರ್. .ಅ.ಆ.ನೇ03/2013‐
14/ಅಆನೇ/03/2013

ದಿ:ಹನುಮಂತಯಯ್. .ದೆಯ್. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ರಾ ತಾ: ಇವರ ಮಗಳು ಕು:ಸ ತ.ಕೆ.ಹೆಚ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ
ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/7/2014 B

110910 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ವಗರ್/01/2013 ಅಣತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 2/9/2015 B
110911 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/02/2013 ಚೈತನಯ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7/11/2014 E

110938 7[6]ಪಾರ್ ಅ/ .ವಗ/ಅರಶಾನೌಮಾ/
35/2013

ರ್ೕ.ಸುರೇಂದರ್.ಪಿ ಕೊಡಂಗ ಮತುತ್ ಶಂಕರ.ಎಂ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರವರ ವಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. 3/6/2015 D

110945 s 3(3) ಪಾರ್  ವೈವೆಮಪಾ/40/2013‐
14/ವೈವೆಮ/40/2013‐14/2013

ವಾರಿಜಾ  ಮು  ದ ಕ ಜಿ ಪ ಪಾರ್ಶಾ ಕಾಲರ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು 4/29/2015 E

111023 3(3) ಪಾರ್  
ವೈವೆಮುಂಪಾ/41/2013‐
14/ವೈವೆಮ/41/2013‐14/2013

ಮಮತ  ಎಸ್ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹಸು ನಕಾವಲು ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ವೈ ವೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

12/27/2014 D

111359 7(9)ಪಾರ್. .ಅ.ನೋ/ಶಾ.ನೊಂ/06‐
07‐2013/2013

ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಮತುತ್ 7 ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

10/9/2014 E

111361 7(9)ಪಾರ್. .ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/05‐07‐
2013/2013

ಆ ತಾ ಎಸ್ ಹಂದಾರ್ಳ(ಮುರಾಳ) ◌ಿವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

111413 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/01/2013‐
14/2013

ಕಾಮೆಱಲ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಹಂತುವಾನಿ ನರ ಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಮಗಳುರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸಂತ ◌ಾ◌ಂತೋಣಿ ರಿಯ ಪಾರ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ದೀಪಿತ್ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಮತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

10/27/2014 E

111747 7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/106/2013 ವೈಭವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ರಾಳಕೊಪಪ್,  ವ ಗಗ್ ◌ೀ ಶಾಲೆಗೆ ನ್ಓಂದಣಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 3/6/2015 B



111756 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/42/2013 ಜೊಯ್ೕತಿ ರ್ೕ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6 ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 B

111763 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/47/2013 ಗುಪತ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಲಾರ ಈ ಸಾಲೆಯ ಲ್ 201314 ನೇ ಸ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುಹ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಡಿ ಡಿ ರೂ 10,000/ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/23/2015 B

112112 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/60/2013 ರತನ್ ಬೋಜ ಪೌಂಡೇಷನ್/ ಆದಶರ್ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ ಹೂಕುಂದ ಕನಕಪುರ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/23/2015 B

112156 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/68/2013 ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ಯ ಇವರು 6 ಮತುತ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಕಡತ ದೆ

9/6/2014 E

112174 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /04/2013‐
14/2013

ರ್ೕ ಧನಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಜಾವಗಲ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 10/21/2014 E

112206 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ .ಐ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ/ಇ /0
6/2013

ರ್ೕ ಸಾಯಿಕೃಷಣ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ ರವರ ಶಾಂಕರ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ  ಐ ಎಸ್ ಇ
ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/25/2015 C

112304 7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/84/2013 ರ್ೕ ಅನಿಕೇತನ ಪಾರ್ಶಾ ಸಾಲೂರು ಕೊಂಡೂಲ್ರು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರು ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಗ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 
10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆ

9/6/2014 E

112485 ಅಇ7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/55/201
3

ರ್ೕ ಕೆ ಚಿಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಏಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಾಗವಾರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ
ರ ತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/23/2015 B

112507 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /05/2013 ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿ ಲೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ನಾಯಕ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಶಾಲೆಗೆ  ಐ ಎಸ್  ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ 
ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/20/2015 E

112508 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ ಬಿಎಸ್ಇ/ಇ /02/2
013

ಬಾಲಾಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ ರಿ ಬೈಚಾಪುರ ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್ ಈ ಟರ್ಸಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಇ
ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂಮ ೕಜನೆಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/6/2014 B

112509 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ ಬಿಎಸ್ಇ/ಇ /03/2
013

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾ ೕರ್ ಜೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸಟ್ ಬೆಂ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಜೈನ್ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಯಲಬುಗಿರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂಮ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಪೇಕಷ್ಣಾ ಪತರ್ ನಿಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/29/2014 E

112513 7(1)ಪಾರ್ ಅ\ ಬಿಎಸ್ಇ/ಇ /04/2
013

ಆಕರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಟಟ್ ಬೆಂ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಜೈನ್ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೃಷಾಣ್ವರಂ
ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಸಂ◌ಂ ೕಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 C

112533 3(2)/ಪಾರ್. //ಸೇಸೇ/37/2013 ನರಸಮಮ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾ ಮಾ ತ್ ಮಾಲೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆಗೊ ಸುವ ಕುರಿತು ಸೇವಾ
ಪುಸತ್ಕ ದೆ

6/11/2014 D

112598 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/49/2013 ವಾಮ ಲನಿರ್ಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಡಮಾರನಹ ಳ್ ಹಾರೋಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/23/2015 B

112602 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/27/2013 ರ್ೕ ವಾಸ  ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ರಾಯಲಾವ್ಡು ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ! ಈ ಸಾಲೆಯ ಲ್ 201314ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಮಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಡಿ ಡಿ ರೂ 10,000/ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/23/2015 B

112605 3(4)ಪಾರ್  ಅನುದಾನಿತ 
ಸೇವೆ/ನಿ&ಪಿಂ/07/2013

ರ್ೕ ೕನಪಪ್ ಗೌಡ ಮು. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಳವೂರು ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು
ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

112660 7[6]/ಶಾ.ನೊಂ/116/2013 ಕೆನರಾ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಉವಾಱ, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/11/2014 E



112729 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/03/2013 ಸರಸವ್ತಿ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್, ಇರುವೈಲು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

3/6/2015 B

112768 3(2)/ಪಾರ್. //ನಿ&ಪಿಂ/20/2013 ಬಾಲಚಂದರ್ ಎಲ್ ಪಮು ಸಬಾ ಪಾರ್ಶಾ ಹರಿಹರ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿಗೆ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್
ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೆ

6/11/2014 E

112808 c3(3) medical 50/2013‐
14/ವೈವೆಮ/50/2013‐14/2013

ಎಂ ಎನ್ ನಿಮರ್ಲಾದೇ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಕೊಡಿಗೆಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು 12/27/2014 D

112845 7(9) ಪರ್ ಅ/ಮೇನಿ/06/2013‐
14/2013

ಸಮತ ದಶಱನ ◌ೆಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುಲಬಾಗ್ಱ 10/21/2014 E

112846 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/42/2013 ೕದಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಒಡಿಡ್ನಕೊಪಪ್ ◌ೀ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಇ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 9/6/2014 E

112875 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/39/2013 ಕುತಾತ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತುತ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ] ಕುತಾತ್ರ್◌್ ಪದವು, ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ◌ೀ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹೆಚ್
ಹೆಚ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು

6/13/2014 E

112878 7(9)ಪಾರ್. .ಅ/ಮ.ಹ.ಆ/05/2013‐
14/2013

ಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಪಿ ಎಂಬ ದಾಯ್ಥಿಱಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಇಅಡಿಯ ಲ್ ಉಚಿತ ಕಷ್ಣ ಕೊಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 10/30/2014 E

113109 3(4)ಪಾರ್ /ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಪಿಇಡಿ ‐ 
03/2013

2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಪಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

113300 3(3) ಪಾರ್  ವೈವೆಮಪಾ 
ಇತರೆ/02/2013‐14/ವೈವೆಮ/ಇತರೆ 
02/2013‐14/2013

ಪೈಜುನಿನ್ೕಷಾ ಬೇಗಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

113457 7[6] 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/118/2013

ಮಕಝಲ್ ದಾಯ ಪಾರ್ಶ�ಲೆ, ಕೋಟೆಕಾರು, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6,7ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್. 3/6/2015 B

113461 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/38/2013 ಕೆ.ಎಸ್.ಗೌಡ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಪಂಜ, ಸುಳಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 12/26/2014 C
114138 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಅನುರಶಾ/55/2013 ರ್ೕ.ಇಂದು ಶೇಖರ್, ಉಡುಪಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 9/8/2014 E

114198 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/07/2013‐
14/2013

ಬಸವರಾಜ ಮೇಳಕುಂದೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/11/2014 E

114379 3(1)ಪಾಫ್ರ್ .ಅ.ಅ.ನೆ08/2013‐
14/ಅಆನೇ/08/2013

praveenkumar.j.h. regarding c.g. oppintment 6/7/2014 B

114382 3(1)ಪಾಫ್ರ್. .ಅ.ಅ.ನೆ09/2013‐
14/ಅಆನೇ/09/2013

regarding c.g. oppointment of sri K.M.Shivakumar. Davanegera dist 6/7/2014 C

114383 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/59/2013 ಅ ಸ್  ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಟೆಕಾರು, ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಇ ಪಠಯ್ಕರ್ಮದ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 E

114392 3(1)ಪಾಫ್ರ್ .ಅ.ಅ.ನೆ10/2013‐
14/ಅಆನೇ/10/2013

Regarding C.G.Oppointment of kumari h.sowmya 6/6/2014 B

114654 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/60/2013 ಜಯ �ನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವಲುಕ್ಂದ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇ ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಪುನರ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/11/2014 E



114705 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2013‐
14/2013

ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/11/2014 E

114857 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಪಿಇಡಿ 
11/2013

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಪಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್‐  ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ ದೈ. .
ಸ  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಆನೇಪುರ,ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರಿಗೆ ಬಿಪಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

114951 3(4)ಪಾರ್ /ಖಾಪೂಸೇ/12/2013 ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗ ಗೆ್ ‐ ಟಿ ಎಸ್ ತೋಯಜಾ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹ ಲ್, ಮತುತ್
ಅರಂಜೊಯ್ೕತಿ ಸ.  ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಎಂ ಕಬೆಬ್ಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ .

