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ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(7)ದಿನಖೂಲಿ-82/1993-94 ಈಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದ  ರಿ.಄.ಶಂ.20562/94(s) ಶ್ಯ ಭಂಜ, ವಿಯುದಧ ಯಸಜಮ ಶಯಕಸಯ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿನೌಷಯ-21/1993-94 ಕಯ.ಪಿ.ಷಯೂಮುುಭಸರ್  ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ರಿಟ್ ಄.ಶಂ. 44382-44390/2001 (S-Reg) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)ದಿಖೂಲಿ-82/1993-94 ರಿಟ್ ಄. ಶಂ.34176/97, 31061/93, 20562/94   (ಭಂಜ ಷಸ.ನೌ) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)ಆಂ.ದಿ.ನೌ:26:97-98, ಶ್ಯ ಶ್ಯಔಂಠಯಗೌಡ , ಕಯಂು ದುಯಸಿಿ ಶಸಸಮಔ ಆಳಯ ಳೃಂದ ಫದಲಸಳಣಯ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)462:2000-01 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಎನ್. ಯಂಔಟಯಶ್ ಆಳಯ ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ ತಸ.ಂ. ಅಱೂಯು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(5)21/2000-01
ಶ್ಯ ಎಂ.ಪಿ.ಖಂಖಯಂಖಮಮ, ಶ.ಆಂ. ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಔ.ಈ.ನಸಮ. ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ರಿಟ್ ಄ಜಿರ 
ಶಂ.5479, 5483/2000 ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ದಿಖೂಲಿ-23/2000-01
ಶವರಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದ  ಸಿವಿಲ್ ಄ಪಿಱು ಶಂ.1861-2063/2001 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ 
ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(02)ದಿನೌಷಯ-25/2001-02 ುಟ್ಟಷಸಳಮಿ ಸಚ್ಯಭಮನ್ ಚಿಔುಣಣ ಗಸಮಂಗಯಭನ್  ಔ.ಈ.ನಸಮ,ರಿ.಄ ಶಂ.27135-37/1999(S) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ದಿನೌಷಯ-22/01-02 ಶುಧಸಯಣಿ ಲಿಟಿಯಯಟ್ ಄ಸಿಷಯಟಂಟ್ ಶು.಄.ವಿ., ಸಸಶನ ಯಳಯ ರಿ.ಶಂ. 37406/2001 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(5)ದಿನೌಷಯ-20/2001-02 ಯಕಸಶ್, ಕ್ತಱನರ್ (ದಿನಖೂಲಿ) ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿನೌಷಯ-27/2001-02   

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12)32/03-04
ಕಯ.ಎನ್.ಔೃವಭ ಭೂರ್ತಿ, ಲಿಪಿಔ ಶಸಸಮಔಯು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(7)6/2000-01 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2) ದಿನೌಷಯ-
8/2002-03

ಎ.ಎಸ್.ಷನುಭಂತಯಗೌಡ  ಳಯ ಔ.ನಸಮ.಄ಜಿಿ IDA 91/2000 (಄ಜಿಿ ಳಜಸ ಅಗಿದಯ) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)ದಿಖೂಲಿ-10/2001-02
ಚ್ಯನನಭಭ ಕಯೂಂ ಲಯಟ್ ಫಶಳಯಸಜು, ಭಲಯಱದಯಳಯುಯ  ಈದಯೂಮಖ ನಡಱು ಭನವಿ (3 

ಔಡತ)
A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12) ದಿಖೂಲಿ 32 ಜನ ರಿಟ್ ಄-26-293-02
ಶ್ಯ ಸಿ.ಮು.಄ಮಮ ಭರ್ತಿತಯಯ 32 ಜನ ದಿನಖೂಲಿ ಗಸಯಯ ಈಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದ  ರಿಟ್ 
಄ಜಿರ ಶಂ.261-293ಯ ಫಗಯೆ ದಿ 18-02-2002 (ಎಸ್)

A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2) ದಿನೌಷಯ-1/2002-03 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ.21910/1990, 27135/1999 (ಎಸ್) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2) ದಿನೌಷಯ-6/2002-03 ಶ್ಯಭರ್ತ ಅರ್.ನಸಖಭಣಿ, ಸಸಶನ, ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮದಲಿಱ  ಸಯೂಡಿಯುಳ ದಸಯ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)77/2002-03

ಔನಸರಟ್ಔ ಯಸಜಮ ಕಸನೂನು ಷಯಸ ಸಯಧಿಕಸಯದಿಂದ  ಯಔಟಿತ ಜನ ಷಸಭಸನಮರಿಗಸಗಿ  
ಕಸನೂನು ಭಸಹಿರ್ತ" ಎಂಫ ುಶಿಔದ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಯರ್ತಖಲನುನ ಈಚಿತ ಷಂಚಿಕಯಗಸಗಿ  
ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ

A 31/3/2099



ಜಿಂಸಸ/ಅ(02)ದಿನೌಷಯ-24/2002-03 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ದಿನೌಷಯ-22/02-03 ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮಖಲಲಿಱ  ಳಮಳಷಯಣಯಖಳಿಂದ  ಈದಬವಿಶುಳ ವಿವಮಖಲ ಔಡತ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ದಿನೌಷಯ-23/2002-03   

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(7)17/2002-03
ರಿಟ್ ಄. ಶಂ. 45886/02 (S)  - 93  ಸಯಚ್.ಡಿ.ಯಮಶ್ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ದಿನೌಷಯ-1/02-03 ಳಕ್ತಱಯ ುಱು ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿನೌಷಯ   /02-03 ಷನುಭಂತಯಗೌಡ , ಶಕಸಆಂ.ಕಸಮಿರಔ ನಸಮಮಸಱಮದ  ಄ಜಿರ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿನೌಷಯ-18 /02-03
ದಿ: ಷಯಸಮದ್ ಭುಶಿಪಸ, ಶಔಲಯುಯ, ಜಿ.ಂ., ಆಂ.ಈ.ವಿಬಸಖ ಳಯ ರ್ತನ ಈಧನ 
ಕಯೂರಿ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)ದಿಖೂಲಿ-20/2002-03
ವಿಯೂಸಕ್ಷ ಬಿನ್ ದಸಮಯಗೌಡ  ಳಯು ದಿ.ನೌ.ಕಯಱಶ ನಳರಹಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ. ಕಸ.ನಸಮ.ರ್ತುರ 
69/2003 (಄ಜಿರ ಳಜಸ ಅಗಿದಯ) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12) 09/2003-04 ಎಸ್.ವಿ.ುಟ್ಟಯಸಜು, ದಿನಖೂಲಿ ಄ಯಣಮ ವಿಕ್ಷಔ ಷಸ.಄.ಔ. ಸಸಶನ ಫಸಕ್ತ ಯತನ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12) 09/2003-04
ಐ.ಎಸ್.ಂಔರ್, ದಿನಖೂಲಿ ಄ಕ್ಷಯಶಥ ಶಸಸಮಔ, ಜಿ.ಂ, ಳವಿಬಸಖ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ , ಸಸಮಂಡ್ 
ಯಸಿದಿ ಫದಱು NMR ನಲಿಱ ಯತನ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12) 30/2003-04
ಗಯೂವಿಂದಮಮ  ಬಿನ್ ಲಯಟ್ ಫಯೂಯಮಮ ತಟ್ಸಲು ದಯೂಡಡಭಗಯೆ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯಸಗಿ 
ಹಿರಿಮ ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ನದಯಿಔಯ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಸಿಯುಳ  ಫಗಯೆ. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12) 28/2003-04  ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) 

28/2003-04
ಫಸನುಭರ್ತ ಕಯೂಂ ಯಂಖಮಮ ಆಳಯ ಄ಜಿರ ಶಂ.ಐಡಿಅರ್ 29/2003 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12)135/2003-04 ಗೌಯಭಭ, "ಡಿ" ದಜಯರ ಸಿಫಫಂದಿ, ತಸ.ಂ.,಄ಯಔಱಖೂಡು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12)    /2003-04
ಶುನಂದ ಕಯೂಂ ಜಮಯಸಜು, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯು, ರಿಯರಿ ಶಸಸಮಔಯು ಆಳಯನುನ 
ಕಯಱಶದಿಂದ ಳಜಸ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12) ಷಸ.಄ಯಣಮ/ಷ,ದು/03-04
ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ಳಱಮ ಄ಯಣಸಮಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿ, ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ಷಣ 
ದುಯುಯೊಖದ ಫಗಯೆ. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12)    /2003-04
ಡಸ: ಲ್.ಷನುಭಂತಮಮ , ವಿಧಸನಶಬಸ ಶದಶಮಯು ಆಳಯ ಚ್ುಕಯು ಖುಯುರ್ತಱಱದ ಯವಯನ ಶಂಖ್ಯಮ 
688ಕಯು ಈತಿಯ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2) ದಿನೌ/ಯತನ ಸಳರ್ತ/2003-04 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12)20/2003-04 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಶಔಯಭಸರ್ತ ಫಗಯೆ A 31/3/2099



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12)02/2003-04 ಶ್ಳನಂಜಯಗೌಡ , ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್, ಆಳಯ ಈಚ್ಛ ನಸಮ. ದ ಄ಜಿರ 37724/2002(L) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12)ದಿಖೂಲಿ-1/03-04 ದಿ 01-04-84 ಕ್ತುಂತ ಭುಂಚಿತಸಗಿ  ದಿ.ನೌ.ನಯಭಔಗಯೂಂಡ  ಶಔಯಭಗಯೂಲಲದಯ  ಆಯುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12)ಫಂಫಫಷಸ-9/2003-04 ಲನಸಡು ಜಱಷಸರಿಗಯ ಷಯಯಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ದಿನೌಷಯ-14/2003-04 ಯಕಸಶ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ ಳಯ ಶಔಯಭಸರ್ತ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(5)ದಿಖೂ-121/03-04 ಸಯಭಱತ ಕಯೂಂ ಲಯಟ್ ಶಣಣನಂಖಮಮ, ಳ.಄.ಔ., ಸಯೂನುಯ ರಿಸಸಯ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿಖೂನೌ-11/2003-04 ಖಂಖಭಭ ಕಯೂಂ ದಿ.ಭಱಱವಯಟಿಟ, ಈಧನ ಕಯೂರಿ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) 90/2004-05 ಗಯಯು ಸಸಜಯಸಗಿ ಯತನ ಡಯದಿಯುಳ ಫಗಯೆ. ಲಯೂಕಸಮುಔಿ  ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಎಂ.ಯ.ಎಸ್-75/05 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)118/2004-05 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಯತನಕಸುಗಿ  ಸಷಿರಔ ಄ಂದಸಜಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)141/2004-05 ಯಕಸಶ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ ಆಳಯನುನ ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ  ಳಕಯು ನಡುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)125/2004-05 ತಭಭಣಣಗೌಡ ಭತುಿ ಆತಯಯು ದಸಯ ಶಂ.6461/04            6438 - 6461 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(5)ದಿನೌಷಯ-97/2004-05 ಎಂ.ಜಿ.ಭಸಸಲಿಂಖ ಆಳಯ ಕಯ.ಎ.ಟಿ. ಄ಜಿರ ಶಂ.4255-63/04 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(5)ದಿನೌಷಯ-46/2004-05 ಜಿ.ಂ. ಆಂ. ಈ ವಿಬಸಖ ಔಛಯರಿಗಯ ಸಸ್ ಔಲುಹಿಶುಳ ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಥಿರಔ(8)಄ ಳಮ-7/04-05
ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಯತನಕಸುಗಿ  ಸಷನಖಲ ನಳರಷಣಯ ಷಣ ಬಯಳಷಯಮನುನ  ಬಿಡುಖಡಯ 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(3)56/04-05 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ.ಂ. ಕಸಮರನಳರಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ  ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ದಿನೌಷಯ-53/04-05 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ.ಂ. ಕಸಮರನಳರಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ  ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿಖೂನೌಖ್ಸಮಂ -143/04-05 ದಿನಖೂಲಿ ಷಯಯಮಲಿಱ ಶಔಯಭಗಯೂಂಡ  "6" ಜನರಿಗಯ ಫಸಕ್ತ ಯತನ ಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ನಸಮಮಸಱಮ-144/04-05 ಶಣಣಭಭ ಕಯೂಂ ಲಯಟ್ ಖಣಯಶ್, ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ, ಈಧನ ಕಯೂರಿ A 31/3/2099



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿಖೂನೌ-77/2004-05 ವಿನಯೂದಭಭ ಕಯೂಂ ಭಸಮಣಣಗೌಡ ಈಧನ ಕಯೂರಿ ಄ಜಿಿ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿಖೂನೌ-25/2005-06 ಶ್ಯಖಂಗಸ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯು ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಔುರಿತು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)07/2005-06
ಆತಯಯ ತಯಳಮಳಸಸಯ ಶ್ಯ ಕಯ.ಶ್ಳಣಣ ಗಸಯ.ಂ. ಶದಶಮಯು, ದಯೂಡಡಫಸಮಖತಳಳಿಲ  ಆಳಯ ದೂರಿನ 
ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-8/2005-06
ಶ್ಯ ನಂಜಯಶ್ ಬಿನ್ ದಯೂಡಡಮಮ, ದಿ.ನೌ., ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ವಿಬಸಖ ಆಳಯ ಭಜೂರಿ 
ಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ. A 31/3/2099

ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಆತಯಯ ತಯ ಳಮಳಸಸಯ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಶ(2)ದಿಖೂನೌ-  /2005-06 ಭಸಹಿರ್ತಗಸಗಿ ಶಲಿಱಶಲಸದ ತಯಖಲು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿನೌ-35 /2005-06 ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯಿ್ತಖಳಿಗಯ  ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ವಿಳ-07 /06-07
ಕಯಎಟಿ ಄.ಶಂ.1151/2006, ಂಔಯ ವಿಯುದಧ ಯಸಜಮ  (ಜಿ.ಂ.ಸಸಶನ ಸಮಪಿಿಗಯ 
ಶಂಫಂಧಿಸಿಱಱ) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)43 /06-07
ಕಯ.ಎಸ್.ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಕಯ.ಶುಫಫಮಮ, ಕಸಂತಯಸಜುಯ , ಕಸಮಿರಔ ನಸಮಮಸಱಮದ  
಄ಜಿಿ (ಳಜಸ ಅಗಿದಯ) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)79 /2006-07
ಔು:ೂಣಿಿಭ, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯು, ತಸ.ಂ., ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ  ಳಯ ಭುಂದುಳರಿಕಯ  
ಫಗಯೆ(ತಸತಸುಲಿಔ ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು  ದಿ.ನೌ ಄ಱಱ) A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ದಿಖೂನೌಳಖಿ-23/2006-07
ಂ.ಯಸ.ಆಂ. ಮಸಂರ್ತಯಔ ಈ ವಿಬಸಖ, ಮಶೂಯು ಆಲಿಱನ ದಿ.ನೌ. ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಗಯ 
ಳಗಸಿಯ್ತಶುಳ  ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)38 /2006-07
ಎ.ಪಿ.ಷಯೂಭಮಮ ಬಿನ್ ುಟ್ಟಷಸಳಮಿ, ದಿ.ನೌ. ಭಸನಮ ಭುಕಮಭಂರ್ತಯಖಳಿಗಯ  ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಄ಜಿಿ 
ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)05 /07-08 ದಯೂಡಯಡಗೌಡ , ದಿ.ನೌ. 



ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ ವಿಳ(1)317:92-93

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ ವಿಳ(8)ದಿ.ಖೂ.ನೌ:84:93-94
ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಶಔಯಭಸರ್ತ ಕ್ತ.ಆಂ. / ಶಸಸಮಔ ಆಂಜಿನಮರ್ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(1) ಸಿಫಫಂದಿ:112:92-93,
ಶ್ಯ ಭಂಜಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಔರಿಗೌಡ, ಶ.ಕಸ.಄.ಔ.., ಜಿ.ಂ.ಆಂ. ಫಯಱೂಯು ಯಳಯು ಕಸಮಿಿಔ 
ನಸಮಮಸಱಮದ  ವಿಸದ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(1) ಸಿಫಫಂದಿ:56:93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 12610/93 (ಎಸ್) ದಿ. 1-7-84ಯ ನಂತಯ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯನುನ ತಯಗಯದು 
ಸಸಔದಂತಯ ಶೂಚಿಸಿಯುಳ ವಿಚ್ಸಯ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(1)ವಿಳ(1):17:93-94 ಕಯ ಯಸಿದಿ ಅಧಸಯ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ ವಿಳ(8)16:94-95

ಶ್ಯ ಬಿ.ಕಯ. ಔುಭಸರ್, ಸಚ್ ಭನ್, ಶಔಲಯುಯ ಜುಮಡಿಷಿಮಲ್ ಭಸಮಜಿಷಯರಟ್ರ್  
ನಸಮಮಸಱಮದಲಿಱ  ದಸಯ ಫಗಯೆ 
ಶ್ಯ ಬಿ.ಕಯ. ಔುಭಸರ್ 5865/97

A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(8):ದಿನಖೂಲಿ-42:94-95
ಓದಮಮಿಔ ವಿಸದ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 84:94-95, ದಿ. 26-8-94ಯ ಫಗಯೆ ಖ್ಸಶಗಿ ಳಕ್ತಱಯ 
ನಯಭಕಸರ್ತ  ವಿಚ್ಸಯ ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)25:ದಿನಖೂಲಿ-25:95-96
ದಿ. 1-7-84ಯ ಹಿಂದಕಯು ನಯಭಔ ಸಯೂಂದಿದ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯನುನ ಶಔಯಭಸರ್ತಗಯೂಳಿಶುಳ  
ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)25:ದಿನಖೂಲಿ-31:95-96
ದಿ. 1-7-84ಯ ಹಿಂದಯ ನಯಭಔ ಸಯೂಂದಿದ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಔುರಿತು ಷುದಯೆಸಯು 
ಶಭೂಷಸಯು ಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(8)ದಿನಖೂಲಿ-7:95-96 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಭಸಹಿರ್ತ ಫಗಯೆ ಲಯೂಕಯೂಯೊಗಿ  ಆಲಸಖ್ಯಯ್ತಂದ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(8)26:95-96 ಜಿ.ಂ.ಆಂ. ದಿನಖೂಲಿ ವಿಲಿನಗಯೂಳಿಶುಳ  ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ದಿನಖೂಲಿ-38:96-97
ದಿ. 1-7-84ಯ ನಂತಯ ನಯಭಔಗಯೂಂಡ  ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಶಔಯಭಸರ್ತ ಔುರಿತು ಈಚ್ಛ 
ನಸಮಮಸಱಮದ  ದಯ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ದಿ.ಖೂ.ನೌ.ಷಯ:32:96-97 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಎನ್. ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ, ಅ.ಶ. ಳರಿಗಯ ದಿಳ.ದ.ಶ., ಯತನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ದಿನಖೂಲಿ-2:97-98 ಶ್ಯ ಬಿ.ಕಯ. ಔುಭಸರ್, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯ ಆಳಯ ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 32559/97 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)339:594::97-98 ಶಂಖ್ಸಮರ್ತರಿಔಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ವಿವಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಆಂ.ದಿ.ನೌ:97-98 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 6075/97, ಶ್ಯ ಬಿ.ಕಯ. ಔುಭಸರ್, ದಿ.ನೌ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಆಂ.ದಿನಖೂಲಿ:23:97-98,
write petition No. 29569-600 97(5) ಶ್ಯ ಅರ್. ಔುಭಸರ್, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯು

A 31/3/2099



ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಆಂ ದಿನಖೂಲಿ 29:97-98
ದಿನಸಂಔ. 1-7-84ಯ ನಯಭಕಸರ್ತ  ಸಯೂಂದಿಯುಳ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಭಸಹಿರ್ತಮನುನ  
ಔಲುಹಿಸಿಕಯೂಡುಳ  ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)31:97-98
ಜಿ.ಂ. ಸಮಪಿಿಮ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯನುನ ಶಔಯಭಗಯೂಳಿಶಲಸಗಿಯುಳ  ಭಸಹಿರ್ತಮನುನ  
ಶಕಸಿಯಕಯು  ಔಲುಹಿಸಿಕಯೂಡುಳ  ಔದುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ದಿನಖೂಲಿ 15:97-98 ರಿಟ್ ಯಟಿವನ್ ಶಂ. 26986/97 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಆಂ ದಿನಖೂಲಿ 13:97-98
ದಿ. 1-7-84ಯ ನಂತಯ ನಯಭಔಗಯೂಂಡಿಯುಳ  ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ವಿಳಯಖಲನುನ ಕಯೂರಿಯುಳ  
ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ದಿನಖೂಲಿ:97-98 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 39-45/98 ಬಿ.ಕಯ. ಔುಭಸರ್ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(17);ಆಂ.ದಿನಖೂಲಿ-11:98-99 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯುಖಳಿ ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮದಲಿಱ  ಭನವಿ ಶಲಿಱಶಲಸಖುರ್ತಿಯುಳ  ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ದಿ.ನೌ:4:98-99
ಔಂ.ನಸಮ.ಅದಯ ಶಂ.375, ದಿ. 18-1-92ನುನ ಜಸರಿಗಯೂಳಿಶುಳ  ಫಗಯೆ ಶ್ಯ ಭಂಜಯಗೌಡ , 

ದಿ.ನೌ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ದಿ.ಖೂ.ನೌ.ಷಯ:8:98-99, ಶ್ಯ ಄ಣಣವಯಟಿಟ ದಿ.ನೌ. ಆಳಯ ನಯಭಕಸರ್ತ  ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)12:ಆಂ.ದಿ.ಖೂ.ನೌ.ಷಯ:12:98-99, ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 27316-27/91, ಶ್ಯ ಕಸಳಿಂಖ ಭತುಿ ಆತಯಯು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(1)14:98-99
ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎ. ಔುಭಸರ್, ದಿ. ನೌ ಆಳಯ ನಸಮಮಸಱಮ  ಄ಜಿಿ 
ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಶಂಫಂಧ ತಯಖಲು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(17);ಆಂ.ದಿನಖೂಲಿ-14:99-2000 ದಿನಖೂಲಿ ಫಗಯೆ ಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ದಿನಖೂಲಿ-11:99-2000 ಈ.಄.ಶಂ. ಔಛಯರಿಮಲಿಱನ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಯತನ ಸಳರ್ತ ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಆಂ.ದಿ.ಖೂ.ನೌ.ಷಯ:9:99-2000, ID ಄ಜಿಿ ಶಂ. 53, ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ವಿ. ನಸಗಯಶ್, AE A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಆಂ.ದಿ.ಖೂ.ನೌ.ಷಯ:5:99-2000, ಶ್ಯ ಕಯ.ಟಿ. ಭಂಜುನಸಥ್ , ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮದ  ಄ಜಿಿ ಶಂ. 20/97 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಆಂ.ದಿ.ಖೂ.ನೌ.ಷಯ:9:99-2000, ಶ್ಯ ಫಶಳಲಿಂಖ, ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮದ  ಄ಜಿಿ ಶಂ. 144/97 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಆಂ(2):99-2000 ಶ್ಯ ಟಿ.ಅರ್. ಔುಭಸರ್, ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು  ದಿನಖೂಲಿ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ11:2001-02 ಶ್ಯ ಯಮಶ್ ುಟ್ಟಷಸಳಮಿ ಂಔಯ ತಸ.ಂ. ಫಯಱೂಯು ಭನವಿ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ದಿ.ಖೂ.ನೌ:1:2001-02 ದಿ. 1-7-84 ಯ ನಂತಯ ಸಸಖು ದಿ. 15-10-92 ಯಳಯಯಗಯ ಕ್ತ.ಆಂ. ಶ..ಖಲ ಶಔಯಭಸರ್ತ A 31/3/2099



ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ದಿ.ಖೂ.ನೌ:20:2000-01 ಶ್ಯ ಂಔರ್, ರಿಗ್ ಶಸಸಮಔ (ದಿನಖೂಲಿ) ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2);51:2000-01
ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ವಿಬಸಖ, ಸಸಶನದಿಂದ ಶಥಳಸಂತಯಗಯೂಳಿಶಲಸದ  ಭೂಯು ಸ.ಚ್ಸ.ಯ 
ಷುದಯೆಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ  ಯತನ ಳಗಯಯಯ ಆತಮಥಿಗಯೂಳಿಶುಳ  ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)ಆಂ. ದಿನಖೂಲಿ-12:2000-01
ಶಕಸಿಯದ ಅದಯ ಶಂ.ಡಿವಿಡಿ:, ದಿ. 11-4-97ಯನಳಮ ವಿವಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಖಲಲಿಱ ದಿನಖೂಲಿ 
ನೌಔಯಯುಖಲ ವಿಳಯ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)44:2000-01
ಜಿ.ಂ.ಆಂ.ಈ.ವಿಬಸಖ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ಷಂಗಸಮಿ ನೌಔಯಯಸಗಿ ಕಯಱಶ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ 
ನೌಔಯಯ ವಿಳಯ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ದಿ.ಖೂ.ನೌ:17:2001-02
ದಿ. 1-7-84 ರಿಂದ 15-10-92 ಯ ಲಗಯ ನಯಭಔಗಯೂಂಡ  ದಿನಖೂಲಿ ದವಿಧಯ 
ಆಂಜಿನಮರ್, ಡಿಪ್ಲಱಮ ಆಂಜಿನಮರ್ ಷಯಸ ಶಔಯಭಸರ್ತ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ದಿ.ನೌ.ಷಯ17:2002-03 ಶ್ಯ ಶ್ಳನಂಜಯಗೌಡ , ದಿ.ನೌ. ಆಳಯ ಄ಜಿಿ ಶಂ. PDR 101/99 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ9:2002-03 ಶ್ಯ ಬಿ.ಕಯ. ಔುಭಸರ್ ಆಳಯ ಫಗಯೆ ದೂಯು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ದಿ.ಖೂ.ನೌ.ಷಯ:25:2002-03
ಶ್ಯ ಬಿ.ಕಯ. ಔುಭಸರ್, ದಿನಖೂಲಿ (ಸಚ್ ಭನ್) ಆಳಯ ಶಂಫಂಧ ಕಸಮಿಿಔ 
ನಸಮಮಱಮದಲಿಱ  ಅಗಿಯುಳ ದಯಕಯು ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ 37835 / 93 (S)

A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ:26:2002-03 ಶ್ಯ ಟಿ.ಅರ್. ಔುಭಸರ್, ದಿ.ನೌ., ಆಳಯ ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 37994-38013/ 02 A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ:14:2002-03 ಶ್ಯಭರ್ತ ಔಭಱಭಭ ಕಯೂಂ ಜಮಫಷದೂೆರ್ ಆಳಯ ನಸಮಮಸಱಮ  ಯಔಯಣ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ:89:2003-04
ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂಜಭಭ ಕಯೂಂ ಯಂಖಮಮ, ಚಿಔುಭಖಲೄಯು ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮದ  ಯಔಯಣ 
ಭಂಜಭಭ ಕಯೂಂ ಯಂಖಮಮ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ132:2004-05
ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಅರ್. ದತಸಿತಯಯಮ  ದಿ.ನೌ ಆಳಯ ಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದಲಿಱ  ಷೂಡಿಯುಳ ದಸಯ 
ಶಂ.30569-71100