5/14/2015 E

115181 3(4)ಪಾರ್. /ಖಾಪೂಸೇ/13/2013 ಕೆ ಜೆ ಪಾವರ್ತಿ ಸ.  ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗಗೇರ್ಶವ್ರಿ, ಟಿ ನರ ೕಪುರ,ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ
ಘೋಷಣೆ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

115228 3(4)ಪಾರ್. /ಕ.ನಿ.ಅ/ವೇತನ 
ನಗದೀಕರಣ/2013

ದಿವಂಗತ ಸೋಮಯಯ್, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು , ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ವೇತನ
ನಗದೀಕರಣ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

115231 3(4) ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಬಿಇಡಿ‐ 
01/2013

2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

115237 3(5).ಪಾರ್. ./ನಿ ೕ/30/2013 ಹೆಚ್ ಇ ೕನಪಪ್ ದೈ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ತೊಂಡಾಲಾ ಕೋಲಾರ ಇವರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E
115243 3(5).ಪಾರ್. .ಮಾ.ಹ.ಅ/ಇ /40/20

13
ರ್ೕಮತಿ ಮಹೇಶವ್ರಿ ಮಾರತಹ ಳ್ ಅಂಚೆ ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ ತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ

ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
6/6/2014 E

115292 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1001‐1025/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

115293 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1026‐1050/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

115302 3(1)ಪಾರ್. .ನೇ19/2013‐
14/ಮಾ.ಹ.ಅ/19/2013

ರ್ೕ ಮಹೇಂದರ್ ಬಡಿಗೇರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 7/3/2014 E

115303 3(1)ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ.ಹ20/2013‐
14/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2013

ರ್ೕ ಭಾಷಾಮಿಯಾ.ಎಸ್.ಯಲಬುಗಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 7/3/2014 E

115304 3(1)ಪಾರ್.ಶಾ. /ಮಾ.ಹ/21/2013‐
14/ಮಾ.ಹ.ಅ/21/2013

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 7/3/2014 E

115305 3(1)ಪಾರ್.ಶಾ. /ಮಾ.ಹ22/2013‐
14/ಮಾ.ಹ.ಅ/22/2013

ರ್ೕ ಉಮೇಶವ್ರಪಪ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಮಯ್ಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 7/3/2014 E

115306 3(1)ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ.ಹ/23/2013‐
14/ಮಾ.ಹ.ಅ/23/2013

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ದತುತ್ ನಾಯೆಕ್, ಕುಮಟಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 7/3/2014 E

115308 3(1)ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ.ಹ/24/2013‐
14/ಮಾ.ಹ.ಅ/24/2013

ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್  ಅಜೀಜ್  ಖಾನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 7/3/2014 E

115309 3(1) ಪಾರ್. .ನೇ/ಮಾ.ಹ/25/2013‐
14/ಮಾ.ಹ.ಅ/25/2013

ರ್ೕ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಲಕಾರಿ ಗ್ಔನವರ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 7/3/2014 E

115320 c3(3) pri.med.13/12‐
13/ವೈವೆಮ/13/12‐13/2013

ಸುಧಾಕುಮಾರಿ ಸ  ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗರಡಿಮಜಲು ಉಡುಪಿ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E



115515 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1051‐1075/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

115539 3(3) ಪಾರ್ . ವೈ.ವೆಮಪಾ99/2013‐
14/ವೈವೆಮ/99/2013‐14/2013

ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 12/27/2014 D

115568 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ದೂರು/01/2013 ಅರುಣೋದಯ ಪಾರ್ಶಾ ಶವ್ನಗರ ಕೋಲಾರ ವೇತನ ತಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/25/2015 E
115591 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 

ನಿಧಿ/1076‐1100/2013‐14
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

115654 3(3) ಪಾರ್  ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ90/2013‐
14/ವೈವೆಮ/90/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ.ನಾರಾಯಣಮಮ್ ಸ. . ಶ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆಳಗಿನಜೂಗನಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂಗಾರ್. ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ
ಪಾ ಬಗ ಗೆ್

4/29/2015 E

115793 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1101‐1125/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

115820 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/94/2013‐
14/ವೈವೆಮ/94/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ. ಮಂಜುಳ ಎನ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬೆಳವಂಗಲ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ, ಬೆಂ.ಗಾರ್.ಜಿಲ ಲೆ್ 12/27/2014 D

115821 3(3)ಪಾರ್ . ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/95/2013‐
14/ವೈವೆಮ/95/2013‐14/2013

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪರ್ಕಾಶ್ ಮಂಡೇನಕೊಪಪ್,  ವ ಗಗ್ ◌ಿವರ ವೈ.ವೆಮ.ಪಾ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

115843 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/49/2013 ಆರ್.ಕೆ.ಪಾಂಗಣಾನ್ಯ, ಪುತೂತ್ರು ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ನ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ 9/8/2014 E

115877 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /08/2013 ಡಾ ಚಿದಾನಂದ ದೂ ಸರಿಕಾರ ವಕೀಲರು ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/20/2015 E
115878 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /ಹಾ ಮ/2013 ಮಸಗೋಡು ಚನನ್ಮಮ್ ರಿಯ ಪಾರ್ತಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಸಗೋಡು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
10/30/2014 E

115888 3(4)ಪಾರ್ /ಕಭಾ /( ಳಂಬ. ) 
19/2012/2013

ಎಂ ಕೆ ಸರೋಜಮಮ್ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಸೋಸಲೆ ಟಿ ನರ ೕಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕನನ್ಡ ಭಾಷೆ
ಅಧಿಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಳಂಬ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/7/2014 E

115893 3(2)ಪಾರ್. //ವೃಂದ 
ಬದಲಾವಣೆ/14/2013

ಸ ತ ಎಸ್ ಡಿ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಗುಡಿಹ ಳ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರು ಸಪಾರ್ಶಾ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ
ಬಗೆಗ್ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ದೆ

6/11/2014 D

115898 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1126‐1150/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

115900 7(9) ಪಾರ್  
ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/09/2013

ರ್ೕ ಯಶವ್ಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 9/11/2014 E

115903 7(9) ಪಾರ್  
ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/10/2013

ರ್ೕ ಯಶವ್ಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 9/11/2014 E

115907 3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/05 / 
35645/2012/2013

ಕೆ ಎನ್ ವಕುಮಾರ ಸ. ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆಗಲಕೊಪಪ್ಲು, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ದೂರು ಅಮಾನತುತ್/  ೆ 4/28/2015 E

115911 ¸ 3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/101783/2011
‐12//2013

ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಸ. ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಇವರ ರುದದ್ ಭಾಗಯ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರು 6/7/2014 E



115918 3(4)ಪಾರ್. /ಖಾಪೂಸೇ/82020/201
2/2013

ಗ ಯಯಯ್ ಸ.  ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನೆ ಲ್ಗೆರೆ ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೊಷಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

115923 3(4)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ಇತರೆ/2013 ೕಗನರ ಂಹ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕರಡಿಯ ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬ , ನಾಗಮಂಗಲ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್ 6/7/2014 E

115941 3(4)ಪಾರ್.  
24/ದೂಪರ್/9019/2009‐10

ಟಿ ಎಸ್ ನಿರಂಜನ ಮೂತಿರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ ಹಾಸನ ಇವರ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು 6/6/2014 E

115942 3(4ಪಾರ್.  
ಲೋಕಾಯುಕತ್/ಲೋಪರ್/20/1057//20
09‐10

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಗುಂಡಪಪ್ ನಿಸ ಇವರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E

115943 3(4)ಪಾರ್. /ಕೆ.ಎ.ಟಿ/1356/2011‐
12

ಶಂಕರ ಸ  ಸ  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಸಂಬಂಧ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್
1356/2011

6/6/2014 E

115958 3(3) ಪಾರ್  ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ.95/2013‐
14/ವೈವೆಮ/95/2013‐14/2013

ಗಿರಿಜಮಮ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಕುಪೂಪ್ರು ತುಮಕೂರು ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನು ೕದನೆ
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/29/2015 E

115959 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/97/20113‐
14/ವೈವೆಮ/97/2013‐14/2013

ಲಾಮ್ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜ ಸ ದ ಕ ಜಿ ಪ ಪಾರ್ಶಾ ಕೆರೆಬ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು 4/29/2015 E

115992 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/79/2013 ನಾಯಕ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಜೋಗಿಹ ಳ್,  ಕಾರಿಪುರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್. 3/6/2015 B

116016 3(4)ಪಾರ್. .ಆರ್.ಐ.ಇ/ಉವಾಯ್ಪ/14
‐15/01/2013

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 2014‐15 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಡಿ ಲ್ೕಮ ಇನ್ ಕಮುಯ್ನಿಕೇಷನ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

116039 ¸ 3(4)ಪಾರ್. .ವೈ.ಆ.ಸವ್.ಇ.ನಿ/ನಿ&ಪಿಂ
/13/2012/2013

ಬಿ.  ರತನ್ಮಮ್ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಹುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

116069 3(4)ಪಾರ್.  
ಲೈ.ಹ/ದೂಪರ್/22631/2012/2013

ಮಾನಪಪ್ ಮು  ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಉಪಪ್ ಳ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರು 7 ನೇ ತರಗತಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನಿಡಿರುವ
ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

116071 3(4)ಪಾರ್. /ನಿ&ಪಿಂ/(ವೈ.ಆ ಅ ನಿ) 
23/2012/2013

ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಸ  ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ತರಿಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಶಕತ್ತಾ ನಿವೃತಿತ್ ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

116093 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1151‐1175/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

116103 34)ಪಾರ್. ./ಉವಾಯ್ಪ/ಘಟನೊನ್ೕ‐
20/2012/2013

ಕೆ  ಪರಮೇಶ್ ಸ  ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಮಾಕೋಡು ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ 201011 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಇಡಿ
ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಘಟನೊನ್ೕತತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

116104 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಅ 
27438/2013‐14/2013

ವರಲ ಮ್  ಎಸ್ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಅಮರಜೊಯ್ೕತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ 2, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರಿಗೆ
201213 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2014 E

116106 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ದೂರು 
44398/2011‐12

 ಎನ್ ಮಂಜುಳ ಸ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ವೇತನ ಸ ತ ಬಿಇಡಿ ಪದ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 E

116107 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/ಘಟನೊನ್ೕತತ್ರ‐
50053/2010‐11

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಲ ಮ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಬಿಇಡಿ ಘಟನೊನ್ೕತತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 E

116114 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಇ /34/2013 ರ್ೕಸ ಸತೀಶ ದೈ  ಇವರ ವಗಾ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 10/27/2014 E



116137 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/60/2013‐
14/ವೈವೆಮ/60/2013‐14/2013

ರ್ೕ.ಮುರುಗೇಶಪಪ್.ಕೆ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಅರಿ ನಗೆರೆ,  ಕಾರಿಪುರ,  ವ ಗಗ್ ◌ಿವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ 4/29/2015 E

116138 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.63/2013‐
14/ವೈವೆಮ/63/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ. ಜೀನತ್ ಉನಿನ್ೕಸ. ಸ. . ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಖಾಜಿಮಖಾನ್, ಹೊಸಕೋಟೆ. ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ ಪಾ ಬಗ ಗೆ್. 4/29/2015 E

116139 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/65/2013‐
14/ವೈವೆಮ/65/2013‐14/2013

ಡದ್.ಪಿ. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿಱ ನಿ. . ಹೆಡಕನಹ ಳ್, ಹೊಸಕೋಟೆ. ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ. ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

116140 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/48/2012‐
13/ವೈವೆಮ/48/2012‐13/2013

ರ್ೕ. ಚೌಡಪಪ್. ಟಿ.ವೈ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಹುಣಸೇಮರದಹಟಿಟ್, ಮಧುಗಿರಿ. ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ 4/29/2015 E

116141 3(3) ಪಾರ್ . ವೈ.ವೆ 
ಮ.ಪಾ/72/2013‐
14/ವೈವೆಮ/72/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ. ಪೆರ್ೕಮ. ಜಿ.ಪಿ. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವೈ.ವೆ ಮ.ಪಾ 4/29/2015 E

116142 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/88/2013‐
14/ವೈವೆಮ/88/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ.ಶಾಂತಲ. ಕೆ.ಆರ್. ಬೇಡತೂತ್ರು, ಮಧುಗಿರಿ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ 4/29/2015 E

116143 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/79/2013‐
14/ವೈವೆಮ/79/2013‐14/2013

ಹೆಚ್.ಎನ್ ನರ ಂಹಮೂತಿಱ ◌ೆಮೆಮ್ತಿಮಮ್ನಹ ಳ್, ಮಧಿಗಿರಿ. ಇವರ ವೈ.ವೆ ಮ.ಪಾ 4/29/2015 E

116144 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/64/2013‐
14/ವೈವೆಮ/64/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ.ಮೇರಿ ಸೆಟ್ಲಾ ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬೆಂಡಿಗಾನಹ ಳ್, ಹೊಸಕೋಟೆ 12/27/2014 D

116145 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/75/2013‐
14/ವೈವೆಮ/75/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ. ಜಯಲ ಕ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬರ್ಹಮ್ ಸಮುದರ್, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವೈ.ವೆ. ಮ.ಪಾ ಬಗ ಗೆ್. 4/29/2015 E

116146 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/09/2013‐
14/ವೈವೆಮ/09/2013‐14/2013

ರ್ೕ.ಚಿಕಕ್ಣಣ್, ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಸಾವಕನಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ ಬಗ ಗೆ್. 4/29/2015 E

116147 3(3) ಪಾರ್ . ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ66/2013‐
14/ವೈವೆಮ/66/2013‐14/2013

ರ್ೕ. ಎನ್ ಗೋಪಾಲರೆಡಿಡ್. ಸ. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ನಾಯನಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮಂ.ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

116149 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/87/2013‐
14/ವೈವೆಮ/87/2013‐14/2013

ದಿ.ಕೆ.ಆರ್.  ವಕುಮಾರ್. ಸ. . ಸ. ,ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮೀರಗಾನಹ ಳ್,  ರಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ ಬಗ ಗೆ್. 12/27/2014 D

116150 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/53/2013‐
14/ವೈವೆಮ/53/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ. ಸವಱ ಮಂಗಳಮಮ್, ಮು. . ಉಪಾಪ್ರಪೇಟೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಪತಿಯ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E



116155 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/54/2013‐
14/ವೈವೆಮ/54/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ. ವೈಜಯಂತಿಮಾಲ. ಮು. . ಕಲವತಿತ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ 12/27/2014 D

116156 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/89/2013‐
14/ವೈವೆಮ/89/2013‐14/2013

ಅನಂತರಾಮಯಯ್ ಸ. . ನಾಗೇನಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ◌ಿವರ ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ 5/7/2015 E

116157 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/81/2013‐
14/ವೈವೆಮ/81/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸೊಂಡೆಕಪಪ್, ಬೆಂ.ಉ.ವಲಯ ◌ಿವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ. 6/3/2015 E

116159 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/74/2013‐
14/ವೈವೆಮ/74/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ. ಸವಱಮಂಗಳಮಮ್ ಬೋ ಕಾಲೋನಿ, ಪಾವಗಡ, ಇವರ ಪತಿಯ ವೈ.ವೆ ಮಪಾ 4/29/2015 E

116168 3(3) ಪಾರ್ಶ 
◌ಿವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/84/2013‐
14/ವೈವೆಮ/84/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ.  ೕಣಾಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ,  ವಪುರ, ಕಾಕಱಳ ◌ುಡುಪಿ 4/29/2015 E

116170 3(3) 
ಪಾರ್ .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.78/2013‐
14/ವೈವೆಮ/78/2013‐14/2013

ರ್ೕ.ಆರ್.ಮಾಯಣಣ್, ವಡೇರಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು, ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ 4/29/2015 E

116172 3(3) ಪಾರ್. . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/82/2013‐
14/ವೈವೆಮ/82/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ. ನ ನಾಬಾಯಿ ಟಿ.ಹೆಚ್, ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ 5/7/2015 E

116179 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ.86/2013‐
14/ವೈವೆಮ/86/2013‐14/2013

ರ್ೕ.ವಾಸುದೇವಮೂತಿಱ ಸ. . ಸಜ ಜೆ್ಹೊಸಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ 4/29/2015 E

116180 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/80/2013‐
14/ವೈವೆಮ/80/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ. ಜಿ.ಹೇಮಾವತಿ. ಸ. . ನಾಗಸಂದರ್, ಬೆಂ.ಉ.ಇವರ ವೈ.ವೆ,ಮ.ಪಾ 12/27/2014 D

116184 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/83/2013‐
14/ವೈವೆಮ/83/2013‐14/2013

ರ್ೕ.ಹಾಲೇಶಚಾರ್. ಕೆ.ಎಂ. ಸ. . ಹಳೇಮಳ , ಹೊನಾನ್ , ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಪಾ 12/27/2014 D

116187 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.58/2013‐
14/ವೈವೆಮ/58/2013‐14/2013

ರ್ೕಮತಿ. ಬಿ.ಜಿ. ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಚನನ್ಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ. 12/27/2014 D

116190 3(3) ಪಾರ್ . ವೈ.ವೆ..ಪಾ.47/2013‐
14/ವೈವೆಮ/47/2013‐14/2013

ಜಿ.ಎಂ.  ವಕುಮಾರ, ಅಂಬಾರಗೊಪಪ್,  ಕಾರಿಪುರ ◌ಿವರ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ 4/29/2015 E

116298 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.99/2013‐
14/ವೈವೆಮ/99/2013‐14/2014

ರ್ೕ ಹೆಂಜಾರೆಡಿಡ್ ಡಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಸಾ ಚೆನನ್ ೕರನಹ ಳ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E



116323 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1176‐1200/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

116389 3(4)ಪಾರ್. /ಉವಾಯ್ಪ/14‐15 
ಸಾ.ಅನು 25/2014

2014‐15 ನೇ ಸಾ ನ ಪದ (ಬಿಎಸ್ಇ‐ ಪಿ ಎಂ,  ಬಿಝಡ್, ಮತುತ್ ಬಿಎಆಂಗಲ್ ಐಚಿಕ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

116465 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ/100/2013‐
14/ವೈವೆಮ/100/2013‐14/2014

ಎಸ್ ಎ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಬಳದರೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರ ವೈ ವೆ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು

12/27/2014 D

116466 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.100/2013‐
14/ವೈವೆಮ/100/2013‐14/2014

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎ. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಮು. . ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ , ಬಳದರೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ. 5/7/2015 E

116486 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆಮ.ಪಾ/101/2013‐
14/ವೈವೆಮ/101/2013‐14/2014

ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೂಜಾತಿರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು 4/29/2015 E

116487 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.102/2013‐
14/ವೈವೆಮ/102/2013‐14/2014

ಷುಣ್ ಗೇರ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ನಡೂರು ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E

116496 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1201‐1225/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

116498 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1226‐1250/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

116512 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಸಥ್ಹ/01/2014 ರತನ್ಭೋಜ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆದೊಡಿಡ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಆದಶರ್
ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಹೂಕುಂದ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ರುವುದಕೆಕ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/20/2015 B

116522 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.103/2013‐
14/ವೈವೆಮ/103/2013‐14/2014

ಎಸ್ ಎಂ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಯಯ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಮೂಡಿಗಾಣಹ ಳ್ ದೇವನಹ ಳ್ ಇವರ ವೈ ವೆ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು

4/29/2015 E

116524 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ104/2013‐
14/ವೈವೆಮ/104/2013‐14/2014

ಟಿ ರಮೇಶ್ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ಹೆಜಾಜ್ಜಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ವೈ ವೆ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ
ರ ೕದಿಗಳು

4/29/2015 E

116537 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮಪಾ105/2013‐
14/ವೈವೆಮ/105/2013‐14/2014

ರಮೇಶ ಸ  ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಅಲದಹ ಳ್ ತಿಪಟೂರು ಇವರ ವೈ ವೆ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು 12/27/2014 D

116647 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1251‐1275/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

116656 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1276‐1300/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

116659 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/72/2014 ಎಸ್. .ಬಿ.ಪಿ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಡಾಸ್ಲ್ ಗಾರ್ಮ, ಪಡುಬಿದಿರ್, ಉಡುಪಿ ವಲಯ ◌ೀ ಶಾಲೆಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6‐8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಮ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

116706 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/36/2014 ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/11/2014 E



116721 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/73/2014 ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಮುಲಲ್ಡಕ್, ಕಾಕಳವಲಯ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

9/8/2014 E

116722 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/76/2014 ನಮಮ್ ನಳಂದ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಬೈಂದೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

116723 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/75/2014 ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮ್ಏರಿಸ್, ಗಂಗ್ಒ ಳ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

116725 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/74/2014 ಾನದ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ರೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೋಂದಣಿ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

9/8/2014 E

116934 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1301‐1325/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

116988 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/01/2013‐
14/2014

ಗುರುರಾಘವೇಂದರ್ ಕಿ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಹಾಸನ ◌ಿವರಿಗೆ 6‐8 ಆಂಗಲ್ ಮಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೊಂದಸಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10/30/2014 E

116991 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/02/2013‐
14/2014

ಕಾವೇರಿ ರಿಯ ಪರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ನೀ ಶಾಲೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್ ನೊಂದಣಿ
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

10/30/2014 E

116992 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/03/2013‐
14/2014

ರಂಗನಾಥ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 10/30/2014 E

116994 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/04/2013‐
14/2014

ಸೈಂಟ್ ಆಗೆನ್ೕಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ 9/27/2014 E

116995 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/05/2013‐
14/2014

ರ್ೕ ಲ ಮ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು 10/30/2014 E

116997 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/06/2013‐
14/2014

ಎಂ ಎಸ್ ಸಾ ತಿರ್  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ 10/31/2014 E

116999 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/07/2013‐
14/2014

ಾನಗಂಗೋತಿರ್  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ 10/30/2014 E

117001 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/08/2013‐
14/2014

ನಳಂದ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 10/30/2014 E

117002 7(9)/ಹೊಶಾಪಾರ್/09/2013‐
14/2014

ಅರ ಂದ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 10/30/2014 E

117003 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/10/2013‐
14/2014

ಬೆನಕ ರಿಯ ಪರ್ ◌ಾಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಸನ 10/30/2014 E



117004 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/11/2013‐
14/2014

ರ್ೕನಿಧಿ ಪಬಿಲ್ಕ ಶಾಲೆ ಜಾವಗಲ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 10/30/2014 E

117005 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/12/2013‐
14/2014

ನ ೕದಯ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಲೆನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ 10/28/2014 E

117006 799) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/13/2013‐
14/2014

ಕಮಲ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 10/30/2014 E

117007 7(9) ಪಾರ್ ಅ 14/2013‐
14/ಹೊಶಾಪಾರ್/14/2013‐14/2014

ದೇವಮಮ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 10/30/2014 E

117009 799) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/16/2013‐
14/2014