A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)22:2004-05
ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು , ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನಯಳಯಲಿಱ ಆಯುಳ 
18 ಜನ ದಿ.ನೌ. ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ಖೂ.58:2004-05 ಕಯ.ಎ.ಟಿ. ಄ಜಿಿ ಶಂ. 43651 2003, ಶ್ಯ ಫಶ  ವಿಯುದಧ ಶಕಸಿಯ ಭತುಿ ಆತಯಯು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ಖೂ.ನೌ.55:2005-06
ಶ್ಯಭರ್ತ ತಸಮಭಭ ಕಯೂಂ ಶಣಯಣಗೌಡ ಆಳಯ ಈಧನ ಕಯೂರಿಕಯ  ಫಗಯೆ ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ 
ಳಱಮ ಄ಯಔಱಖೂಡು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)ದಿ.ಖೂ.ನೌ.467:2005-06
ಶ್ಯ ಯಕಸಶ್, ಸ.ಚ್ಸ. (ಶಂಖ್ಸಮರಿಔಿ ಷುದಯೆ) ಜಿ.ಂ.ಆಂ.ಈ.ವಿ. ಸಯೂ .ನ.ುಯ ಆಳಯನುನ 
ಸಯ.ನಸ.಄.ಖಲ ಔಛಯರಿ ಸಸಶನಕಯು ನಯೊಜನಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ಖೂ.ನೌ.9:2005-06
ದಿ.ನೌ.ಯನುನ ಖ್ಸಮಂಗಯೂಳಿಶಱು  ಄ಳಕಸವಿಱಱದಿಯುಳ  ಫಗಯೆ ಹಿಂಫಯಷ ನಡಿ ಄ಳರಿಂದ 
ಸಿಳಔೃರ್ತ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ಖೂ.ನೌ.19:2005-06
ಶ್ಯ ುಟ್ಟಮಮ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮದಲಿಱ  ಄ಧಿಕಸರಿಖಲಲಿಱ ಷೂಡಿಯುಳ 
ದಸಯ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)35:2006-07 ಶ್ಯ ಡಿ. ುಟ್ಟಯಸಜು ಭತುಿ ಆತಯಯು ಕಯ.ಎ.ಟಿ. ಄ಜಿಿ ಶಂ. 1982/1983/2006 ಔುರಿತು. A 31/3/2099



ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ವಿಳ-32:2006-07
ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಂ. ನಸಖಯಸಜ, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯು, ಭಂ.ಂ.ಫಸ.ವಿ.ನ:ಶಯುಯ ಳಯ 
ಷಯಯಮನುನ  ಶಔಯಭಗಯೂಳಿಶುಳ  ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)58:2008-09
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 37994-38013/02, ಶ್ಯ ಟಿ.ಅರ್. ಔುಭಸರ್ ಭತುಿ 
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 45886/02, ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಡಿ. ಯಮಶ್ A 31/3/2099

ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯು A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)ಆಂ.ದಿನಖೂಲಿ-7:99-2000, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಔನವಟ ಯತನ ಕಸಯೆ್ದಮಡಿ ಯತನ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)-119:2001-02, ಶಔಯಭಗಯೂಂಡ  ದವಿಧಯ ಶಸಸಮಔರಿಗಯ  ಯ.ದ.ಶ., ಷುದಯೆ ನಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)14:ದಿನಖೂಲಿ:2001-02, ಶ್ಯ ಯಮ, ಕಯೂಲಯಫಸವಿ  ಶಸಸಮಔ ಆಳಯನುನ ಕಯಱಶಕಯು ನಮುಕ್ತಿಗಯೂಳಿಶುಳ  ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ.23:2001-02,
ಶ್ಯ ಂಔಯ ಬಿನ್ ಇಯಯಗೌಡ, ದಿ.ಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿ ಕಯೂಯಯಮುಳ   ವಿಬಸಖ, 

ಸಸಶನ ಳಯು ಳಗಸಿಳಣಯ ಕಯೂರಿಯುಳ  ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ.18:2001-02,
ದಿ. 1-7-84 ಭತುಿ ಄ದಕ್ತುಂತಱೂ ಭುಂಚಿತಸಗಿ  ದಿನಖೂಲಿ ಅಧಸಯದಲಿಱ 
ನಯಭಔಗಯೂಂಡಿಯುಳ  ನೌಔಯಯ ಶಔಯಭಸರ್ತ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ.16:2001-02,
ಶ್ಯ ುಟ್ಟಷಸಳಮಿ, ದಿನಖೂಲಿ ಕಯೂಲಯ  ಫಸವಿ ಶಸಸಮಔ ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿ, ಫಯಱೂಯು ಯಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಯದುೆಡಿಸಿ ಸಸಶನ ಕಯೂಲಯ  ಫಸವಿ ಈ ವಿಬಸಖಕಯು ಸಶುಸಡಯಮುಳ  ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)13:2001-02,
29 ದಿನಖಲ ಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಕಸರ್ತಗಯೂಂಡು  ಔಯಭಫದಧಗಯೂಂಡಿಯುಳ  ನೌಔಯರಿಗಯ ಂದು 
ದಿನಳನುನ ಭನಸನ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)09:2002-03, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔರಿ ನಯಭಔದ ಫಗಯೆ ಹಿಂಫಯಷ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ.11:2002-03, ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಯ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯಗಯ  ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)9:2005-06,
ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು , ಷಸ.಄.ವಿ ಆಲಿಱನ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಯತನ ಸಳರ್ತ 
ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)ದಿ.ನೌ.ಷಯ.20:2006-07,
ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿ ಕಯೂಯಯಮುಳ  ಈ ವಿಬಸಖ, ಸಸಶನ ಆಲಿಱನ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಳಗಸಿಳಣಯ 
ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)15:2007-08, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಷಸಂದಭಿಿಔ ಯಜಯ ಫಗಯೆ A 31/3/2099



ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)     :2007-08, ಂ.ಯಸ.ಆಂ.ವಿ., ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ  ಆಲಿಱ ಎಸ್.ಅರ್. ದಯದಲಿಱ ಕಯಱಶಕಯು ತಯಗಯದುಕಯೂಲುಲಳ  ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)39:2008-09,
ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಸ್. ಷರಿಶ್ ಬಿನ್ ಷಯೂಭವಯಕಯ , ಔುಯಸಳಳಿಲ ಆಳಯ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔರಿ ಕಯೂರಿ 
಄ಜಿಿ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)40:2007-08,
ಶ್ಯ ಸಿ.ಜಿ. ಭೂಡಱಗಿರಿಗೌಡ , ಕಸಳಱುಗಸಯ , ಂ.ಯಸ.ಆಂ.ಈ.ವಿಬಸಖ, ಅಱೂಯು ಆಳಯ 
ಭುಂದುಳರಿಕಯ  ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)55:2007-08, ಶ್ಯ ಶುಯಯ ಬಿನ್ ಶಖನ ಳಯ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔರಿ ಕಯೂರಿ ಄ಜಿಿ ಫಗಯೆ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)51:2008-09, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)53:2008-09, ಶ್ಯ ದಯೂಡಯಡಗೌಡ  ಆಳಯ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔರಿ ಔುರಿತು. A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)84:2008-09, ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ವಿಬಸಖದ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಫಸಕ್ತ ಯತನ A 31/3/2099

ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(2)86:2008-09,
ಔುಭಸರಿ ಬಿ.ಎನ್. ಜಯೂಮರ್ತ ಲಯಟ್ ಬಿ.ಎಂ. ನಸಖಯಸಜ ಳಯನುನ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯನಸನಗಿ  
ನಯಮಿಶುಳ ಫಗಯೆ A 31/3/2099



UÀtQÃPÀÈvÀ 
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PÀqÀv 
ಔಯ.¸ÀA. PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå PÀqÀvÀ «ªÀgÀ 

«¯ÉÃ ¸ÀégÀÆ¥À 
(r¸ï  J/E)

£Á±ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ 
¢£ÁAPÀ

µÀgÁ

1 2 3 4 5 6 7

1 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/02/1999/2000 ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯಿ್ತ ಫದಲಸಳಣಯ ಫಗಯೆ E 30/11/2000

2 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/03/1999/2000 ಶ್ಯ ದಯವಿನಖಯ ಭತುಿ ಖಣಯ ನಖಯ ಫಡಸಳಣಯ ಄ಭಿಳೃದಿಧ E 18/12/2000

3 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/04/1999/2000 ಸಸಶನಜಿಲಯಱಮ  ಕಯಱವಂದು ತಸಱೂಱಔುಖಲ  ಗಸಯಭಶಥಯ ಫಯಡಿಕಯ E 29/02/2001

4 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/04/2000/01
ಶಂಔಲಸುಯ  ಗಸಯಭ ಠಸಣಯಗಯ ಷಯಯುಳ ಗಸಯ.ಂ.ಶ್ಯಯಸಭ ಭಂದಿಯ 
ಔಟ್ುಟಳ ಫಗಯೆ E 03/08/2001

5 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/07/2000/01
ಲಯೂಔಶಬಸ  ಶದಶಮಯ ಄ನುದಸನ & ಶಂಶತ್ ನಧಿಯ್ತಂದ ಯಷಯಿ 
ಡಸಂಫರಿಔಯಣ E 25/09/2001

6 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/06/2000/01 ವಿಲಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲ ಔಡತ E 01/08/2001

7 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/05/2000/01 ಗಸಯಭ ನಯಭಿಱಮ ಯೊಜನಯಮಡಿಮಲಿಱ  ಕಸಭಗಸರಿ E 26/08/2001

8 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/08/2000/01 ಚಿಔನಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ. ಷಯರಿದ ಗಸಯಭಖಳಿಗಯ  ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಱಬಮ E 13/10/2001

9 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/10/2000/01 ಯರ್ತನಧಿ ರ್ತಯಕಯಮಲಿಱ ಯಔಟ್ಸಗಿಯುಳ  ವಿವಮಖಲ ಔುರಿತು E 03/10/2001

10 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/11/2000/01 ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಕ್ತನ ಗಸಯಭಖಲ ಗಸಯಭಶಥಯ ಭನವಿ ಔುರಿತು E 13/10/2001

11 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/13/2000/01 ಶಕಸಿರಿ ೌಯಢವಸಲಯ  ಔಱಱಷಳಿಲ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ  ಫಗಯೆ' E 19/12/2001

12 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/12/2000/01 ಯಷಯಿ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ  ಫಗಯೆ E 31/10/2001

13 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/14/2000/01 ಗಸಯಭಸಂತಯ  ಡಿತಯದಸಯರಿಗಯ  ಅಸಸಯ ವಿತಯಣಯ ಫಗಯೆ E 06/11/2001

14 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/15/2000/01
ಸಸಶನ ತಸ. ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ  ಗಸಯಭಂ. ದಯವಿಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು 
ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯೆ E 31/10/2001

ಅ(10)ಆತಯಯ ಔಡತಖಲು



1 2 3 4 5 6 7

15 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/16/2000/01 ಯಸಂುಯ ಗಸಯ,ಂ.ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ  ಕಸಭಗಸರಿಖಲ  ಫಗಯೆ E 19/12/2001

16 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/17/2000/01 ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ  ಕಸಲಯಜಿನ  ಅಟ್ದ ಮದಸನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ E 19/12/2001

17 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/18/2000/01 ಭಸಜಿ ಷಯನಔರಿಗಯ ನಯನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ E 01/03/2002

18 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/19/2000/01 ದುಭಭನಷಳಿಲ  ಯಷಯಿ  ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ E 29/01/2002

19 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/21/2000/01 ಸಸಶನ ನಖಯ ಶ,ನಂ.84ಯ ಄ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ E 16/01/2002

20 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/22/2000/01 ಗಸಯಭ.ಂ.ಶದಶಮರಿಗಯ ಫಯಫಯಕಸದ  ಬತಯಮಖಲ ಫಗಯೆ E 19/01/2002

21 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(12)ಆತಯಯ/01/2001/02 ಸಸಶನ ಸಿವಿಲ್ ಕಯೂಟ್ಿ ಯಔಯಣ ಶಂ.129/00 ಎಂ.ಬಿ.ನಂಜಭಭ E 02/11/2002

22 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/02/2001/02 ಕಯಱಶಕಯೂರಿ  ಭನವಿ E 10/05/2002

23 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/03/2001/02 ದಯಳಷಸಥನಕಯು  ಕಸಂೌಂಡ್  ಔಟಿಟಸಿಕಯೂಡುಳ  ಫಗಯೆ E 05/05/2002

24 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/04/2001/02 ಄ಯಔಱಖೂಡು .ಂ.ತಖುೆ ಯದಯಕಯು  ಭಣುಣ ತುಂಬಿಶುಳ ಫಗಯೆ E 22/05/2002

25 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/06/2001/02 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ  ತಸ.21ನಯ ಸಡ್ಿ ಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ  ಕಸಭಗಸರಿ E 22/06/2002

26 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/18/2001/02 ಷನುಭಡಿ ಗಸಯಭಕಯು ನಸಖರಿಔ ಷೌಱಬಮ ಫಗಯೆ E 02/03/2003

27 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/11/2001/02 ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮ ರ್ತುಿ ವಿಯುದಧ ಮಱಭನವಿ E 15/02/2003

28 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/9/2001/02 ಚ್ುಕಯು ಖುರ್ತಿನ ಯವಯನ ಶಂ.3018 & 1070 ಭಸಹಿರ್ತ ಫಗಯೆ E 27/11/2002

29 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/13/2001/02 ಆಲಸಖ್ಯಖಳಿಗಯ  ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ  ಯಷಸಿಳನಯಖಲು E 30/11/2002

30 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/14/2001/02 ರಿಶ್ವಟ ಭಹಿಳಸ ಶದಶಮಯ ವಯೃವಣಯ ಔುರಿತು E 29/01/2002

31 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/15/2001/02 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ಄ಂಫಯಡುರ್  ನಖಯದ ಜನರಿಗಯ ಄ಖತಮ ಷೌಱಬಮ E 19/01/2003

32 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/16/2001/02
ದಂಡಿಖನಷಳಿಲ  ಸಯೂ . ಶ್ಳುಯ ಗಸಯಭದ ಜನರಿಗಯ ಷೌಱಬಮ 
ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ  ಫಗಯೆ E 04/02/2003

33 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/12/2001/02 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ತಸ.ಷಲದಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಜಮಿನನ ತಔಯಸರಿನ ಫಗಯೆ E 15/02/2003

34 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/01/2002/03
ಕಯ.ಎಂ.ನಸಣಮಮ ಶ.ಶ್.಄.ಯೊ ುತೂಿಯು ಆಳಯ ಕಯಎಟಿ 3946/02ಯ 
ಫಗಯೆ E 07/5/2003
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35 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/03/2002/03
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ.12882/2002 & 13131/13133/2002 

ಷಸಳಮಿಗೌಡ E 20/05/2003

36 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/05/2002/03 ದಸಶಗಯೂಡನಷಳಿಲ  ಗಸಯಭಕಯು  ನಸಖರಿಔ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ  ಫಗಯೆ E 22/05/2003

37 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/06/2002/03 ತಖಡೂಯು ಗಸಯಭ ಫಯಂಕ್ತ ಅಔಸಿಭಔಕಯು  ರಿಸಸಯ E 03/06/2003

38 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/09/2002/03 ಅರ್.ಎಸ್.ಚ್ಸಣ್, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ  ಶ್ಶುಿಔಯಭದ ಫಗಯೆ E 28/06/2003

39 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/07/2002/03 ಗಸಯಭ ಬಯಟಿ ಕಸಮಿಔಯಭ  ಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುಳ  ಫಗಯೆ E 04/06/2003

40 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/12/2002/03
಄ಂಖಡಿಷಳಿಲ  ಅಯಮ ವಸಲಯಮ ವಿದಸಮಥಿಿ ಅಔಸಿಭಔ ಷಸವಿನ ಫಗಯೆ 
ರಿಸಸಯ ಕಯೂರಿಕಯ E 13/08/2003

41 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/14/2002/03 ಎಂ.ಬಿ.ಜಮಯಸಂ ಄ಡಯಳಶರ್ ಄ಳರಿಗಯ ವಿಳಯ E 28/08/2003

42 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/16/2002/03 ನಸಖಯದಿ  ಗಸಯಭಕಯು ನಸಖರಿಔ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ E 02/11/2003

43 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/17/2002/03 ಭನಯಗಯ ಫಯಂಕ್ತ ಬಿದುೆ ಈಂಟಸಗಿಯುಳ  ನವಟಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಫಗಯೆ E 22/03/2004

44 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/18/2002/03
ಲಯೂಕಸಮುಔಿ  ಶಂಷಯಥ ಫಗಯೆ ಶಕಸಿರಿ ಔಛಯರಿಖಲಲಿಱ ಶೂಚ್ನಸ ಪಱಔಕಯು 
ಸಸಔುಳ ಫಗಯೆ E 05/03/2004

45 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/19/2002/03 ಆಫಸೆಣಿ ಗಸಯಭಕಯು ನಸಖರಿಔ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ  ಫಗಯೆ E 05/03/2003

46 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/20/2002/03
ಬದಯತಸ ಠಯಳಣಿಮಸಗಿ ಆಟಿಟಯುಳ ಯಸ.ಈ.ತಯಖಲನುನ ಭುಟ್ುಟಗಯೂಱು  
ಫಗಯೆ E 22/03/2004

47 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/1/2003/04 ವಿ.ನ/ಶ.ಬಸಭಂ.ವಸಲಯಮ ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿಖಲನುನ ಅಲಗಯೂಳಿಶುಳ  ಫಗಯೆ E 19/12/2004

48 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/2/2003/04 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಟ್ಟಣದ ಭೂಱಬೂತ ಶಭಷಯಮಖಲ ರಿಸಸಯ ಫಗಯೆ E 19/05/2004

49 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/3/2003/04 ಳಲಗಯಯಷಳಿಲ  ಯಸಭಭಂದಿಯ ನಭಸಿಣದ ಫಗಯೆ E 13/05/2004

50 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/4/2003/04 ಔ.ಈ.ನಸಮ.ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 11712/88 E 24/05/2004

51 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/6/2003/04 ಸಯಭಸಳರ್ತ ನಯು ಳಮಮಸಖುರ್ತಿಯುಳ  ಫಗಯೆ E 02/06/2004

52 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/7/2003/04 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಗಯ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ E 19/07/2004

53 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/8/2003/04 ಄ಡವಿ ಫಂಟಯನಷಳಿಲ  ಗಸಯಭಕಯು  ಫಸ್ ಷೌಔಮಿ ಫಗಯೆ E 07/07/2004
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54 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/9/2003/04 ಭಹಿಳಸ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಄ನುದಸನ ಫಗಯೆ E 21/07/2004

55 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/11/2003/04 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ.4500/4503/02 ಯಸಜು ಆತಯಯು E 21/07/2004

56 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/12/2003/04 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ  ವಿಜ್ಞಸನ ಕಯಂದಯ ಯಂಖ ತಯಫಯರ್ತ ಶ್ಭಿಯಕಯು ಶಸಸಮಧನ E 04/11/2004

57 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/13/2003/04 ಮಱುಶಹಿಗಸಗಿ  ಬಿಱುಱ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಟ್ಸಡಯ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ  ಭಸದರಿ ಶಹಿ E 22/09/2004

58 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/14/2003/04 ಜಿ.ಂ. ನೌಔಯಯುಖಲು  ಔಛಯರಿಗಯ ತಡಸಗಿ ಸಸಜಯಸಖುರ್ತಿಯುಳ  ಫಗಯೆ E 07/11/2004

59 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(10)ಆತಯಯ/16/2003/04 ಜಂಟಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲು  ಕಯಳಿಯುಳ  ಭಸಹಿರ್ತ E 19/03/2005

60 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ /97/98 ಮುಳಜನ ಷಯಸ & ಕ್ತಯಡಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2000

61 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಭಭ಄ಆ/97/98 ಶ.ನ., ಭ.ಭ.಄.ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2000

62 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಬಿಸಿಎಂ./97/98 ಜಿ.಄.,ಹಿಂ.ಳ.಄.ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2000

63 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಶ.ಔ./97/98 ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸದಿಕಸರಿ  ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2000

64 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ /98/99 ಮುಳಜನ ಷಯಸ & ಕ್ತಯಡಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2000

65 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಭಭ಄ಆ/98/99 ಶ.ನ., ಭ.ಭ.಄.ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2000

66 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಬಿಸಿಎಂ./98/99 ಜಿ.಄.,ಹಿಂ.ಳ.಄.ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2000

67 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಶ.ಔ./98/99 ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸದಿಕಸರಿ  ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2000

68 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ /99/00 ಮುಳಜನ ಷಯಸ & ಕ್ತಯಡಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2001

69 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಭಭ಄ಆ/99/00 ಶ.ನ., ಭ.ಭ.಄.ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2001

70 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಬಿಸಿಎಂ./99/00 ಜಿ.಄.,ಹಿಂ.ಳ.಄.ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2001

71 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)ದಿನಚ್ರಿ/ಶ.ಔ./99/00 ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸದಿಕಸರಿ  ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ E 01/04/2001

72 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)1999/2000 ಜಿ.ಂ.ಅಡಳಿತ ಸಿಫಫಂದಿ ಳಖಿದಳಯ ಷಸಂದಭಿಿಔ ಯಜಸಳಹಿ E 01/04/2002
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73 ಜಿ.ಂಸಸ/ಅ(10)2000/2001 ಜಿ.ಂ.ಅಡಳಿತ ಸಿಫಫಂದಿ ಳಖಿದಳಯ ಷಸಂದಭಿಿಔ ಯಜಸಳಹಿ E 01/04/2003
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1
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/75/2000/01 ಔ..ನಸಮ ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ.25455/58/2000 / ಲಯೂಕಯಶ್ B 16/09/2025

2
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/44/2003/04 ಡಿ.ಎಸ್.ಬಸಯರ್ತ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ಔ.ಅ. ನಸಮ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 53490/03 B 02/06/2034

3
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)14/2006/07 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ 46711/2001 ಸಸಖೂ 13117/2002 (L)ಫಗಯೆ B 01/04/2037

4
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)83/2006/07 ಔನಸಿಟ್ಔ ಅಡಳಿತ ನಸಮಮ ಭಂಡಳಿ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ/ 2944 ರಿಂದ 2952/1999 B 01/04/2037

5
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)94/2006/07 ಔನಸಿಟ್ಔ ಅಡಳಿತ ನಸಮಮ ಭಂಡಳಿ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ/ 3004 ರಿಂದ 2002 B 01/04/2037

6
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)98/2006/07 ಔನಸಿಟ್ಔ ಅಡಳಿತ ನಸಮಮ ಭಂಡಳಿ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ/ 2944 ರಿಂದ 2952/2001 B 01/04/2037

7
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)58/2006/07 ಔನಸಿಟ್ಔ ಅಡಳಿತ ಭಂಡಳಿ ಄.ನಂ.1130/2001ಯ  ಫಗಯೆ B 01/04/2037

8
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)09/2006/07 (ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. W.p.No.3507/2006 (GM.TEN)D.C. ನಸಗಯಶ್ ಬಿನ್ ುಟಯಟಗೌಡ B 01/04/2037

9
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)01/2007/08 ಪಿ.ಎಂ.ಭಸಲದಔರ್ ಆಳಯು ಕಯ.ಎ.ಟಿ.ಗಯ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಄ಜಿರ 1932/07 B 01/04/2037

10 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/07/1997/98 1996/97 ನಯ ಷಸಲಿನ ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ D 03/05/2002

11 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/09/1997/98 ಕಯ.ಟಿ.ಱಕ್ಷಯಮಗೌಡ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

12 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/13/1997/98 ಭಲಲಿ ಗಸಯಭಕಯು ಹಿಂಳವಿನ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 01/04/2003

13 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/15/1997/98 ಯಧಸನ ಭಂರ್ತಯಖಲ 15 ಄ಂಖಲ ಕಸಮಿಔಯಭದ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

14 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/22/1997/98 ಄ಯಸಿಕಯಯಯಗಯ ಮ.ನಂ. ವಿ.ನ. ಅಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

15 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/29/1997/98 ುಶಸಳರ್ತ ಜಿ.ಅರ್ & ಯಸಜಯಗೌಡ ಸಿಂದುತಳ ಯಭಸಣ ತಯಖಲನುನ ವಿತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

16 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/31/1997/98 ಶ್ಕ್ಷಣ ಶಂಷಯಥಖಲಲಿಱ ಯಯದ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

17 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/36/1997/98 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ. ಅದಿ ಚ್ುಂಚ್ನಗಿರಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಣ ುಱು ವಿನಸಯ್ತರ್ತ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

18 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/41/1997/98 .ಜಸ. ಪಲಸನುಬವಿಖಳಿಗಯ ಸತಯಯ ಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 01/04/2005

19 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/53/1997/98 ಔಟಸಟಮದ ಯ.ಮಟಿಯಕ್ ಫಸಱಔಯ ನಱಮದ ಫಳಿ ನರಿನ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

20 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/65/1997/98 ಯೂ.10,000 ಭೌಱಮದ ಸತಯಯಖಲನುನ ಬಸಯತ್ ಷೌುಟ್ಸ ಭತುಿ ಗಯಡ್ಸ ಶಂಷಯಥಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

21 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಬಿಸಿಎಂ/80/1997/98 ಶ್ಳಣಣ, ಄.ಶ. ಹಿಂ.ಳ.಄.ಶಂ. ಸಸಷಯಟಲ್ ಜಸಳಖಲ್ ಆಳರಿಂದ ಭನಯ ಫಸಡಿಗಯ ಳಶೂಲಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

22 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/13/1998/99 ಹಿರಿಷಸಯ ಬಿಸಿಎಂ ವಿ.ನ. ಜಸಖದಲಿಱ ಯಷಯಿಗಸಗಿ ಜಸಖ D 01/04/2006

ಹಿಂದುಳಿದ ಭತುಿ ಄ಱ ಶಂಖ್ಸಮತಯ ಄ಭಿಳೃಧಿಿ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಟ್ಟ ಔಡತಖಲ ವಿಳಯ
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23 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/19/1998/99 ಡಿ.ದಯಳಯಸಜ ಄ಯಶು ಯಸಿಿಗಯ ಖಣಮಳಮಕ್ತಿಖಲನುನ ಅಯ್ದು ಫಗಯೆ D 01/04/2006

24 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/56/1998/99 ಖ್ಸಶಗಿ ಄ನುದಸನತ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ D 01/04/2006

25 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/58/1998/99 7ನಯ ತಯಖರ್ತಮಲಿಱ ಸಮಶಂಖ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಭಸಮಖಜಿನ್ D 01/04/2006

26 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/59/1998/99 ಹಿಂ.ಳ.಄.ಶಂ. ಆಲಸಕಯಗಯ ಫಟಯಟ ಶಯಫಯಸಜು ಫಸಫುಿ ಷಣ ಸಳರ್ತ D 01/04/2006

27 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/65/1998/99 ವಿವಿಧ ಷಸಱ ಯೊಜನಯಖಲ ಭುಖ್ಸಂತಯ ನಡಲಸಗಿಯುಳ ಷಸಱಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

28 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/66/1998/99 ಚ್ಯತನಮ ನಯಯ ಄ಳಧಿ ಷಸಱ ಯೊಜನಯಮ ಄ನುಶಸಟನದ ಔುರಿತು D 01/04/2006

29 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/2/1999/2000 ಜಿ.಄., ಹಿಂಳಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬ. ಫಗಯೆ D 01/04/2006

30 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/7/1999/2000 ಜಿ.಄., ಹಿಂಳಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

31 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/13/1999/2000 ವಿ.ನ. ಅಯಭ ವಸಲಯಖಲು ಭುಂತಸದಳುಖಳಿಗಯ ಄ಖತಮ ಷಣಳನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

32 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/19/1999/2000 ಫಯೂಜನಸ ಯಚ್ುದ ಸಸಲಿ ನಮಭಸಳಳಿಖಲಲಿಱ ಫದಲಸಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

33 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/20/1999/2000 ಶ್ಯ ಔಂಠಯಗೌಡ, ಄.ಶ., ಆಳಯ ದುನಿಡತಯಮ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

34 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/24/1999/2000 ಯಳಖಿ 1ಯ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ನಡುಳ ಆ.ಬಿ.ಎಲ್ ದಯ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

35 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/33/1999/2000 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ವಿ.ನ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಶಂಖ್ಯಮ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

36 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/34/1999/2000 ಷರಿಷಯುಯ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

37 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/44/1999/2000 ಔ.ಹಿಂ.ಳ.಄.ನ. ಭುಖ್ಸಂತಯ ವಿವಿಧ ಷಸಱ ಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

38 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/48/1999/2000 ಎಸ್.ಡಿ ಫಯೂಜ ಭಯು ನಯಭಔ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

39 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/49/1999/2000 ಸಿ.ನಂಗಯಗೌಡ ಄.ಶ. ವಿಧಿಸಿಯುಳ ದಂಡನಯ ಔಡಿಮ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