ಪುಷಪ್ರ  ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹಾಸನ 10/9/2014 C

117011 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/17/2013‐
14/2014

ಟೈಮಸ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ ನ 10/9/2014 C

117013 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/18/2013‐
14/2014

ಕಿರಣ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 10/9/2014 C

117014 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/19/2013‐
14/2014

ಗೋಲಡ್ನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 10/27/2014 C

117015 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/20/2013‐
14/2014

ಕಾಮೆಱಲ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 10/9/2014 C

117017 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/22/2013‐
14/2014

ಲ ಮ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 10/30/2014 E

117018 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/23/2013‐
14/2014

ಾನ ದೀಪಿಗೆ  ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 10/30/2014 E

117019 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/24/2013‐
14/2014

ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 9/11/2014 E

117020 79 ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/25/2013‐
14/2014

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 10/9/2014 C



117021 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/26/2013‐
14/2014

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 10/9/2014 C

117022 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/27/2013‐
14/2014

ರಚನಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 10/30/2014 E

117023 7(9) 
ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/28/20113‐
14/2014

ಸನ್ ಬೆ ಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ 10/9/2014 E

117024 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/29/2013‐
14/2014

ಸಪ್ಂದನ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾನ 10/30/2014 E

117027 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/30/2013‐
14/2014

ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9/11/2014 E

117028 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/31/2013‐
14/2014

ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು 9/11/2014 E

117029 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/32/2013‐
14/2014

ಮಸಗೋಡು ಚನನ್ಮಮ್ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು 10/9/2014 C

117030 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/32/2013‐
14/2014

ಾನಗಂಗೋತತ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 10/30/2014 E

117031 79) ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/34/2013‐
14/2014

ವಾಸ  ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 9/11/2014 E

117135 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ರಿಪಿ/06/2013‐
14/2014

ಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ ಟಿ.ಆರ್ ರಾಮಪರ್ಕಾಶ ರವರು ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಬಗ ಗೆ್ 2/21/2015 A

117144 3(4) ಪಾರ್. . ಮ.ಆ.01/2013‐
14/ಮ.ಹ.ಆ/2013‐14/2014

ಎಂ ಎಸ್ ಜಯಮಮ್ ಇವರ ದೂರಿಜಿರ್ ಕುರಿತು 4/30/2015 E

117149 3(5).ಪಾರ್. .ಮಾ.ಸೈ.ವೇ.ನಿ/01/20
13‐14/ಇ /01/2013‐14

ರ್ೕ ಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ಆರ್ ಸ ಬೆಟಟ್ದಮಳ ,ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

5/13/2015 E

117228 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1326‐1350/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

117370 3(3) 
ಪಾರ್ .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/110/2013‐
14/ವೈವೆಮ/110/2013‐14/2014

ಸುನಿತಾ ನಿಮರ್ಲ ಪಿಂಟೋ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ೇ ಕ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು 4/29/2015 E



117380 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1351‐1375/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

117399 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.111/2013‐
14/ವೈವೆಮ/111/2013‐14/2014

ಮೇರಿ ಐರಿನ್ ಕುವೆಲೊಲ್ೕ ಸ ದ ಕ ಜಿ ಪ ಪಾರ್ಶಾ ಬರ್ಹಮ್ರಕೂಟುಲ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

12/27/2014 D

117636 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1376‐1400/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

117757 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/86/2014 ಆನಂದ ಮಾಗಱ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

117758 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/88/2014 ರ್ೕ.ಭಗ  ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,  ನೋಭನಗರ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

117759 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/87/2014 ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್. ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

117760 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/90/2014 ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕನಂದ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

117761 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/89/2014 ಇಂಡೋಕಿಡ್ಸ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಳ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 B

117762 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/92/2014 ಾನಭಾರತಿ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಸಾಗರ.ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

117763 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/91/2014 ದಾಯ್ಭಾರತಿ ಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊಸನಗರ,  ವ ಗಗ್.ಜಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 B

117768 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/84/2014 ನೃಪತುಂಗ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅನವಟಿಟ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

117770 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/82/2014 ಟಿಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ
ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

117771 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/83/2014 ಗುರುಕುಲ ಪಾರ್ಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 E

117772 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/81/2014 ಗುಡ್ ಷಫಡ್ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಾವ್ಭಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ
ಕುರಿತು.

12/26/2014 E

117889 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/95/2014 ಕೊಡಚಾದಿರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಿಣಿವಾರ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 6‐8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ನೋಂದಣಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

9/6/2014 B

117891 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1401‐1425/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 E

117892 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.112/2013‐
14/ವೈವೆಮ/112/2013‐14/2014

ದಿನೇಶ್ ಸ  ಸಪಾರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ಬಾಣವಾರ ಬೆಂ ಇವರ ಪತಿನ್ಯವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 4/29/2015 E

117893 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ/113/2013‐
14/ವೈವೆಮ/113/2013‐14/2014

ೕಗೇಶವ್ರಿ ಡಿ ಪಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಯರೇಹ ಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/29/2015 E



117894 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ114/2013‐
14/ವೈವೆಮ/114/2013‐14/2014

ರಾಮಮೂತಿರ್ ಸ  ಸಪಾರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇವರ ಪತಿನ್ಯವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

117895 3(3) ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.115/2013‐
14/ವೈವೆಮ/115/2013‐14/2014

ಸ ೕಂಉನಿನ್ಸಾ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಎಂ ಕೆ ನಗರ ಬೆಂ ಇವರ ಪತಿಯವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 12/27/2014 D

117940 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1426‐1450/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

117962 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/94/2014 ಮಹಾಕ  ಕುವೆಂಪು ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 B

117988 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1451‐1475/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

117989 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/97/2014 ರಾಮಕೃಷಣ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/8/2014 B

118011 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/99/2014 ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ಶಾ ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಇ ಲ್ಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6 ಮತುತ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 B

118046 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/100/2014 ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್ ರಿಗೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118071 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/02/2014 ಬೆಂಗಳೂರು ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ 6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118072 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/03/2014 ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಪಾರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ಮುದವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ 6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/25/2014 E

118073 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/03/2014 ನಿತಾಯ್ನಂದ ಗುರುಕುಲ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
ಪಾರ್ಶಾ 6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118074 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/04/2014 ಸೃ ಟ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹೊಂಬಾಳಮಮ್ನಪೇಟೆ ಮಾಗಡಿ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ 6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118075 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/05/2014 ಆದಶರ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಶಾಲೆ ಭೈರಮಂಗಲ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
ಪಾರ್ಶಾ 6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118076 7(!)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/06/2014 ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಪೂರ್ಡೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಕನಕಪುರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
ಪಾರ್ಶಾ 6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118077 7(1)ಪಾರ್ ಸ/ಹೊಶಾಪಾರ್/07/2014 ಶವ್ಸಾಯಿ ಪಾರ್ಶಾ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ
6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118078 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/08/2014 ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಮೆಹದಿನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
ಪಾರ್ಶಾ 6/7ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E



118079 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/10/2014 ನೂಯ್ ಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್ೕ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಅಪಪ್ಗೆರೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ 6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ 
ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118080 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/11/2014 ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಸ್ ಫಡರ್ ಶಾಲೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ 6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/11/2014 E

118081 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/12/2014 ಲುಂಬಿನಿ ಗುರುಕುಲ ಚೀಲೂರು ಕಾರ್ಸ್ ಕನಕಪುರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
ಪಾರ್ಶಾ 6/7ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118082 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/13/2014 ವೈಷಣ್  ಆಂಗಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118083 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/14/2014 ರ್ೕ ಗುರುದಶರ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ವೈಟ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118084 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/15/2014 ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪಾರ್ಶಾ ಅಮಮ್ನಲೂಲ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118085 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/16/2014 ಬೋಸ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾ ಕುಡಿಯನೂರು ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118086 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/17/2014 ರ್ೕ ಾನಭಾರತಿ ಕನನ್ಡ ಕಿಪಾರ್ಶಾ ಚನಾನ್ಪುರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118087 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/18/2014 ಅಕಷ್ರ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ತೊಪಪ್ನಹ ಳ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118088 7(1)ಒಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/19/2014 ಆನಂದ ಮಾಗರ್ ಪಾರ್ಶಾ ಕಿತತ್ಂಡೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118089 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/20/2014 ಚೈತನಯ್ ಭಾರತಿ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/20/2015 E

118090 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/21/2014 ಪೆರ್ೕಮ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ಶಾ ಜಮಮ್ನಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

2/20/2015 E

118091 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/22/2014 ದಾಯ್ ದೀಪಿತ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಯಲೂದ್ರು ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118092 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/23/2014 ಜಿ ಜಿ ವೇಣು ಗುರುಕುಲ ಪಾರ್ಶಾ ಹೆಬಬ್ಟ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E



118096 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/24/2014 ಡಿ ಎಂ ಸಾಯಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸೂರು ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118097 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/25/2014 ಸೂಯರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಕಿಪಾರ್ಶಾ ನರಸಾಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118098 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/26/2014 ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೈಚಾಪುರ ಮಾಗಡಿ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
ಪಾರ್ಶಾ 6/7 ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118099 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/27/2014 ನೂಯ್ ಬಾ ಡ್ ನ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಘಟಟ್ಕಾಮದೇನಹ ಳ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118100 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/28/2014 ಬೂಲ್ಬೆಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಅಮಮ್ವಾರುಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118101 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/29/2014 ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್ ಪಾರ್ಶಾ ಬೂದಿಕೋಟ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118102 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/30/2014 ರ್ೕ ಅನಂತ ಪಾರ್ಶಾ ಸೊಣಣ್ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118103 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/31/2014 ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪಾರ್ಶಾ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118104 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/32/2014 ಭಗವಾನ್ ಬುದದ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾ ತಾಡಿಗೋಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E

118105 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/33/2014 ಯೂನಿವಸರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಶಾ ಟಿಪುಪ್ನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118106 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/34/2014 ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ತಿರ್ಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷತ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಪಾರ್ಶಾ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಮಾಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ 
ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118107 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/35/2014 ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ೕಗೇನಹ ಳ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ 
ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118108 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/36/2014 ಅಲ್ ಫಹಾಹ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118109 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/37/2014 ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ ಪೀಠ ಕುದೂರು ಮಾಗಡಿ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ
ಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

6/10/2014 E



118126 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/101/2014 ರಾಮಕೃಷಣ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/8/2014 B

118134 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/102/2014 ಅಕಷ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಕಾಳೇನಹ ಳ್ ಕಾರಿಪುರ ವ ಗಗ್ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ
ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118136 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.116/2013‐
14/ವೈವೆಮ/116/2013‐14/2014

ಶೋಭಾ ಎಸ್  ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಚಿಕಕ್ಸಾಲೂರು ಕಾರಿಪುರ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆಯದ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡೆದ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್

12/27/2014 D

118141 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/103/2014 ಆಜಾದ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118175 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1476‐1500/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

118178 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/104/2014 ರಾಮಕರ್ಷಣ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 B