40 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/61/1999/2000 ಹಿಂ.ಳ.ಆ.ವಿ.ನ. ನಳಿಷಣಯಮ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

41 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/64/1999/2000 ಹಿಂ.ಳ.ಆ. ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಷುದಯೆಖಲನುನ ತುಂಫುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

42 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/65/1999/2000 ಮ.ನಂ.ಫಸ.ವಿ.ನ.ಶಂಖ್ಸಮಫಱ ಸಯಚ್ುಲ ಔುರಿತು D 01/04/2006

43 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/10/1999/2000 ಭಸಂಖಱಮ ಬಸಖಮ ಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2006

44 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/2000/01 2000/01ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲನುನ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 14/06/2005

45 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/133/2000/01 ಮ.ನಂ.ಫಸ.ವಿದಸಮಥಿಿ ನಮಱಮ ಸಿಟ್ು ಷಂಚಿಕಯ ಫಗಯೆ D 22/03/2006

46 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/1282000/01 ಚ್ಯತನ ಷಸಱ ಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 23/02/2006

47 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/121/2000/01 ುಱು ವಿನಸಯ್ತರ್ತ ಕಸಮಔಯಭದಡಿ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಄ನುದಸನ ಫಗಯೆ D 02/02/2006
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48 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/120/2000/01 ಭಸನಮ ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಟಿಣಿ ಭತುಿ ಳಯದಿ D 15/02/2006

49 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/118/2000/01 ಔಣಔಟಯಟ 



1 2 3 4 5 6 7

73 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/41/2000/01 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಯಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 11/07/2005

74 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/40/2000/01 ಹಿಂ.ಳ.ಆ. ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಳಮಳಸಿಥತ ಄ನುಶಸಟನ ಫಗಯೆ D 11/07/2005

75 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/33/2000/01 ಖ್ಸಶಗಿ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಭಸನಮತಯ ಯದುೆಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 04/07/2005

76 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/31/2000/01 ಜಿ.ಂ. ರಿಶ್ಱನಸ ಶಬಯ D 22/08/2005

77 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/29/2000/01 ವಿ.ವಿ.ಅಯಭ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರ D 19/10/2005

78 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/27/2000/01 ಈಚಿತ ಂಪ್ ಷಯಟ್ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 06/06/2005

79 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/23/2000/01 ತನಖ್ಸ ಶಸಸಮಔಯ ಷುದಯ ೆಶೃಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 22/05/2005

80 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/22/1999/2000 ಭಹಿಳಸ ಕಯಂದಯ ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/10/2004

81 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/21/2000/01 ಭಸ.ದಯ,ಳ.ವಸ.ಯಯ ಫಗಯೆ D 22/05/2005

82 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/18/2000/01 ರ್ತಯುಭಲಯಗೌಡ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ಳಗಸಿಳಣಯ D 23/05/2005

83 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/17/2000/01 ಡಿ.ಚ್ಂದಯ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 06/01/2006

84 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/16/2000/01 ಔ.ಹಿ.ಳ.ಅಯೊಖದ ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಯಸಶಖಲ ಫಗಯೆ D 20/05/2005

85 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/13/2000/01 ವಿದಸಮಥಿಿ ಳಶರ್ತ ನಱಮ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 12/05/2005

86 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/12/2000/01 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಸಯೂಲಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂದಯಕಯು ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಸಿಟ್ು D 17/02/2005

87 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/50/1999/2000 ುವಗಿರಿ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 17/02/2005

88 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/131/2000/01 ಮ.ನಂ.ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಄ಯಸಿಕಯಯಯಗಯ ನಯನ ಫಗಯೆ D 06/11/2007

89 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/81/2001/02 ಹಿಂ.ಳ.಄.ಆ. ುಱು ವಿನಸಯಿ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 23/04/2007

90 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/83/2001/02 ವಯಟಿಟಷಳಿಲ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ಭಂಜೂಯು D 01/02/2007

91 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/84/2001/02 ಹಿಂ.ಳ.಄.ಶಂ.ಆ.ನೌಔಯರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 25/01/2006

92 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/85/2001/02 ಄ಖುೆಂದ ಗಸಯಭಕಯು ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿ.ನ.ಭಂಜೂಯು D 07/02/2007

93 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/92/2001/02 ಸಯಚ್.ಡಿ.ಭಂಜುನಸಥ್, ಶಥಳಸಳಕಸ ಕಯೂರಿ D 01/04/2007

94 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/79/2001/02 ಔ.ಹಿ.ಳ.಄.ನ. ವಿವಿದ ಷಸಱ ಯೊಜನಯ ಭಯುಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ D 18/01/2007

95 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/78/2001/02 10ನಯ ಂಚ್ ಸಷಿಿಔ ಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 18/01/2007

96 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/77/2001/02 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಅಸಸಯ ಶಯಫಯಸಜು D 29/12/2006

97 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/73/2001/02 ಄.಄.ನಖಭದಿಂದ ಫಡ ಄ಱಶಂಖ್ಸಮತರಿಗಯ ಅಸಸಮಧನ D 29/12/2006
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98 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/61/2001/02 ಔ.ವಿ.ಭಂ.ಹಿಂಳ.ಶಮಿರ್ತ 11 ಶಬಯಮ ಳಯದಿ D 01/04/2007

99 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/60/2001/02 ಚ್ಯತನ ಷಸಱ ಯೊಜನಯ D 29/09/2006

100 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/59/2001/02 ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ ಟೌನ್ ನಲಿಱ ವಿ.ನ.ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 19/09/2006

101 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/56/2001/02 ವಿ,ನ.ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಯಬಸಯ ಳಮಳಷಯಥ D 10/08/2006

102 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/51/2001/02 ಶ್ಳಲಿಂಗಯಳಯ ಷಸ.ವಿ.ನ. ಕಯೂಡಿಭಠ ವಿದಸಮಥಿಿ ಸಯಚ್ುಲ D 01/04/2007

103 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/43/2001/02 ಹಿ.ಳ..ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಸ.ಬ.ನ,.ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 29/10/2006

104 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/41/2001/02 ಹಿಂ.ಳ.. ಶಭಳಶಯರ ಶಯಫಯಸಜು D 20/07/2006

105 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/42/2001/02 ರ್ತಯುಭಲಯಗೌಡ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 09/10/2006

106 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/40/2001/02 ಸಯೂಶ ಮ.ೂ.ಫಸ.ವಿ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 09/10/2006

107 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/38/2001/02 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿ.ನ,. ಶಥಳಸಳಕಸ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 19/07/2006

108 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/37/2001/02 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಳ.ನ. .ಜಸ ಷಸಥನದಲಿಱ ಆತಯಯ ಬರ್ತಿ D 09/07/2006

109 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/36/2001/02 ಮ.ನ.ವಿ.ನ. ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಶಂಖ್ಸಮಫಱ ಸಯಚ್ುಲ D 19/07/2007

110 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/35/2001/02 ಮ.ೂ.ವಿ. ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಶಂಖ್ಸಮಫಱ ಸಯಚ್ುಲ D 12/07/2006

111 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/33/2001/02 ನಸಖಯದಿ & ಔಱುೆಂಡಿ ಹಿಂ.ಳ.. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಭಂಜೂಯು D 27/06/2006

112 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/32/2001/02 ಸಿ.ಯವಿ. ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ನಯೊಜನಯ D 22/06/2006

113 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/29/2001/02 ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಯತನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 02/07/2006

114 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/28/2001/02 ಭಂಜಯಗೌಡ, ಭುಖ್ಯೂಮಸದಸಮಮಯು ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ D 27/06/2006

115 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/25/2001/02 ಖ್ಸಶಗಿ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಫಸಕ್ತ ಄ನುದಸನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 14/06/2006

116 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/23/2001/02 ಮ.ದಯ,ಳ.ವಸಲಯಗಯ ಯಯವಸಳಕಸ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 30/06/2006

117 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/19/2001/02 ನಂಜಭಭ, ಄ಡುಗಯಮಳಯು ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 31/05/2006

118 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/16/2001/02 ಔಣಔಟಯಟ 
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123 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/1/2002/03 ಜಿಲಸಱ ಄ಧಿಕಸರಿ, ಹಿಂಳ&಄.ಶಂ.಄.ಆ., ಸಸಶನ ಳಯ ದಿನಚ್ರಿ, ಯಬಬಿ D 25/03/2008

124 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/2/2002/03 ಶ್ಯ ಚ್ಂದಯ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ಆಳಯ ಄ಶಭಿಔ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ D 06/05/2003

125 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/3/2002/03 ಹಿಂಳ&಄.ಶಂ.಄.ಆ. ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯು D 26/04/2007

126 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/6/2002/03 ಸಯಚ್.ಎಲ್.ಚ್ಂದಯಭಭ ,಄.ಶ., ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 22/05/2007

127 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/7/2002/03 ಅಯಭ ವಸಲಯಖಲಲಿಱನ ಈಸಧಸಮಮರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ D 22/05/2003

128 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/8/2002/03 ಯಂಖಷಸಳಮಿ, ಄ಡುಗಯಮಳಯು ದಂಡನಯ ಕಯಬಿಡುಳ ಫಗಯೆ D 29/05/2007

129 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/10/2002/03 ಹಿಂ.ಳ.಄.ಆ. ವಿ.ನಱಮದಲಿಱ ಳಶರ್ತ ಷೌಔಮಿ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 12/07/2003

130 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/11/2002/03 ಹಿಂಳ&಄.ಶಂ.಄.ಆ. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಶಂಖ್ಸಮಫಱ ಸಯಚಿುಶುಳುದು D 17/07/2007

131 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/12/2002/03 ಔು.ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿಭತಸ ಬಿ.ನ. ಯಯವಸಳಕಸ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 12/07/2003

132 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/14/2002/03 ಬಿ.ಸಿ.ಎಣ. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಅಸಸಯ ೂಯಯಕಯ ಫಗಯೆ D 13/08/2003

133 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/15/2002/03 ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಅಸಸಯ ಷಸಭಗಿಯ ತಯಕಸರಿ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 17/08/2003

134 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/16/2002/03 ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔಯ ಕಯಱಶ ಖ್ಸಮಂ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 20/08/2003

135 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/17/2002/03 ಹಿಂಳ&಄.ಶಂ.಄.ಆ. ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಷಸದಿಲಸಳಯು ಬಿಱುಱಖಳಿಗಯ ಮಱುಶಹಿ D 31/03/2008

136 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/18/2002/03 ಕಯಂಗಯಗೌಡ, ಹಿಂಳ&಄.ಶಂ.಄. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 09/09/2007

137 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/19/2002/03 ಬಿ.ಎಸ್.ಂಔಯಯಗೌಡ, ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 02/11/2007

138 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/20/2002/03 ಎಂ.ಜಿ.ಂಔಯಲಿಂಗಯಗೌಡ, ಜಿ.಄., ಹಿಂಳ&಄.ಶಂ.಄.ಆ., ಖಳಿಕಯ ಯಜಯ ನಖದಿಔಯಣ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 30/04/2010

139 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/21/2002/03 ಡಿ.಄ಣಣ, ಕಸಳಱುಗಸಯ ಷುದಯೆಗಯ ನಯೊಜನಯ ಯದುೆ ಔುರಿತು D 30/03/2008

140 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/24/2002/03 ಎಂ.ನಸಯಸಮಣ, ಄ಡುಗಯಮಳಯು, ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31/10/2007

141 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/25/2002/03 ಖಂಗಸ ಔಲಸಮಣ ಯೊಜನಯ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಭತುಿ ಅಯಮ ಳಶರ್ತ ಯೊಜನಯ D 06/11/2003

142 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/26/2002/03 ಯದಸನ ಭಂರ್ತಯಖಲ 15 ಄ಂಖಲ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಫಗಯೆ D 13/11/2003

143 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/27/2002/03 ಔನಸಿಟ್ಔ ವಿಧಸನ ಭಂಡಱ ಶಮಿರ್ತ ಬಯಟಿ ಫಗಯೆ D 19/11/2007

144 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/28/2002/03 ಹಿಂ.ಳ.಄.ನ. ಷಸಱದ ಭಯುಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ D 27/11/2003

145 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/29/2002/03 ಭಲಯಱಶ್, ಄ಡುಗಯಮಳಯು, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 05/12/2007

146 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/30/2002/03 ಸಿ.ಯವಿ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 28/12/2007

147 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/31/2002/03 ಱಕ್ಷಮಭಭ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 30/12/2003
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148 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/32/2002/03 ಡಿ.ಚ್ಂದಯ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 03/01/2008

149 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/33/2002/03 ಹಿಂ.ಳ.಄.ಶಂ.ಆಲಸಖ್ಸ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಄ನುಮುಔ ಿಳಶುಿ ವಿಲಯಸರಿ ಫಗಯೆ D 04/03/2008

150 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/36/2002/03 ಔುಯುಫಯ ಶಂಗದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಄ನುದಸನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 05/02/2004

151 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/37/2002/03 ಯಸ.಄ಂ.ಷ.಄.ನ. ಯೊಜನಯಖಲ  ಄ನುಶಸಟನ ಔುರಿತು D 25/02/2004

152 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/38/2002/03 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಫಯಕಸಖುಳ ಄ಖತಮ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D 04/03/2008

153 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/39/2002/03 ತಸಱೂಱಔು ಫಸಯಷಭಣ ಶಂಗದ ಭನವಿ D 21/02/2004

154 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/40/2002/03 ವಿ.ನ. ಳಮಳಷಯಥ ಶರಿ ಆಱಱದ ಫಗಯೆ D 20/02/2004

155 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/41/2002/03 ವಿ.ನ. ನಳಿಷಣಯಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 11/03/2004

156 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/42/2002/03 ನಯೂಡಯಲ್ ಄ಧಿಕಸರಿ ನಯಮಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 05/08/2008

157 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/43/2002/03 ಹಿಂ.ಳ.಄.ಶಂ. ಆಲಸಖ್ಯ ಸಿಫಫಂದಿ ಯ.ಬ. ಬಿಱುಱಖಳಿಗಯ ಮಱುಶಹಿ D 31/03/2008

158 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/44/2002/03 ಜಿಲಸಱ ಄ಧಿಕಸರಿ, ಹಿಂಳ&಄.ಶಂ.಄.ಆ., ಸಸಶನ ಆಳಯ ಮಱುಶಹಿ D 31/03/2008

159 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/2/2003/04 ಜಿ.಄., ಹಿಂಳಆ ಆಳರಿಗಯ ಶಳಗಸಯಭ ಯಮಸಣ ರಿಮಸಯ್ತರ್ತ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 28/07/2009

160 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/4/2003/04 ಚ್ಂದಯ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ ಄ಶಭಿಔ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ D 03/03/2009

161 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/7/2003/04 ಚಿಕಯೂುನಷಳಿಲ ಗಯಟ್ ಮ.ೂ.ವಿ.ನ. ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 05/11/2008

162 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/9/2003/04 ಶ್ಳನಂಜುಂಡಯಳಯ ಯಷಸದ್ ನಱಮದ ಶಂಖ್ಸಮಫಱ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 06/04/2009

163 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/24/2003/04 ಹಿಂ.ಳ.ಆ. ವಿ.ನ. ನಯೂಡಲ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ನಯಭಔ ಫಗಯೆ D 14/10/2008

164 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/25/2003/04 ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು ಫಸಫುಿ ಷಣ ಶಂದಸಮದ ಫಗಯೆ D 08/10/2008

165 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/29/2003/04 ಄ನುದಸನತ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 07/07/2009

166 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/32/2003/04 ಅಸಸಯ ಷಸಭಗಿಯ ಶಯಫಯಸಜು ಕರಿದಿಶಱು ಟಯಂಡರ್ ಫಗಯೆ D 29/10/2009

167 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/39/2003/04 ಅಯಭ ವಸಲಯ ಭುಯುಂಡಿ ಸಿದೆಯಷಟಿಟ ಶ.ಔ.. ಳಗಸಿಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 14/12/2009

168 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/40/2003/04 ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಭತುಿ ನೌಔಯಯ ಭಸಹಿರ್ತ D 12/01/2005

169 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/43/2003/04 ಮ.ೂ.ಫಸ.ವಿ.ನ.ಯಸಮಯಕಯೂಱು ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 28/02/2009

170 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/48/2003/04 ಭಲಯಱಶ್, ಄ಡುಗಯಮಳಯು, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 26/03/2009

171 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/49/2003/04 ಄ವಯೃಔ ಸಿದೆ ಗಸಲನಳಯ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ D 21/04/2009

172 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/7/2004/05 ಎಂ.ಯ.ಷಡನಸಲ ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ ಫಗಯೆ D 09/07/2009
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173 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/9/2004/05 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಯಯವಸಳಕಸ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 17/11/2009

174 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/11/2004/05 ಸಯಚ್.ಷಸಳಮಿ, ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಆಳಯನುನ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯಸಗಿ ನಯಮಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 25/11/2009

175 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/3/2004/05 ವಿವಿಧ ಶಮಿರ್ತಖಳಿಗಯ ಄ಧಮಕ್ಷಯಸಗಿ ಕಸಮಿ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿದುೆ, ಄ದನುನ ಭಯು ಷಂಚಿಕಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 28/01/2010

176 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/4/2004/05 ಶಔಲಯುಯಕಯು ಮ.ೂ.ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿ.ನ. ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 19/06/2009

177 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/6/2004/05 ಮ.ನ.ವಿ.ನ. ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯ ೆಶಷಿಟಔಯಣ D 05/07/2009

178 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/7/2004/05 ಭನಯ ಕಯಱಶಕಯು ಭಔುಲನುನ ನಯಮಿಸಿಕಯೂಲುಲಳುದನುನ ನಶಯಧಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/02/2010

179 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/8/2004/05 ಭಸನಳ ಶಂನೂಭಱ ದತಸಿಂ ನಯೂಡಲ್ ಄ಧಿಕಸರಿ D 18/08/2009

180 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/10/2004/05 ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯುಖಲ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 07/10/2009

181 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/15/2004/05 ಖನನಔಡ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 16/12/2009

182 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/16/2004/05 ಔು:ಯದಸಳರ್ತ ಄ಡುಗಯಮಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 16/12/2009

183 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/17/2004/05 ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯುಖಲ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 22/12/2009

184 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/18/2004/05 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ D 15/01/2009

185 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ/19/2004/05 ಹಿಂ.ಳ.ಆ. ಶಂಷಯಥಖಲ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯ ೆತನಖ್ಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 29/01/2009

186 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)182/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಮ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ ದಔಯಭ ಟಿಟ D 01/04/2012

187 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)191/2006/07 ಭಔುಿಲಿ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಷಸಥನಯ ಔುರಿತು D 01/04/2013

188
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)187/2006/07 ಎ.ದಸಶವಯಟಿಟ, ಕಯಯಳಸುಯ ಆಳಯು ಭಖನ ವಿದಸಮಬಸಮಶಕಸುಗಿ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

D
01/04/2012

189
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)192/2006/07 ಶ್ಯಭರ್ತ ಮಿನಸಕ್ಷಿ, ಶ.ಶ್. ಆಳಯನುನ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯ ಸಸಶನದಲಿಱ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ 

ಔುರಿತು D
01/04/2012

190
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)164/2006/07 ಔನಸಿಟ್ಔ ಲಯೂಕಸಮುಔಿ ಄ಯಕ್ಷಔ ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಸಸಶನ ವಿಬಸಖ ಸಸಶಟಲಿಗಯ ಬಯಟಿ ನಡಿಯುಳ 

ಔುರಿತು. D
01/04/2013

191
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)165/2006/07 ಄ಟಸಟಳಯ ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಮಯಸಜಿಿ ಳಶರ್ತ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಕಯು ಲಯೂಕಸಮುಔಿ ಬಯಟಿ ನಡಿಯುಳ 

ಔುರಿತು D
01/04/2013

192
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)80/2006/07 ಸಸಶನ ನಖಯದಲಿಱ ಗಸಯಮಿಣ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ 2 ಸಸಶಟಲ್ ಖಲನುನ ತಯಯಯಮುಳ 

ಔುರಿತು. D
01/04/2013

193 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)79/2006/07 ಮಶಳಯಸಯೂಶಷಳಿಲಮಲಿಱ ಭಹಿಳಸ ಸಯೂಲಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂದಯ D 01/04/2013

194 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)96/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಯವಸಂತ್ ಆಳಯನುನ ಬಿಱಕ್ ಸಯಸಿಔೂಮಟ್ರ್ ಫಳಿ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು D 01/04/2013

195 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)53/2006/07 ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ., ಸಸಶನ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಮಱದ ಸಡಿನ್ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

196 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)44/2006/07 ಳಗಸಿಳಣಸ ಅದಯದ ಭಸಹಿರ್ತ ಯರ್ತಖಲ ಔಡತ (ಬಿಸಿಎಂ) D 01/04/2013
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197
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)70/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ರಿಳಸ್  ಄ಷಯೂಭಸಿಸ್ (ವಯೃಧಳಧಿಔ) ಸಟ್ರ್ ೂಮರಿಫಿಕಯವನ್ ಸಿಶಟಂ 

ನುನ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಔುರಿತು D
01/04/2013

198 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)160/2006/07 ಶ್ಯ ಷಸಳಮಿ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು D 01/04/2013

199 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)166/2006/07 ದುದ,ೆ ಖಂಡಸಿ, ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಸಸಶಟಲ್ ಖಳಿಗಯ ಲಯೂಕಸಮುಔಿ ಬಯಟಿ ನಡುಳ ಔುರಿತು D 01/04/2013

200
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)180/2006/07 ಜಿಲಸಱ ಔಛಯರಿಯ್ತಂದ ಜನಯರ್ತನಧಿಖಳಿಗಯ ರಿಶ್ಱನಸ ಄ಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ ತು ಭಸಹಿರ್ತ 

ದಗಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಔುರಿತು D
01/04/2013

201 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)170/2006/07 ಕಯಂಗಯಗೌಡ, ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ., ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಳಯ ಄ಳಮಳಸಸಯದ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

202 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)181/2006/07 ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮಭಂರ್ತಯಖಲ ಜನತಸ ದಿನದ ಭನವಿಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

203 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)141/2006/07 ವಿ.ಸಿ.ಬಸಖಮಭಭ ಆಳಯ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಗಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು D 01/04/2013

204
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)150/2006/07 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಎಸ್.ದಿಗಯೆನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಸಸಖೂ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ದಯೂಡಡಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ 

ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಕಯು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D
01/04/2013

205 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)152/2006/07 ಔಲಲಯ ಗಸಯಭಕಯು ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಳನುನ ಔಟಿಟಶಱು ಗಸಯಭಶಥಯ ಭನವಿ ಔುರಿತು D 01/04/2013

206
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)154/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔಯು, ಕಸಳಱುಗಸಯಯ ಷುದಯೆಖಲನುನ ಸಯೂಯಖುರ್ತಿಗಯ 

ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ತುಂಬಿಶುಳ ಔುರಿತು D
01/04/2013

207
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)100/2006/07 ಔನಸಿಟ್ಔ ವಿಧಸನ ಭಂಡಱದ 2004/05ನಯ ಷಸಲಿನ ಷನಯನಯಡನಯ ವಿಧಸನಶಬ ಎಯಡನಯ ಳಯದಿ 

ಶ್ಪಸಯಶುಸ ಔುರಿತು. D
01/04/2013

208
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)101/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಮ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಂದ ಡಯದ ಎಚ್ುರಿಕಯ ಷಣಳನುನ ಕಜಸನಯಗಯ ಜಭಸ ಭಸಡುಳ 

ಫಗಯೆ D
01/04/2013

209 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)108/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಯ್ತಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ಄ಬಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ನಸಿರಂಗ್ ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

210
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)102/2006/07 ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲಲಿಱ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಜೂನ್ ಭಸಸಯಮಲಿಱ ಯಯ ಔಲಿಶುಳ 

ಔುರಿತು. D
01/04/2013

211
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)103/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಮ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಖ್ಸಶಗಿ ಄ನುದಸನತ ಶಂಷಯಥಖಳಿಗಯ ಬಯಟಿ ನಡಿ ದಿನಚ್ರಿ 

ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು D
01/04/2013

212 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)106/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲನುನ ಶಭರಔಸಗಿ ನಡಯಸಿಕಯೂಂಡು ಸಯೂಖುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

213 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)107/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಅಯ್ದು ಭಸಡಱು ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಶಮಿರ್ತ ಯಚಿಶುಳ ಔುರಿತು D 01/04/2013

214
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)112/2006/07 ಜಮಯಸಜು, ಸಸಶನ ಶ್ಯ ಄ಸಜಿಗೌಡ, ಫಯಱೂಯು ಆಳಯು ಷಸಱದ ಄ಜಿಿಖಲ ಭಸಯಸಟ್ದ ಷಣ 

ನಖಭಕಯು ಸಳರ್ತ ಭಸಡದಯ ಆಯುಳ ಫಗಯೆ D
01/04/2013

215
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)124/2006/07 ಬಿ.ಸಿ..ಕಸಲ್ ಷಯಂಟ್ರ್ ನಲಿಱ ಎಸ್.ಟಿ/ಎಸ್ ಸಿ ಄ಬಮಥಿರಖಳಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯೂಡುಳ ಈದಯಧ 

ಔುರಿತು D
01/04/2013

216 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)119/2006/07 ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಄ಬಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್./ಕಯ.ಎ.ಎಸ್. ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

217
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)125/2006/07

ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಳಖಿದಳರಿಗಯ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯ ತಯಯಯಮುಳ ಫಗಯೆ D
01/04/2013
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218
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)126/2006/07 ನಯನ ಱಬಮವಿಱಱದ ಹಿಂ.ಔ.ಆ. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಶಳಂತ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣ ಭಸಡಱು 

ನಯನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D
01/04/2013

219 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)131/2006/07 ಕೌಱಮ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸ ಕಸಮಿಔಯಭ ಄ನುಶಸಟನದ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

220
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)132/2006/07

2005/06ಮ ಷಸಲಿನ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯಮ ಷಸಱದ ಫಸಫುಿ ಷಣ ಸಳರ್ತ ಔುರಿತು. D
01/04/2013

221
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)139/2006/07

ನೂಮ ಶಣಿಿಭಸ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಭಹಿಳಯಮರಿಗಯ ನಯಯ ಄ಳಧಿ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D
01/04/2013

222 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)134/2006/07 ಅಱೂರಿನ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಸಸಶಟ ಲ್ ನೂಮನತಯಮ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

223 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)140/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲಲ ನಳಿಷಣಯ ಮಱುಶುಿಸರಿ ಶಮಿರ್ತ ಯಚ್ನಯ D 01/04/2013

224  / ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಄ಧಿಕಸರಿ, ಸಸಶನ ಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2009

225 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)51/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಮ ಆತಯಯ ಄ಜಿಿಖಲ/ತಯಖಲ ವಿಳಯದ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

226 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)97/2006/07 2005/06ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸರಣ ಔುರಿತು D 01/04/2013

227
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)17/2006/07 ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮ ಸಯಂುಸಱಯು/ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಷಯಯಮನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ 

ಔುರಿತು D
01/04/2013

228 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)105/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯ ಳಮಳಸಸಯದ ಔುರಿತು D 01/04/2013

229 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)57/2006/07 ಶ್ಯ ಕಯಂಗಯಗೌಡ ಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

230 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)49/2006/07 2006/07ನಯ ಷಸಲಿನ ಡಿ.ದಯಳಯಸಜು ಄ಯಶು ಯಸಿಿಗಯ ಄ಷಿ D 01/04/2013

231 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)35/2006/07 ಶಬಸ ನಡಳಳಿಖಲು D 01/04/2013

232 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)25/2006/07 ಅಯಭ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಷುದಯೆಖಲನುನ ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

233 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)27/2006/07 2006/07ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 01/04/2013

235 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)13/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಶಸಸಷಧನ ಭತುಿ ಶಂಖ್ಸಮ ಫಱಳನುನ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