118192 3(5).ಪಾರ್. . .ವೇ.ಬ/ಕಾಸವ್ವೇಬ/5
3/2014

ರ್ೕಮತಿ ಶಂಕರಮಮ್, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ., ಇವರ 20 ವಷರ್ಗಳ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 E

118201 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/105/2014 ನಂದನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ದಾಯ್ನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 B

118206 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/106/2014 ಅಜಾದ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ ಮಾ ನ ಕೊಪಪ್ಲು ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ 
ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

118308 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1501‐1525/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

118477 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ122/2013‐
14/ವೈವೆಮ/122/2013‐14/2014

ಜಯಲ ಮ್ ಟಿ  ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಸೋಗಾಲ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ರವರ ಪತಿಯ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

118488 3(4) ಪಾರ್ .ದೂರು.ಪರ್.12/2013‐
14/ದೂಪರ್/12/2013‐14/2014

ದಿ 20/3/12 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದದ್ ದಿವ್ತೀಯ ಪಿಯು ಗಣಿತ ಷಯದ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಬಯಲಾಗಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

118572 3(3) 
ಪಾರ್ .ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.124/2013‐
14/ವೈವೆಮ/124/2013‐14/2014

ಆಶಾರಾಣಿ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ತರಬಹ ಳ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೆಂ ಗಾರ್ ಇವರ ವೈ ವೆ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಮೇಲು ಸ  ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳು

12/27/2014 D

118575 3(3) ಪಾರ್  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.125/2013‐
14/ವೈವೆಮ/125/2013‐14/2014

ೕಲಾವತಿ ಎ ಸ  ದ ಕ ಜಿ ಪ ಪಾರ್ಶಾ ಅಯಯ್ನಕಟೆಟ್ ಸುಳಯ್ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 6/5/2014 E

118581 3(4) ಪಾರ್  ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಎ ಸ್. ಉನನ್ತ 
ವಾಯ್ಸಂಗ/01/2014‐
15/ಉವಾಯ್ಪ/01/2014‐15/2014

14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಪಾರ್ಶಾ ಬಿಎ ಬಿಎ ಸ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 4/28/2015 E



118655 (6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1526‐1550/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

118708 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1551‐1575/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

118717 3(2)ಪಾರ್. /ಅಗೈಹಾ/148/2014 ಸುರೇಖಾ ಗಲಗ  ಸ ಸಮಾಪಾರ್ಶಾ ಬೆಂ ಉವ ಇವರ ಮೇ ನ ಅರೋಪಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 E

118877 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1576‐1600/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

118898 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/118/2014 ಸೆನ್ೕಹ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಪಕಕ್ಲಡಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿಗಳನುನ್ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/8/2014 B

118957 3(3)ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.128/2013‐
14/ವೈವೆಮ/128/2013‐14/2014

ೕಲಾವತಿ ಹೆಚ್ ಸ  ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಕಸವನಹ ಳ್ ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

119012 3(2)ಪಾರ್. /ದೂಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ ‐
149/2014

ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಐತಾಂಡಹ ಳ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ ಲೆ್, ರವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ
ಅವಧಿಯನುನ್ ಕತೌ್ಯದ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/11/2014 D

119023 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1601‐1625/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

119025 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/121/2014 ಸಂತ ಇಗೆನ್ೕ ಯಸ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾ ಪಾಲಡಕ್ ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಇ ಲ್ಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ 
ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

3/7/2015 B

119026 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/116/2014 ಸಂತ ಪಾಯ್ಟಿರ್ಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ 14/15ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6 ಮತುತ್ 8ನೇ
ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿಗಳನುನ್ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/8/2014 B

119037 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/122/2014 ನೊಬೆಲ್ ಪಾರ್ಶಾ ಕುತಾತ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6 ಮತುತ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್
ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

119109 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1626‐1650/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

119220 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/1651‐1675/2013‐14

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

119297 3(3) ಪಾರ್. . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.129/2013‐
14/ವೈವೆಮ/129/2013‐14/2014

ಅಜಾರ್ತಬಸುಸ್ಮ್ ಸ ಸಕಿಉಪಾರ್ಶಾ ಸೂ ಬೆಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇವರ ವೈ ವೆ ಹಣವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

119308 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/01‐25/2014‐15

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

1/6/2015 E

119468 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/26‐50/2014‐15

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

1/6/2015 E

119737 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/51‐75/2014‐15

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

1/6/2015 E



119896 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/76‐100/2014‐15

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

1/6/2015 E

119972 3(3) ಪಾರ್>  
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.02/2014‐
15/ವೈವೆಮ/02/2014‐15/2014

ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೆನಾನ್ಬೈಲ್ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್ಯ ವೆಚಚ್ದ
ಮರುಪಶವತಿ ಬಗ ಗೆ್

5/7/2015 E

119997 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/101‐125/2014‐15

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

1/6/2015 E

120271 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2014‐
15/2014

ಟಿ ಎಂ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 10/30/2014 E

120287 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/126‐150/2014‐15

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

1/6/2015 E

120648 3(2)ಪಾರ್. /ನಿ&ಪಿಂ/04//2014 ರ್ೕ ಎಂ ನರ ಂಹರಾಜು ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊ ಟಕಲೋಟೊ ಮಧುಗಿರಿ ಇವರನುನ್ ವೈದಯ್ಖಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮೂಲ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ದೊಂದಿಗೆ

6/11/2014 E

120715 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/151‐175/2014‐15

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

1/6/2015 E

120799 3(4) ಪಾರ್ .ಉ.ವಾಯ್. 
ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ.02/2014‐
15/ಉವಾಯ್ಪ/02/2014‐15/2014

201415 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವೇತನ ರ ತವಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಇಡಿ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

120964 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/39/2014 ಕಾ ದಾಸ ಪಾರ್ಶಾ ದಿನೆನ್ಹೊಸಹ ಳ್ ರಸ ತೆ್ ಮುಷೂಠ್ರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿಯನುನ್ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

120965 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/40/2014 ರ್ೕ ಮಕಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿಯನುನ್ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/11/2014 E

120966 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/41/2014 ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹನುಮಂತಪುರ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಕಡತ ದೆ

9/6/2014 E

120967 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/42/2014 ರ್ೕ ಟಿ ಗಿರಿಯಪಪ್ ಾಪಕಾಥರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಜಾಲಮಂಗಲ ರಾಮನಗರ ಇವರು 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಶವ್ತ
ಅನುದಾನ ರ ತ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿಯನುನ್ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

120970 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಇ /01/2014 ಸುಗುಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಟಮಕ ಕೋಲಾರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸುಗುಣ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್
ಟಮಕ ಕೋಲಾರ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಐ  ಎಸ್  ಅಳವಡಿ ಕೊಳಳ್ಲು ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 E

120975 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/43/2014 ಸುಮುಖ ಅನುದಾನಿತ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿಯನುನ್ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E



120977 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/45/2014 ಸಾಯಿರಾಂ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಚೊಕಕ್ಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿಯನುನ್ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

120978 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/46/2014 ಲ ಮ್ೕ ದಾಯ್ಲಯ ಬಿಳೂಳ್ರು ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೋಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

8/18/2014 E

121056 7(9) ಪಾರ್ ಅ/ದೂರು/03/2014 ರ್ೕಮತಿ ಎ ಹೆಚ್ ಪಲಲ್ ಇವರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ 10/30/2014 E
121082 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಅನುರಶಾ/12/2014 ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೈ ಸ  ಯುಬಿಎಂ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾ ಕಾಕರ್ಳ ಇವರು ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾ  ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು 3/7/2015 C

121119 ಅ/ಶಾಸ&ಪಪು//9/2013‐14/2014 ದಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಆಚಾರ್ ಹಾಲಪಪ್ ಇವರ ಚು.ಗು.ಪರ್ 505ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 5/30/2014 E

121120 ಅ4(1)ಚು.ಗು.ಪರ್/ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/8//2
014

ದಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪಿ.ಆರ್. ಸುಧಾಕಲಾರ್ಲ್ ಇವರ ಚು.ಗು.531ಪರ್ಶೆಣ್ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ 5/30/2014 E

121160 ಅ/ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು//15/2013‐/2014 ದಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸುಧಾಕರಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆಣ್ 2919 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 5/30/2014 E

121190 ಅ4(1) 
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು//14/201
3‐14/2014

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಬಿ.  ದಾನಸಬಾ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚು.ಗು. ಪರ್ 1714ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ
ಬಗ ಗೆ್000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000

5/31/2014 E

121209 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/176‐200/2014‐15

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

1/6/2015 E

121225 ಅ4(1) 
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು//11/201
3‐14/2014

ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ 1965ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 5/31/2014 E

121227 ಅ4(1) 
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/11/[ಎ]20
13‐14/2014

ದಾನಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ ◌ಿವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ 1066ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ 5/31/2014 E

121228 ಅ4(1) 
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/12/2013‐
14/2014

ರ್ೕ ಪುಟಟ್ರಂಗಶೆಟಿಟ್ ಪ.ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ 1507ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ 5/31/2014 E

121229 ಅ4(1) 
ಚು.ಗು.ಪರ್//ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು//5/2013‐
14/2014

ದಾನಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಚು.ರ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂ 49 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರ 5/31/2014 E

121231 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/13/2014 ಅಕಷ್ರ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಲಯ ಆಲದಪದವು ಬಂಟಾವ್ಳ ಇ ಲ್ಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ನಿಂದ 6 ಮತುತ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಭೋಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

121232 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಶಾ.ನೊಂ/109/2014 ಮಲೆನಾಡು ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್ ಅಮೃತ ಗತಿರ್ಕೆರೆ ಹೊಸನಗರ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕುಮದವ್ತಿ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಪಾರ್ಶಾ ಅಮೃತ ಹೊಸನಗರ ಇ ಲ್ಗೆ 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 10,000ರೂಗಳ ಡಿಡಿ ಲಗತಿತ್ ದೆಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

121253 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಅನುರಶಾ/14/2014 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ದಿ ಕಾಯ್ಥೋ ಕ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಕಷ್ಕಿಯವರ
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 E



121274 7[6] ಪಾರ್ ಅ/ಅನುರಶಾ/15/2014 14/15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಡಿ ಬಬಿತಾ ಸ ಕೈರಂಗಳ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾ ಕೈರಂಗಳ ಬಂಟಾವ್ಳ ಇವರ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 E

121280 3(4) ಪಾರ್ . ಬಿ.ಇಡಿ. 
ಉ.ವಾಯ್.01/2014‐
15/ಉವಾಯ್ಪ/01/2014‐15/2014

201415 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರೆಗುಯ್ಲರ್ ಆಗಿ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

121368 ಅ4(1) ಶಾಲಾ ಬಾಯ್ಗ್ 
ನೋ/ಶಾಬಾಯ್ನೋಪು/02/2012‐
13/2014

ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿ್ಗ ಗೆ ಸಮವಸ ತರಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 6/4/2014 E

121493 3(4) ಪಾರ್  ರಾ.ಚು.ಆ.34034‐
11/12/ದೂಪರ್/34034/11‐12/2014

ರ್ೕ. ಮಹೇಶ್ ಸ. . ಅರಕಲಗೂಡು, ಹಾಸನ ರಾಜಯ್ ಚುನಾವಣ ಆ ೕಗದಿಂದ ದೂರು 6/6/2014 E

121616 3(3)ಪಾರ್ . ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ27/2014‐
15/ವೈವೆಮ/27/2014‐15/2014

ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಸೇರಿರದ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್ ಪಡೆದ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ವೈ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ವನುನ್
ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಕೆಎಂ ಎ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್

5/22/2015 E

121620 3(3) ಪಾರ್ . 
ವೈ.ವೆ.ಮ.ಪಾ.05/2014‐
15/ವೈವೆಮ/05/2014‐15/2014

ರ್ೕಮತಿ ರಿಜಾವ್ನಾ ಭಾನು ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಸಾ ಕೊಡಿಲ್ಪೇಟೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ! ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
ಮರುಪಾವತಿ ಬಿ ಲ್ನ ಬಗ ಗೆ್

5/2/2015 E

121975 3(4) ಪಾರ್ . ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಎ ಸ್. ಉ.ವಾಯ್. 
ಕಷ್ಕರ ಮನ /01/2014‐

15/ಉವಾಯ್ಪ/01/2014‐15/2014

2014‐15 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಎ ಸ್. ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಷ್ಕರ ಮನ 4/28/2015 E

122124 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ/201‐225/2014‐15

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

1/6/2015 E

122410 3(4) ಪಾರ್ . ಮಂಡಯ್. 
ವಾಯ್.ಪ.06/2014‐15/ಇ /06/2014‐
15/2014

ರ್ೕ ಎಸ್ ಕೆ ಕೃಷಣ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿ ಉತತ್ಮ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕದ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

122436 3(4) ಪಾರ್ . 
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎ./14/2014‐
15/ಇ /ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎ.14/2014‐
15/2014

ವರುಣ ಗಾರ್ಮದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪರ್ದೇಶಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

122437 3(4) ಪಾರ್  ದಿನಭತೆಯ್.13/2014‐
15/ಇ /ದಿನಭತೆಯ್.13/2014‐
15/2014

ಸಕಾಱರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪದ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ನಿ ೕಜಿ ರುವ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ದಿನಭತೆಯ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಢುವ ಬಗ ಗೆ್. 4/28/2015 E

122528 ¹c7(1/ಇ /01/2014 other letters 6/26/2014 E
122777 3(6)ಪಾರ್. /ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 

ನಿಧಿ/226‐250/2014‐15
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

1/6/2015 E

122845 3(4) ಪಾರ್  
ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಎ ಸ್.ರ ೕದಿ/ಉವಾಯ್ಪ/ರ ೕ
ದಿ2013‐14/2014

201213 201314 ನೇ ಸಾ ನ ರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಿಎ ಬಿಎ ಸ್ ವಾಯ್ಸಂಗಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ
ನಿ ೕಜಿ ದ ಕಷ್ಕರ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E



122847 3(4) ಉ.ವಾಯ್.ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ/02/2014‐
15/ಉವಾಯ್ಪ/02/2014‐15/2014

201314 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸ ಪಾರ್ ಸಾ ಕಷ್ಕರು ಕರ್ಮಬದದ್ವಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಇಡಿ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕಾಕ್ಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
ಲಗತುತ್ ಇರುವುದಿಲಲ್

4/28/2015 E

123360 7(8) 
ಪಾರ್ ಅ/ಅರ್.ಟಿ.ಇ/ಮಾ.ಹ./ಇ /08/
2014‐15/2014

ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ ಅಂಗಡಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 9/19/2014 E

123361 7(8) 
ಪಾರ್ ಅ/ಅರ್.ಟಿ.ಇ/ಮಾ.ಹ./ಇ /08/
2014‐15/2014

ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ ಅಂಗಡಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 9/19/2014 E

123362 7(8) 
ಪಾರ್ ಅ/ಅರ್.ಟಿ.ಇ/ಮಾ.ಹ./ಇ /08/
2014‐15/2014

ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ ಅಂಗಡಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 9/19/2014 E

123363 7(8) 
ಪಾರ್ ಅ/ಅರ್.ಟಿ.ಇ/ಮಾ.ಹ./ಇ /08/
2014‐15/2014

ರ್ೕ ಶವ್ನಾಥ ಅಂಗಡಿ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 9/19/2014 E

123639 7(1)ಪಾರ್ ಅ/ಶಾಹೆಬ/01/2014 ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹು ಕಟೆಟ್ ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಹು ಕಟೆಟ್ ರಾಮನಗರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ ಗೆ್

2/20/2015 C

124711 CPIBM112ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ2014

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್. 251‐275

1/6/2015 E

125269 CPIBM113ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ2014

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್. 276‐300

1/6/2015 E

125393 CPI244ಹೊಪಾರ್ಶಾ2014 ನವಚೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸ ಥೆ್(ರಿ),  ತತ್ಲ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ 6 ಮತುತ್ 7 
ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ

9/11/2014 B

125683 CPIBM112ಉವಾಯ್ಪ2014 ರ ಕಿರಣ್ ಬಿ ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ. ಉನನ್ತ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 4/28/2015 E
125688 CPIBM112ಅಆನೇ2014 ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರ  ಬಿನ್ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಚನನ್ಂಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೆಲೆ ಪಾರ್ಧಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

3(1).ಪಾರ್.ಶಾ, .ಅ.ಆ.ನೇ 02/14‐15
4/29/2015 B

126054 CPIBM122ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಮಾ ಹ ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಹಾಗೂ ಮಾ ತಿ ಪದದ ಸಪ್ ಠ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು 2/19/2015 E
126055 CPIBM114ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 

ನಿಧಿ2014
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್. 301‐325

1/6/2015 E

126060 CPIBM113ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾಚನಾಯಕನಹ ಳ್ೕ ಬೆಂ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

126062 CPIBM115ವೈವೆಮ2014 ಎ ಎಲ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸಉ ಪಾರ್ಶಾ ಸಂತೆಮುದಾದ್ಪುರ ಜಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

126249 CPIBM283ಇ 2014 ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಠ ಕಂದಗಲಲ್ ಹುನಗುಂದ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/25/2015 E

126251 CPIBM284ಇ 2014 ರಾಚಯಯ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/25/2015 E
126339 CPIBM114ಉವಾಯ್ಪ2014 ರ್ೕಮತಿ  ಪಿ ಶೃತಿನಾಯಕ ದೈ ಕಷ್ಕರು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೋಪಾಲಪುರ ಮಂಡಯ್ ಬಿ ಇ ಇಡಿ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗ

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
4/28/2015 E

126357 CPIBM290ಇ 2014 ಸಟ್ರ್ ಬಾಲಮಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ,ಆರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಬೆಲೆ,ಕನಕಪುರ ತಾ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 2/20/2015 C



126392 CPIBM115ಉವಾಯ್ಪ2014 ರ್ೕ ೕಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಬಿ ದೈ ಉಚಿಚ್ಲ ಬೋ ಪಾರ್ ಶಾ ಸೋಮೆಶವ್ರ ಮಂಗಳೂರು ತಾ! ಇವರಿಗೆ ವೇತನ
ರ ತವಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಇಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/28/2015 E

126422 CPIBM130ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಹೇಮಲತ ಎನ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಫುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

126423 CPIBM131ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ವಸಂತ ತೆಕಾಕ್ರು ಗಾರ್ಮ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ದ ಕ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

126424 CPIBM132ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

2/19/2015 E

126425 CPIBM133ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಮಹೇಶ ರಾ ಪತಾತ್ರ ತಿಲಕ್ ವಾಡಿ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

2/19/2015 E

126426 CPIBM134ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಸತೀಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಭವಾನಿನಗರ ಹನುಮಂತನಗರ ಬೆಂ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

2/19/2015 E

126427 CPIBM135ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಕಾಡಜಿಜ್ ಮಂಜಪಪ್ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ನಲಾಲ್ಪುರ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡಲು
ನಿದೇರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

2/19/2015 E

126428 CPIBM136ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ವಪರ್ಕಾಶ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿತ್ ದೆ

2/19/2015 E

126429 CPIBM137ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಪ ತರ್ ಕೆಂಗಣಣ್ನವರು ಸ ಇರಕಲಲ್ಗಡಾ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

126430 CPIBM138ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಚಂದರ್ಶೇಖರಪಪ್ ಎಸ್ ಕೆ ಜೀನಹ ಳ್ ಹೊನಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಬಗ ಗೆ್ 50ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

2/19/2015 E

126431 CPIBM139ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಡಿ ಕಡೂರು ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ

2/19/2015 E

126432 CPIBM140ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಬಾಳೇಶ ಎಂ ಬಾಗಿ ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ನೀಲಖೇಡ ತಾಂಡ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

126433 CPIBM141ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಸುರೇಶ  ಗುಂತಕಲ್ ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

126434 CPIBM142ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಗೋ ಂದಯಯ್ ಗಾಯಿತಿರ್ಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/19/2015 E

126435 CPIBM143ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಗೋ ಂದಯಯ್ ಗಾಯಿತಿರ್ಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

126438 CPIBM116ಉವಾಯ್ಪ2014 ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ ಎನ್ ಹಾವನೂರ್ ದೈ ಕಷ್ಕಿ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಕಕ್ನೂರು ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿ!  ರ್ೕ ದುರುಗುಪಪ್ ದೈ
 ಸ  ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊಳೆ ರಿಗೆರೆ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ರ್ೕ ರಾಜೀವ ಶೆಟಿಟ್ ಎಂ ದೈ   ಸ  ಪಾರ್ ಶಾ ಅ ಯೂರು 

ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಜಿ! ಇವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಎಡ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

126439 CPIBM117ಉವಾಯ್ಪ2014 ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ ದೈ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಂಡಿಕಲುಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರ್ೕ ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸ ದೈ  ಕಷ್ಕರು ಸ ಬಾ
ಪಾರ್ ಶಾ ಚಿರಡೋಣಿ ಚನನ್ಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಎಡ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

4/28/2015 E

126455 CPIBM120ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ  ವರಲ ಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಂಡಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಉ ವ ಇವರ ಮಗಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪವತಿ
ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಮೇಲು ಸ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

5/26/2015 E



126456 CPIBM121ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ಎಮ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಸ ಶೊ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಎ ಮೇಡಿಹ ಳ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾ! ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

126468 CPIBM131ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಜೀನತ್ ಉನಿನ್ೕಸಾಸ್ ಸ ಸ ಬಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಂತೆಬೆನುನ್ರು ಚನನ್ಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗೆಗ್

5/2/2015 E

126494 CPIBM139ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾಕಷ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಆನೇಕಲ್ ಬೆಂ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E
126496 CPIBM140ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ನೂರ್ ಸಲಾಮ್ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಎ ಜೆ ಬಾಲ್ಕ್ ಉ ವ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

126538 CPI141ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ದೇವುದಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಲಾಯ್ಲ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ! ಇವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

126549 CPIBM142ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಮುನಿರತನ್ಮಮ್ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಆನೇಕಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

126555 CPIBM144ವೈವೆಮ2014 201314 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇ ಕಷ್ಕರ ವೈದ್ಉಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ೕಗೆ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನು ೕದನೆ
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