236 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)/2006/07 2006/07ನಯ ಷಸಲಿನ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಖಲನುನ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಔುರಿತು D 01/04/2013

237 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)38/2006/07 ಎಸ್ ಸಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಭತುಿ ಆತಯಯ ಳಖರಖಲ ಬಿಲ್/2004 D 01/04/2013

238 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(3)116/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಡಿತಯ ಅಸಸಯ ಷಸಭಸಗಿಯ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

239

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)1/2006/07  

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)1/2004/05   

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)1/2003/04
D

01/04/2013

240 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)1/2004/05 D 01/04/2013

241 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)1/2003/04 D 01/04/2013

ಜಿಲಸಱ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದಿಶುಳ ಫಗಯೆ
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242 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)64/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯ ಖೂಯಪ್ ಸಿ ಭತುಿ ಡಿ ನೌಔಯಯು ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

243 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)74/2006/07 ಆಲಸಖ್ಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲನುನ ನಡಯಶಱು ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

244 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)73/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಅಸಸಯ ಷಸಭಗಿಯ ಶಯಫಯಸಜು ಔುರಿತು D 01/04/2013

245 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)63/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಚಿಔನ್ನ ಖುನಮ ಕಸಯ್ತಲಯ ಅಯಯಕಯ ಔುರಿತು D 01/04/2013

246 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)61/2006/07 ಶ್ಯ ಅವಯೃಕ್ ಸಿದಧ ಗಸಲನಳರ್ ಳಗಸರಳಣಯ ಚ್ಱನಸದಯ D 01/04/2013

247 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)65/2006/07 ನವದಮ/ಮಯಸಜಿಿ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ ೆಔಡತ D 01/04/2013

248 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)48/2006/07 ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಿಖಲ ಜನಯ ಅಥಿಿಕಸಭಿಳೃದಿಧ ಖುರಿಮ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

249 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(3)155/2006/07 ಭಔುಿಲಿ ಗಸಯಭದಲಿಱ  ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

250 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)43/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರಖಲನುನ ಶಯಫಯಸಜು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

251 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)7/2006/07 ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಔಂದಲಿ ಜಿಲಸಱ ಄ಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ ಳಹಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 01/04/2013

252 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)29/2006/07 ಶ್ಯ ಎಂ.ಜಿ.ಂಔಯಲಿಂಗಯಗೌಡ ಳನುನ ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

253 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)28/2006/07 ಷಯದನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಚ್ಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

254 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)34/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯ ನೌಔಯಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಔುರಿತು D 01/04/2013

255 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)75/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಫಸಕ್ತ ುಱು ಭಯುಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

256 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)71/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಫಸಕ್ತ ುಱು ಭಯುಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

257 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)45/2006/07 ಔುಣಿಮೂಯು ಗಸಯಭದಲಿಱ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯಗಯ ನಯನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

258 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)22/2006/07 ಜಿಲಯಱಮ ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖರಖಲ ವಿದಸಮಥಿರ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ ನಮಿರಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

259 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2006/07 ಆತಯಯ ತಯಖಲು D 01/04/2013

260 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2006/07 ಆತಯಯ ತಯಖಲು D 01/04/2013

261 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(3)68/2006/07 ಜಯಎಸ್ ಎಸ್ ಭಸಸವಿದಸಮಱಮ ದಯೂಡಡ ಕಸಡನೂಯು ಄ನುದಸನ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

263
ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(3)/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಮ ಸಿ ಷುದಯೆಮ ನೌಔಯರಿಗಯ ಯಥಭ ಯತನ ಯಭಸಣ ತಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

01/04/2013

264 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)99/2006/07 ಎಲ್.ಶ್ಳಲಿಂಗಯಗೌಡ ಳಯ ವಿಯುದಧ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ದೂಯು ಄ಜಿರ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

265 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)3/2006/07 ಕಯ.ಜಮಭಭ ಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು  01/04/2013

266
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2006/07 ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಳಖಿಖಲ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಫುಕ್ ಫಸಮಂಕ್ ಷೌಱಬಮ ಸಸಖೂ ಯದಮಕ್ತಮ ುಶಿಔ 

ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D
01/04/2013

267 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)99/2006/07 ನಸಮಮಭೂರ್ತಿ ಎ.ಜಿ.ಶದಸಶ್ಳ ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಅಯೊಖದ ಔಡತ D 01/04/2013
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268 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)113/2006/07 ಂಚ್ಸಮತ್ ಭಟ್ಟದಲಿಱ ಪ್ಲಲಿಸ್ ಠಸಣಯಖಲ ಸಯಯಂಬ ಔಡತ D 01/04/2013

269 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)116/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲಲಿಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಶಂಖ್ಯಮ ಸಯಚಿುಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

270 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)120/2006/07 ನಸಖಭಭ, ಷಸಯಸುಯ ಳಯ ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

271 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)123/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಫಗಯ ೆವಿಜಮ ಔನಸಿಟ್ಔ ದಿನ ರ್ತಯಕಯಮಲಿಱ ಳಯದಿಮ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

272 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)128/2006/07 ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಳಖಿಖಲ ಄ಜಿಿದಸಯರಿಗಯ ಮಿಶಲಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

273 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)129/2006/07 ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಜನಸಂಖದಳಯ ಮಲಿನ ದೌಜಿನಮದ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

274 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)135/2006/07 ಅಱೂರಿನ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ ನೂಮನತಯಮ ಔುರಿತು D 01/04/2013

275 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)136/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಮಲಯ ಕಸಯಣಕಯಳಿ ನಯೂಟಿಸ್ ನಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

276 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)138/2006/07 ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಜನಸಂಖದ ಄ಲಯಭಸರಿ ಄ಯಯ ಄ಲಯಭಸರಿ ವಿಳಯದ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

277 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)140/2006/07 ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಆಂಜಿನಮರಿಂಗ್ /ಯದಮಕ್ತಮ ುಱುಳಣುನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯ,ೆ. D 01/04/2013

278 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)153/2006/07 ಬಿದರ್ ಜಿಲಯಱ ರಿಶ್ವಟ ಜನಸಂಖದಳಯ ಮಲಯ ನಡಯದ ದೌಜಿನಮದ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

279 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)158/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಸಯಚ್.ಎನ್.ುಯದಲಿಱ ಶಳಂತ ಔಟ್ಟಡಕಯು ನಯನ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

280 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)159/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಸಯೂಯಶಂನೂಭಱಖಳಿಂದ ಸಿಫಫಂದಿ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

281 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)162/2006/07 ಶ್ಯ ಜಳಯಮಮ ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔ ಆಳಯ ಜಿಪಿಎಫ್ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

282 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)167/175/2006/07 ಶ್ಯ ಎಲ್.ಶ್ಳಲಿಂಗಯಗೌಡ ಳರಿಗಯ ಶಥಲ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

283 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)176/2006/07 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣದಲಿಱ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಭಸಿಣ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

284 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)178/2006/07 ನವದಮ/ಮಯಸಜಿಿ ವಸಲಯಖಲ ಯಯ ರಿಕ್ಷಯಖಲನುನ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

285 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)179/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಈಣಯಣ ಕಯಭಖೆದ ಔಂಫಳಿ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

286 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)183/2006/07 ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಕಯಂದಯ ುಯಶೃತ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಕಯೂರಿ D 01/04/2013

287 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)188/2006/07 ದಯಳಯಸಜು ಄ಯಶು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ನಖಭದ ಷಸಱ ಖುರಿ ಷಸಧಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

288 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)194/2006/07 ಡಸ: ಬಿ.ಅರ್.಄ಂಫಯಡುರ್ ಜನಭ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

289
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)127/2006/07 ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ ಳಖಿಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧಗಸಗಿ ವಯ.18ಯ ಷಣ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನಕಯು ವಿನಯೊಗಿಶುಳ 

ಫಗಯೆ D
01/04/2013

290 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)190/2006/07 ಸಸಶನದ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಫಸಱಔಯ ಸಸಶಟಲ್ ಔಟ್ಟಡದ ದುಯಸಿಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

291 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)184/2006/07 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಄ನುದಸನ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

292 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2006/07 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಯಸಭನಸಥುಯ ಗಸಯಭಂಚ್ಸಯಿ್ತ ತನಖ್ಯಗಯ ಕಯೂರಿ ಶ್ಯ ಂಔರ್ D 01/04/2013
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293 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2006/07 ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿ ಆತಯಯ ತಯಖಲ ಔಡತ D 01/04/2013

294 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)54/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಸಸಖೂ ಉಟ್ ಳಶರ್ತ ಯಚ್ು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

295 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)33/2006/07 ಭಂಜಭಭ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

296 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)23/2006/07 ಄ನುಚ್ಯಛದ 275(1) ಯಡಿ .ಳಖಿದ ಔಱಶಟರ್ ಖಲ ಅಯ್ದು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

297 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)19/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಉಟ್ ಳಶರ್ತ ಯಚ್ುಖಲ ವಿಳಯಖಲನುನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

298 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)02/2006/07 ಸಷನ ತಯಫಯರ್ತಗಸಗಿ ಄ಬಮಥಿಿಖಲನುನ ನಯೊಜಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

299 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)07/2006/07 ತಸಮಭಭ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

300 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)22/2006/07 ಮಿಮ್ ಈನನಷಸ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

301 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)36/2006/07 ಔನಸಿಟ್ಔ ಷಯೂಪ್ಸ&ಡಿಟ್ಜಯಿಂಟ್ಸ ಲಿ. ಈತನನಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2006/07

303 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 ವಿವಯವ ಗಟ್ಔ ಯೊಜನಯ ಗಿರಿಜನ ಈಯೊಜನಯಮ (ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯ) D 01/04/2013

304 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 ಕಯ.ಅರ್.ಯಸಜಮಮ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

305 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 ಎಸ್.ಕಯ.ರ್ತಭಭಮಮ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

306 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 ಎಂ.ಎನ್.ಜಮಭಭ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

307 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಟ್ಟ ಆತಯಯ ತಯಖಲು D 01/04/2013

308 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)114/2006/07 ಶ್ಯ ಟಿ.ಭಂಜಯಗೌಡ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

309 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 ಄ನಸ್ ಪಸರ್ತಭಸ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

310 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)81/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ರಿಳಸ್ಿ ಄ಷಯೂಸಿಸ್ ಸಟ್ರ್ ೂಮರಿಫಿಕಯವನ್ ಸಿಶಟಂ D 01/04/2013

311 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)86/2006/07 ಕೌಶರ್ ಄ಷಭದ್ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

312 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)84/2006/07 ಚ್ನನಕಯಳಮಮ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

313 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)95/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದಲಿಱ ನಂದಿನ ಸಸಱು ಕರಿದಿಶಱು ಳಮಳಷಯಥ ಕಯೂರಿ D 01/04/2013

314 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)89/2006/07 .ಜಸರ್ತ /.ಳಖಿಕಯು ಕಸನೂನು ತಯಫಯರ್ತ ನಡಱು ಄ಬಮಥಿಿಖಲ ಅಯ್ದು D 01/04/2013

315 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)87/2006/07 .ಜಸರ್ತ ಔುಟ್ುಂಫಖಳಿಗಯ ಶಳಱತುಿಖಲ ವಿಳಯಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

316 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)40/2006/07 .ಜಸರ್ತ ಳಖಿಖಲ ಯೊಜನಯಖಲ ಭಸಹಿರ್ತ/ವಿಳಯಣಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

317 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)39/2006/07 .ಜಸರ್ತ ಳಖಿಖಲ ಄ನುದಸನದ ಕಸಮಿಔಯಭದ ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

ಆತಯಯ (ಶ್ಯಭರ್ತ ದಯಳಭಭ ಆಳಯ ಭಖ ಬಿ.ಆ.ದಯಳಯಸಜು ಯಳರಿಗಯ ಄ನುಔಂದ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ತಯ)
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318 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)85/2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರ ಸಸಸಿಗಯ ಸಯೂದಿಕಯಖಲ ಶಯಫಯಸಜು D 01/04/2013

319
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)52/2006/07 ನಯೊಜನಯ ಮಲಯ ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಕಯಱಶ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಹಿಂದಕಯು ಡಯದಯೂ ಸಸಜಯಸಖದ 

ಔತಿಳಮಚ್ುಮರ್ತ ವಿಯುದ ೆಶ್ಶುಿಔಯಭ D
01/04/2013

320 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)88/2006/07 ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದಲಿಱ ಔಂಡುಫಂದ ನೂಮನತಯಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

321 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)24/2006/07 ಸಸಯನಷಳಿಲ ಷಸ.ಫಸ.ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಕಯು ಬಯಟಿ ನಡಿದಸಖ ಔಂಡುಫಂದ ನೂಮನತಯ D 01/04/2013

322 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)26/2006/08 ಜನತಸ ಫಜಸರ್ ಗಯ ಳಂಚ್ನಯ ಭಸಡಿದ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯುಖಲ ವಿಯುದಧ ಕ್ತಯಮಿನಲ್ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

323 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)05/2006/07 ಶಪಸಯ್ತ ಔಭಿಚ್ಸರಿಖಲ ಶಮಿಕ್ಷಯ ಟಿಟ ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

324 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)39/2006/07 ಎಂ.ಜಯ.ಯಂಖಯಸಜು ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ (ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯ ೆ) D 01/04/2013

325 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)16/2006/07 ವಿವಯವ ಗಟ್ಔ ಯೊಜನಯಖಲ ಳಯದಿ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 01/04/2013

326 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಳಕ್ಿ ಫುಕ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

327 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)31/2006/07 ಆಲಸಖ್ಸ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಖಲ ನಳಿಷಣಯ ಶುಧಸಯಣಯ ಔಯಭಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

328 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07  ಄ಯಔಱಖೂಡು ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ ಄ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

329 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 2006/07ನಯ ಷಸಲಿನ ಫಸಱಔ ಫಸಱಕ್ತಮಯ 50 ಸಯೂಶ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D
01/04/2013

330 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 10 ಸಯೂಶ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲನುನ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಅದಯ D 01/04/2013