5/2/2015 E

126557 CPIBM145ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಎಂ ಮಂಜುಳ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಟಿ ಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/7/2015 E
126558 CPIBM146ವೈವೆಮ2014 ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಜಿ ಸ ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾ ಒಣಕನಹ ಳ್ ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D
126559 CPIBM147ವೈವೆಮ2014 201314 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನು ೕದನೆ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
12/27/2014 D

126560 CPIBM148ವೈವೆಮ2014 ಭೀಮರಾಜ್ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಮಂಟಪ ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D
126604 CPIBM253ಅನುರಶಾ2014 ಕೀತಿರ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಟ್ ದೈ ಚಚ್ರ್ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾ ಮೂಡುಬೆಳ ಳೆ್ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ವೇತನವನುನ್ ಪಾವತಿಸಲು

ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
12/26/2014 C

126613 CPIBM144ಮಾ.ಹ.ಅ2014 ಬಿ ಎಲ್ ರಿಯಣಣ್ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಮಾ ಹ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ( IPO RS 10/‐ ) 2/19/2015 E
126615 CPIBM118ಉವಾಯ್ಪ2014 2014‐15 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರ್ೕಮತಿ ಯಮುನ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಸಾ ದೊರೆಹಟಿಟ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ರವರು ಬಿ ಎಡ್ ರೆಗುಯ್ಲರ್ ಆಗಿ

ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು
4/27/2015 E

126751 CPIBM149ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಒಣಕಮಹ ಳ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾ! ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

126776 CPIBM150ವೈವೆಮ2014 201314 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಕರ ಬಬ್ಂದಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ
ಆಡ ತಾತಮ್ಕ 
ಅನು ೕದನೆ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/27/2014

126777 CPIBM151ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ಹನುಮಮತನಾಯಕ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ರೇಕಲವತಿತ್ ಕಾರಿಪುರ ತಾ! ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

126779 CPIBM153ವೈವೆಮ2014 2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷಕ್ರ ಬಬ್ಂದಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ
ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/27/2014 D

126780 CPIBM154ವೈವೆಮ2014 ಶದರ ರ್ೕ ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್ ಎಚ್ ಎ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಬುಳಾಳ್ಪುರ ಹೊನಾನ್ ತಾ! ದಾವಣಗೆರೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

12/27/2014 D

126781 CPIBM155ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೃಪ ಜಿ  ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಸಗಲುಲ್ ಹೊಸನಗರ ತಾ! ಉವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಗೆ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

12/27/2014 D

126782 CPIBM156ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ಜಿ ಹೆಚ್ ಹೊನನ್ಶಾಮಯಯ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಸಾ ಸೊಂಡೇಕೊಪಪ್ ಬೆಂ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D



126783 CPIBM157ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಪಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಬ್ ಮಂಗಲ ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

126784 CPIBM158ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ತೀಥರ್ ಂಗಪಪ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಸಾ ಶೆಟಿಟ್ಕೆರೆ ವ ಗಗ್ ತಾ! ಇವರು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆಯದ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್
ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡೆದ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ ಗೆ್

5/7/2015 E

126785 CPIBM159ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ೕತಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕುನನ್ಹ ಳ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ! ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

5/7/2015 E

126786 CPIBM160ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಂಡಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಉ ವ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ
ಮೇಲು ಸ  ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2015 E

126787 CPIBM161ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಮೂಡುಶೆಡ ಡೆ್ ಮಂಗಳೂರು ದ ವ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್

5/2/2015 E

126788 CPIBM162ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ತಾರಾ ಡಿ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಮೆಟಿಟ್ನಡಕ್ ಸುಳಯ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D
126789 CPIBM163ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರು ಪಾವತಿಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್

ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
12/27/2014 D

126790 CPIBM164ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ಕೆ ಜಿ ಸತೀಶ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಮಾಗಡಿ ಕಾರಿಒಉರ ತಾ! ಇವರು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆಯದ
ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ ಗೆ್

5/7/2015 E

126791 CPIBM165ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ವೆಂಕಟ ವಪಪ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಯಾರಂಡಹ ಳ್ ಆನೇಕಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

126792 CPIBM166ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ತಾರ ಸ  ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಕೊಡಿಲ್ಪೇಟೆ ಸೋಮವರಪೇಟೆ ತಾ! ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿ ಲ್ನ
ಬಗೆಗ್

12/27/2014 D

126793 CPIBM167ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಸರಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೊಳುಳ್ಕಲುಲ್ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D
126795 CPIBM169ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಪೆಂಚಾರು ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ

ಬಗ ಗೆ್
12/27/2014 D

126797 CPIBM115ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ2014

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್. 326‐350

1/6/2015 E

126801 CPIBM170ವೈವೆಮ2014 ಜೆ  ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಕಾಡಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರು 13/14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಕರ ವೈ ವೆ
ಮ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

5/2/2015 E

126802 CPIBM171ವೈವೆಮ2014 2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಕರ ಬಬ್ಂದಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ೕಗೆ
ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

5/6/2015 E

126803 CPIBM172ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ವಕುಮಾರ ಎನ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಸಾ ಬೆಂಡೆಕಟೆಟ್ತಾಂಡ ಕಾರಿಪುರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

126804 CPIBM173ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ನೋದ ಎಮ ಪಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಸಾ ಭೋಗಿ ಕಾರಿಪುರ ತಾ! ಇವರು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆಯದ
ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡೆದ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ ಗೆ್

12/27/2014 D

126805 CPIBM174ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ಶಾಮು ಜಿ ಸ  ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ದೊಡಡ್ಬಾಣಗೆರೆ ರಾ ತಾ! ರವರ ಮಗನ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D

126806 CPIBM175ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ಕಸೂತ್ರಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಮೂಡುಕೆರೆ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಚಿಕಿತೆಸ್ಯ
ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್

5/7/2015 E

126807 CPIBM176ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಎ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಅಯಯ್ನಕಟೆಟ್ ಸುಳಯ್ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E
126808 CPIBM177ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ನಾಯಕ ಕುಂಬಳೂರು ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮತಿತ್ಕೋಟೆ ಕಾರಿಪುರ ತಾ! ಇವರು ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ

ಪಡೆಯದ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಪಡೆದ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಗ ಗೆ್
5/2/2015 E



126809 CPIBM178ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ ಪರ್ ದ ದೆ್ೕಶವ್ರ ರವರ ದೂರಜಿರ್ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ ಕೈ ಗೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D
126810 CPIBM179ವೈವೆಮ2014 ರ್ೕ ರೇಮಠ ಎಸ್ ರಕತ್ಮಠ ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಇವರ ದೂರಿಜ್ರ್ ಕುರಿತು ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 12/27/2014 D
126830 CPIBM119ಉವಾಯ್ಪ2014 ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗವನುನ್ ಬಿ ಪಿ ಇಡಿ ರೆಗುಯ್ಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 4/28/2015 E

127028 CPIBM259ಅನುರಶಾ2014 ರ್ೕ.ನಾಗೇಶ್◌್, ಸ , ಜನತಾ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಅಡಯ್ನಡಕ್, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರ
ವರಗಾವಣೆ ಕುರಿತು.

12/26/2014 C

127231 CPIBM116ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ2014

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್. 351‐335

1/6/2015 E

127664 CPIBM309ಇ 2014 ರ್ೕ . ವರಾಜಯಯ್ ಮನಮಾನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮ, ತಿಮಮ್ಸಂದರ್ ಅಂಚೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ 2/25/2015 E
127685 CPIBM310ಇ 2014 .ಎಂ,ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ ಮಂಜಿನಾಥನಗರ ರಾಮನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಆಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ

ಬಗ ಗೆ್.
2/25/2015 E

128065 CPIBM117ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 
ನಿಧಿ2014

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್. 376‐400

1/6/2015 E

128115 CPIBM312ಇ 2014 No objection to the affiliation of Green Bell High Kanakapura Bangalore Rural 2/20/2015 C
128542 CPIBM118ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ 

ನಿಧಿ2014
ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್. 401‐425

5/7/2015 E

128731 CPIBM121ಉವಾಯ್ಪ2014 One year Diploma in English Communication course (Distance Mode)conducted by RIESI ‐Deputation 
of Primary School Teachers ‐ Reg.

4/28/2015 E

128942 CPIBM1ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2015 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್. 426‐450

5/7/2015 E

129101 CPIBM4ಮಾ.ಹ.ಅ2015 ನಾಗರಾಜು ಬಡವನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

129102 CPIBM5ಮಾ.ಹ.ಅ2015 ಎರೆರ್ಪಪ್  ಡಿ ಅರಳಗನೂರು ರುಗುಪಪ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

129103 CPIBM6ಮಾ.ಹ.ಅ2015 ಬಿ ಹೇಮಂತ ರಾಜು ಬಳಾಳ್ರಿ ರವರಿಗೆ ಮಾ ಹ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ( IPO RS 10/‐ ) 2/19/2015 E
129106 CPIBM8ಮಾ.ಹ.ಅ2015 ಮಹೇಶ ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾವೇರಿ ರವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿನಿಯಮ ದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ( IPO RS 10/‐ ) 4/27/2015 E
129773 CPIBM2ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2015 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್. 451‐475
5/7/2015 E

129828 CPIBM10ಮಾ.ಹ.ಅ2015 ಪರಶುರಾಮ ಗಂಗಾಧರ ಬಲಕುಂದಿ ಮುದೆದ್ೕಬಿಹಾಳ ಜಯಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

130020 CPIBM4ಇ 2015 ನಂದಿನಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಂಗೇಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/25/2015 E

130024 CPIBM5ಇ 2015 ಚನನ್ಮಮ್ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 20ರೂಗಳ
ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/25/2015 E

130026 CPIBM6ಇ 2015 ಮಲಲ್ಪಪ್ ಬಸಪಪ್ ಹೊಸಮನಿ ಜಮಖಂಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
20ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/25/2015 E

130040 CPIBM7ಇ 2015 ಎಂ ರ್ೕನಿವಾಸ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್
ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/25/2015 E



130041 CPIBM8ಇ 2015  ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವೆಲಗಲಬುಕೆರ್ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 2/25/2015 E

130042 CPIBM9ಇ 2015 ಎಂ ಆರ್ ಚೇತನ್ ಬಾಬು ಗಾಂಧಿನಗರ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/25/2015 E

130206 CPIBM1ಇ 2015 ತಮಿಳುನಡು ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಪಾರ್ ಫೌರ್ ಪದಧ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ ಪಿ ಎಂ ಜಿ ಸಂಸೆಥ್ಯವರು ಒಂದು ಕರಡು ದಾಖಲಾತಿಯನುನ್
ತಯಾರಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

4/28/2015 E

130321 CPIBM3ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2015 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್. 476‐500

5/7/2015 E

130393 CPIBM11ಮಾ.ಹ.ಅ2015 ಗಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್
ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.

2/19/2015 E

131046 CPIBM4ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2015 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ/ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್. 501‐525

5/7/2015 E

131374 CPIBM15ಮಾ.ಹ.ಅ2015 ಕಿರಣ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್
ಲಗತಿತ್ ದೆ.

4/27/2015 E

131385 CPIBM16ಮಾ.ಹ.ಅ2015 TANVEER sHIVAMOGGA ರವರು ಮಾ ಹ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ IPO RS 10/‐ 4/27/2015 E
131387 CPIBM17ಮಾ.ಹ.ಅ2015 ಮುನಿರಾಜಪಪ್ ಕಿತತ್ಂಡೂರು ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 20ರೂಗಳ

ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ.
4/27/2015 E

131936 CPIBM1ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಮತಿ ವೈಜಯಂತಿ ಬರೂದ ಸ ಸ ಮಾ ಪಾರ್ ಶಾ ಥಣಿ ಸಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ವೆಚಚ್ ಮರು ಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

131937 CPIBM2ವೈವೆಮ2015 ಎನ್.ಉಮಾದೇ , ಸ. ., ಸ.ತ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಓಪಿಹೆಚ್ ರಸ ತೆ್, ಬೆಂ ಉ ಜಿಲ ಲೆ್, ಇವರಿಗೆ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/2/2015 E

131946 CPIBM3ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ದದ್ಗಂಗಮಮ್ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಸಾ ಜುಂಜುರಾಮನಹ ಳ್ ರಾ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

131948 CPIBM4ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಮತಿಸರಿಕಾ ಕುಮಾರಿ, ಸ , ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಳ ,ೆ ಬೊಳುಳ್ಕಲುಲ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ ‐
 ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ.

5/2/2015 E

131951 CPIBM5ವೈವೆಮ2015 ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಸ. ., ಸ.ತ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಎನ್.ಎಸ್.ಲೇನ್, ಬೆಂ ಉ ಜಿಲ ಲೆ್, ಇವರಿಗೆ ವೈ.ವೆ.ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/2/2015 E

131953 CPIBM6ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್  ಜಯ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬಿಳಜಾಜಿ ಬೆಂ, ಉತತ್ರ ವಲಯ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

5/2/2015 E

132048 CPIBM7ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಮತಿ ಜೂ ಯಾನ ಮೇ ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಸ ದ ಕ ಜಿ ಪ ಪಾರ್ ಶಾ ನಂದಾವರ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ! ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್

5/2/2015 E

132051 CPIBM8ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕ ಕೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಸ ಸ ಉ ಕಿ ಪಾರ್ ಸಾ ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್ ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ! ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮಂ
ಕೋರಿ

5/2/2015 E

132052 CPIBM9ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಧರ ಸ  ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಆಪನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E
132053 CPIBM10ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಕಾಯ್ತಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

132060 CPIBM11ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕ ೕಹನ್ ಬಿ  ಸ ಸ ಕ ಜಿ ಪ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಂಡೂಯ್ರು ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ! ಇವರಪತಿನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಯ ವೈದಯ್ಕೀಐ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

5/2/2015 E



132062 CPIBM12ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕ ಅರುಣಕುಮಾರಶೆಟಿಟ್ ಸ ಸ ಕ ಪಾರ್ ಶಾ ತೀಥರ್ ಅಥಣಿ ತಾ! ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ
ಬಗ ಗೆ್

5/2/2015 E

132063 CPIBM13ವೈವೆಮ2015 ದಿ! ಮಹಮಮ್ದ್ ಬಾಯ್ರಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಂಚೆ ಕುಕಾಕ್ಟೆ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ! ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

132064 CPIBM14ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಮು ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ನಿಡುವಾಳೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ! ಒವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಮರು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
ಅಭಿಪಾರ್ಯ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

5/2/2015 E

132067 CPIBM15ವೈವೆಮ2015 ನಂದಾದೇ  ಸ  ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಬಳೂಳ್ರು ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E
132070 CPIBM16ವೈವೆಮ2015 ದಿ! ಎಂ ಎನ್ ರಘುರಾಮ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ತೊರೆನಾಗಸಂದರ್ ಬೆಂ, ಉ ವ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್

ಮರುಪಾವತಿಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

5/2/2015

132071 CPIBM17ವೈವೆಮ2015 ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ್ ಸ ಸಮಾ ಪಾರ್ಶಾ ತೆಲಗರಹ ಳ್ ಆನೇಕಲ್ ಇವರ ಮಗಳ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E
132097 CPIBM18ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಮಮ್ ಕೆ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಗೌಡನಹ ಳ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್

ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
5/2/2015 E

132098 CPIBM19ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಮತಿ ಸರಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ಬೊಳುಳ್ಕಲುಲ್ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ! ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E

132099 CPIBM20ವೈವೆಮ2015 ಟಿ ದಾಸಪಪ್ ಸ  ಸ ಪಾರ್ ಶಾ ಮಲ ಲೆ್ೕನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ! ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E
132104 CPIBM21ವೈವೆಮ2015 ಭೀಮೇಶ  ಎಂ ಸ  ಸಪಾರ್ಶಾ ಶಾನುಭೋಗನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉವ ಇವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈ ವೆ ಮ ಬಗ ಗೆ್ 5/2/2015 E
132406 CPIBM75ವೈವೆಮ2015 APP NO 597 598/2015 ADMINISTRATIVE TRIBUNAL B`LORE SRI CHANDRA SHEKAR 6/6/2015 E
132414 CPIBM78ವೈವೆಮ2015 2014‐15 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಷ್ಕರ ಬಬ್ಂದಿಯ ವೈಧಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ

ಆಡ ತಾಥಮ್ಕ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
6/3/2015 E

132418 CPIBM79ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ವಾಣಿ ಸ ಸ ಪಾರ್ ಸಾ ರಸ ತೆ್ಮಾಚಿಕೆರೆ ಜಗಳೂರು ತಾ! ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಮೇಲು ಸ ಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/5/2015 E

132419 CPIBM80ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕ ಈ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ ಸ ಸ ಕಿ ಪಾರ್ ಶಾ ತೂಮಕುಂಟೆ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ! ಜಿ! ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2015 E

132648 CPIBM81ವೈವೆಮ2015 ರ್ೕ ಎ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು, ಸ , ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಬೂವನಹ ಳ್,ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ, ರವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್ ‐ ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

5/22/2015 E

132826 CPIBM82ವೈವೆಮ2015 Application No1658 of 2015 on the file of the KAT at Bangalore ‐ Sri. Siddappa Gangappa 
Byadagi,Asst.Teacher,Govt.Pri.School Mudhola, Bagalkote Dist. /vs/ State.

6/6/2015 E

132975 CPIBM83ವೈವೆಮ2015 ಟಿ ಪಿ ರಾಮಚಂದರ್ ಸ ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ ಯರಮಂಚನಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ರವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್ ಮೂಲ ಬಿಲುಲ್ಗಳೂಂದಿಗೆ

5/22/2015 E

132976 CPIBM84ವೈವೆಮ2015 ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಸ ಸಕಿ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಕೆಂಗಾಪುರ ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾರವರ ಪತಿನ್ಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗ ಗೆ್ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

5/22/2015 E

133092 CPIBM86ವೈವೆಮ2015 Medical reimbursement bill of Smt. Chikkathayamma AM GMPS, KG Halli, B`lore North‐3 5/26/2015 E
133093 CPIBM87ವೈವೆಮ2015 Medical reembsment Of smt.Farahar sulthan. AM.GUMPS. D..G. HAlli. b.lore. north 3. 5/26/2015 E
133094 CPIBM88ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. Keshawamurthy A.M GLPS.kotegangaru. Shivamogga. Taluk. 5/26/2015 E

133096 CPIBM89ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbersment Of smt. Nalini M.R. A.M. GLPS. Ayanuru. Shivamogga. Taluk. 5/26/2015 E
133101 CPIBM90ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment of Sri. timmaraju D G. GULPS. D.G. Halli. bengalore north . 5/26/2015 E
133105 CPIBM91ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri Mamthaj A.M. GLPS. N.S.Lane. Bangalore North. 5/26/2015 E



133106 CPIBM92ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. tippanna k. A. M. GLPs Bramhadevarahalli Madhugiri. Taluk. 5/26/2015 E

133121 CPIBM93ವೈವೆಮ2015 ಶರ್ಮತಿತಾರಾ.ಕೆ ಎ,ಸ ,ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗಮಮ್ನಕೊ ಲ್ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಮರು ಪಾವತಿಯ ಬಗ ಗೆ್ ‐
ಮೂಲ ರ ೕದಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

6/6/2015 E

133148 CPIBM94ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbersment Of Sri. S. S. Kalyankumar. A.M. yarehallipalya. Arasikere. Taluk. 5/28/2015 E
133150 CPIBM95ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment of Sri. umeshpatial. J.S. A.M. GLPS Devasandra kunigal. taluk. 5/28/2015 E
133275 CPIBM96ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. g.manjappa. A.M. glps gururajapura. channagirri Taluk. 6/1/2015 E
133281 CPIBM97ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment of Sri. M.S. Dharmappa. A.M. GLPS. musavthurukkoppalu. arakalagudu Taluk. 6/2/2015 E

133302 CPIBM99ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Smt.N. Nagarathnamma. A.M. G,L.P.S, krishnayyanapalya. North Zoon, 
B.lore.

6/2/2015 E

133303 CPIBM100ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri, Ganesh. B. A.M. G.LPS. marabanahalli. Davanagere District. 6/2/2015 E

133305 CPIBM101ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. S. siddeshwarappa,. A.M. GLPS. Ramayyanapalya. Pavagada. Taluk, 6/2/2015 E

133306 CPIBM102ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Smt. Raffarunnisa. A.M. G.M.L.PS Jalahalli. North Zoon,.2, B.Lore. 6/2/2015 E

133308 CPIBM103ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment of Smt. Bhanumati B uchhal. H M. GLPS Patare Town . Bangalore North. 6/2/2015 E

133309 CPIBM104ವೈವೆಮ2015 MEdical ReEmbresment Of Sri, Manjappa. A.M. GLPS. gururajapura. channagere Taluk. 6/2/2015 E
133310 CPIBM105ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. Govindaraju. A.M GLPS. Sewedahalli. North Zoon 4, B.Lore. 6/3/2015 E

133356 CPIBM106ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Smt. S.N. Rathnamma. A.M. Seetakempanahalli. North Zoon 4, B.Lore. 6/3/2015 E

133360 CPIBM107ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. Ramesh. A.M. GLPS. kyashavara. Koratagere Taluk. 6/5/2015 E
133396 CPIBM108ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. venkatanarayana. A.M. GLPS tumakunte. chikkaballapura Taluk. 6/5/2015 E

133467 CPIBM115ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. Lingappa. A.M. GULPS. subedarpalya Bangalore. 6/6/2015 E
133477 CPIBM116ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. K.G. Gowdru. A.M. (T..G.T) GLPS. Kamalapura,.Harihara Taluk. 

Davanagere. District.
6/6/2015 E

133478 CPIBM117ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Sri. Dharmappa. A.M. GLPS. Musavathuru koppalu. Arakalagudu Taluk. 
Hasan District.

6/6/2015 E

133595 CPIBM121ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbresment Of Smt. Rajashree. A.M. GMLPS. Banasandra. Turuvekere Taluk. 6/12/2015 E
133604 CPIBM122ವೈವೆಮ2015 Medical ReEmbersment Of Smt. Tara. K.M. A.M. GLPS. Guddehosahalli. Somavarapet.Taluk. kodagu 

district.
6/10/2015 E