331 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)30/2006/07 ಎಸ್.ಎನ್.ಗಯೂವಿಂದಯಗೌಡ ಆಳಯನುನ ಭಸತೃ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಹಿಂದಿಯುಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

332 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)  /2006/07 .ಜಸರ್ತ ಳಖಿಖಳಿಗಯ ನಡಲಸದ ಶಳಱತುಿಖಲ ವಿಳಯಖಲ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

333 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)90/2006/07 ಸಯೂಶದಸಗಿ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಄ನುಭರ್ತ ಔುರಿತು D 01/04/2013

334 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)91/2006/07 ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ ಸಡಿನ್ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

335 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2006/07 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. & ಎಸ್.ಎನ್. ಆತಯಯ D 01/04/2013

336 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2006/07 ಶುತಯೂಿಲಯಖಲು (2) D 01/04/2013

337 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2007/08 ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಔ.ಯಸ.಄ನುಶೂಜಸರ್ತ ಫುಡಔಟ್ುಟ ಅಯೊಖ ಆಳಯು ನಡಯಸಿದ ಶಬಯಮ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

338 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)119/2007/08 ಶ್ಯ ಯಕಸಶ್ ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔ ಆಳಯ ಕಸಮಿ ಳಯದಿ D 01/04/2013

339 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)121/2007/08 ಶಯಶಳರ್ತ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

340 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)125/2007/08 ಬಿ.ಎಂ.ಶಔೂುಫಸಯ್ತ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

341 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)130/2007/08 ದಸಮಳಭಭ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013
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342 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)133/2007/08 ಕಸಂತಯಸಜಯಗೌಡ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

343 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)134/2007/08 ಜಳಯಭಭ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

344 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)137/2007/08 ಫಯೂಯಲಿಂಖ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

345 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)142/2007/08 ಯಂಖ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

346 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)143/2007/08 ಎಸ್.ಸಿ.ಚ್ಂದಯಭಭ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

347 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)73/2007/08 ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಕಸಯಣ ಕಯಳಿ ನಯೂಟಿಸ್ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

348 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)58/2007/08 ಸಯಚ್.ಎಲ್.ಚ್ಂದಯಭಭ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

349 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)56/2007/08 ಶ.ಔ.ಆಲಸಖ್ಯ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

350 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)55/2007/08 ಮಡಿಮೂಯು ಗಸಯಭದ ಶಭುದಸಮ ಬಳನದ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

351 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)42/2007/08 ಯಮದ್ ಔುಭಸರ್ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

352 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)38/2007/08 ಕಯ.ಶಣಯಣಗೌಡ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

353 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)11/2007/08 ಭಂಜುಲ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

354 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)10/2007/08 ಅರ್.ಯಕಸಶ್ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013

355 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)05/2007/08 ನಸಮಮಭೂರ್ತಿ ಎ.ಜಿ.ಶದಸಶ್ಳ ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಅಯೊಖದ ವಿಳಸಶ ಫದಲಸಳಣಯ ಔಡತ D 01/04/2013

356 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)118/2007/08 ಎಂ.ವಿ.ಸಯೂಶೂಯು ಗಸಯಭದ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯ ಔಟ್ಟಡ ದುಯಸಿಿ D 01/04/2013

357 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)57/2007/08 ರಿಶ್ವಟ ಜಸರ್ತ ಕಸಲಯೂನಖಲಲಿಱ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ಔುರಿತು D 01/04/2014

358 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)50/2007/08 ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಖಲ ನಳಿಷಣಯ & ಯಯ ಔುರಿತು D 01/04/2014

359 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)04/2007/08 ಬಿ.ಅರ್.ಯಶನನ ಔುಭಸರ್ ಆಳಯನುನ ಸಯಂುಸಱಯಸಗಿ ನಯಮಿಶುಳ ಔುರಿತು. D 01/04/2014

360 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)40/2007/08 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

361 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)26/2007/08 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು/ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

362 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)77/2007/08 ರಿಶ್ವಟ ಳಖಿದ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

363 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)69/2007/08
ಭಂಜ, ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಯಸರ್ತಯ ಕಸಳಱುಗಸಯಯಸಗಿ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ 
ಫಗಯೆ D

01/04/2014

364 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)27/2007/08 ನವದಮ/ಮಯಸಜಿಿ ವಸಲಯಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

365 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)67/2007/08
಄ನುಚ್ಯಛದ 275(1) ಯಡಿ ಕಸಮಿಔಯಭ ಄ನುಶಸಟನಕಯು .ಳಖಿಖಲ ಔಱಶಟರ್ ಖಲನುನ ಅಯ್ದು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D

01/04/2014
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366 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)25/2007/08 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿದ ಶುತಯೂಿಲಯ D 01/04/2014

367 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)126/2007/08 ಮಯಸಜಿರ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯ, ದುದ ೆಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

368 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)47/2007/08 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ನಳಿಷಣಯ ಮಱುಶುಿಸರಿ ಶಮಿರ್ತ ಯಚ್ನಯ D 01/04/2014

369 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)101/2007/08 ಶ.ಔ.ಳರ್ತಯ್ತಂದ ನಡಿದ ಄ಟಯೂಖಲ ಪಲಸನುಬವಿಖಲ ಟಿಟ D 01/04/2014

370 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)20/2007/08 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣ ಖುಣಭಟ್ಟದ ಳಯದಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

371 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)88/2007/08 ಫಯಖೂಯು/ಫಯಱೂಯು ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

372 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)117/2006/07 ಸಸಶನ ಆಲಸಖ್ಸ ಫಡಸಳಣಯಮಲಿಱ ಄ಗಿನ ಅಔಸಿಭಔದಿಂದ ಧನದ ಕಯೂಟಿಟಗಯ ಸಸನ ಎತುಿಖಲು D 01/04/2014

373 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)131/2007/08 ಎಂ.ಗಯೂವಿಂದಯಸಜು, ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಳಯ ಕಸಮಿಳಯದಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

374 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)46/2007/08 ಯಸಜಸಮದಂತ ಯರ್ತಷಿಟತ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ .ಳಖಿದ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

375 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2007/08 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಅಯಭ ವಸಲಯಗಯ ಅಸಸಯ ಆತಯಯ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

376 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)52/2007/08 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಮುನಪಸಯಂಖಲನುನ ಶಯಫಯಸಜು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

377 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)173/2007/08 ಶಕಸಿಯದ ಯಧಸನ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಳಿಗಯ ಄ನುಳತಿನಸ ಳಯದಿ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

378 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)108/2007/08 ಫಯಚ್ನಷಳಿಲ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣ ಲಯೂದಯೂವಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

379 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2007/08 ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 01/04/2014

380 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)45/2007/08 ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ದಗಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಷೌಱಬಮಖಲ ವಿಳಯ ಯದಶ್ಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

381 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)49/2007/08 ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ದಗಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಷೌಱಬಮಖಲ ವಿಳಯ ಯದಶ್ಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

382 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)08/2007/08 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮುಖಲನುನ ಶಭಿಔಸಗಿ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

383 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)76/2007/08 ಶ್ಳುಯ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಡಸ: ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಭಸಿಣ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

384 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)99/2007/08 ದಯಳಭಭ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

385 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)70/2007/08 ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ ಫಸಱಕಸಮಿಿಔಯ ಭಸಹಿರ್ತ ದಗಿಶುಳ ುನರ್ ಳಶರ್ತ ಔಲಿಶುಳ ಔುರಿತು. D 01/04/2014

386 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)37/2007/08
ಔನಸಿಟ್ಔ ಄ಱಶಂಖ್ಸಮತಯ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ನಖಭಕಯು 07/08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಄ನುಶಸಟನಕಸುಗಿ ಶಷಕಸಯ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

01/04/2014

387 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)71/2007/08 ರಿಶ್ವಠ ಜಸರ್ತ ಳಖಿಖಲ ಔಲಸಮಣಕಯು ಷಣ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

388 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)24/2007/08
07/08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ೃಷಸಕ್ಸ ಫಯಟ್ಸ ಖಲನುನ ಔ.ಚ್.ಕಯಗಸರಿಕಸ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ನಖಭದಿಂದ ಡಯಮುಳ 
ಫಗಯೆ D

01/04/2014

389 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)39/2007/08 ಔ.಄.಄.ನಖಭದ ಭುಂದುಳಯಯದ ಯೊಜನಯಖಲನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ D
01/04/2014
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390 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)122/2007/08
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ., ಪಿ.ಮು.ಸಿಮಲಿಱ ಡಿಸಿಟಂಖಷನ್ ನಲಿಱ ಈರ್ತಿಣಿ ಯಸದಳರಿಗಯ ುಯಷಸುಯ 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D

01/04/2014

391 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)112/2007/08 ರ್ತಯಷಸಳಮಿ, ಜಂಟಿ ನದಯಿಔಯು, ಸಸಶನ ಯಳಯನುನ ನಯೂಡಲ್ ಄ಧಿಕಸಮಸಗಿ ನಯಮಿಶುಳ ಫಗಯೆ D
01/04/2014

392 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)169/2007/08 ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಳಖಿದಳಯ ಮಿಶಲಸರ್ತಮ ಶಂಫಂಧಟ್ಟಂತಯ ಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

393 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)80/2007/08 ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಄ಕ್ಷಯ ದಸಷಯೂಷ ಶಳಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯ 
಄ಭಿಮಸನ ಯೊಜನಯಮ ಷೌಱಬಮ ನಡುಳ ಫಗಯೆ

D 01/04/2014

394 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)09/2007/08 ಆಲಸಖ್ಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲಲಿಱ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲು ಭಯಣ ಸಯೂಂದುರ್ತಿಯುಳ ಔುರಿತು D 01/04/2014

395 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)07/2007/08 ನವದಮ/ಮಯಸಜಿಿ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಶುಯಕ್ಷಸ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

396 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)44/2007/08
ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲು, ಅಯಭ ವಸಲಯಖಲು, ಄ನುದಸನತ ವಿದಸಮಥಿಿರ ನಱಮಖಲು, 
಄ನಸಥಸಱಮಖಲನುನ ಶಕಸಱಕಯು ುನರ್ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

01/04/2014

397 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)63/2007/08
ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ಷುದಯೆಮ ಶ್ಕ್ಷಕಯಯನುನ 
ನಯೊಜನಯ ಭಸಡಱು ಕಯೂರಿಕಯ D

01/04/2014

398 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)136/2007/08 ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಄ಖತಮ ಷಸಭಗಿಯಖಲ ಕರಿದಿ D 01/04/2014

399 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)18/2007/08 ಜಿ.ುಟಯಟಗೌಡ ಆಳರಿಗಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ನಲಿಱ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

400 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)129/2007/08 ಕಯ.ಯಸಜಯಗೌಡ ಆಳರಿಗಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ನಲಿಱ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

401 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)139/2007/08 ಯಂಔಟ್ಷಸಳಮಿ ಆಳರಿಗಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.ನಲಿಱ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

402 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)43/2007/08 ಗಯೂಯಭಸಯನಷಳಿಲ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯಮ ಷಯೂಲಸರ್ ಹಿಱಸರ್ ಄ಂಟಯನಸ D 01/04/2014

403 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)21/2007/08 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ 07/08ನಯ ಷಸಲಿನ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

404 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)117/2007/08 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಮ ಶ್ಯ ಂಔರ್ ಲಿಂಗಯಗೌಡ ಆಳಯು ಔಡಿಮ ಯಖರ್ತ ಷಸಧಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

405 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)66/2007/08 2007/08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಸಯೂಶದಸಗಿ 10 .ೂ.ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲನುನ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D
01/04/2014

406 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)65/2007/08 ಸಯೂಶದಸಗಿ ಮಯಸಜಿರ ದಯಷಸಯ್ತ ವಸಲಯಖಲನುನ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಔುರಿತು. D 01/04/2014

407 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)75/2007/08 ಡಿ.ದಯಳಯಸಜು ಄ಯಶು ಹಿಂ.ಳಖಿ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ನ. ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಜನತಸ ದಿನದ ಄ಜಿಿಖಲ 
ವಿಲಯಸರಿ.

D 01/04/2014

408 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2007/08 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮ ಯಭಕ್ತಿ ಯೊಜನಯಮ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

409 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)53/2007/08
ಶ್ಯ ಚಿದಂಫರ್.ಡಿ.ಎಂ. ರ್ತಯುಭಱನಖಯ ಆಳರಿಗಯ ಮಯಸಜಿಿ ವಸಲಯಮಲಿಱ ಈನಸಮಶಔಯ ಷುದಯೆಗಯ 
ನಯಭಕಸರ್ತ D

01/04/2014

410 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)54/2007/08 ಶ್ಯ ನಸಖಯಸಜಯಗೌಡ(಄ಂಖವಿಔಱಯು) ಆಳಯ ಜನತಸದಿನ ಄ಜಿಿ D 01/04/2014

411 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)78/2007/08 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಆಲಸಖ್ಯಯ್ತಂದ ನಯುದಯೂಮಗಿ ಄ಬಮಥಿಿಖಳಿಗಯ (ಖಖನಶಖಿ) ತಯಫಯರ್ತ D 01/04/2014
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412 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)91/2007/08 ಡಿ.ದಯಳಯಸಜು ಄ಯಸ್ ಯಸಿಿಗಯ ಄ಷಿ ಄ಬಮಥಿಿಖಲನುನ ಅಯ್ದು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

413 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)64/2007/08 ಸಯೂಶದಸಗಿ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡಿಯುಳ 75 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲನುನ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

414 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ72/2007/08 ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಗಯ 100 ವಿದಸಮಥಿಿಖಲನುನ ದಸಕಲಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

415 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/94/2007/08 ಸಸಶನದ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫ್ಱರಿಂಗ್ ಶ್ಟ್ ನಭಸಿಣದ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

416 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/137/2007/08 ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯ ಜನತಸ ದಿನದ ಄ಜಿಿಖಲ ಔಯಭಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

417 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/156/2007/08 ಡಿ.ದಯಳಯಸಜು ಄ಯಶು ನಖಭದಿಂದ ಎತುಿಗಸಡಿ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

418 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/172/2007/08 ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯ ಜನತಸ ದಿನದ ಭನವಿ ತಯಖಲ ಮಲಯ ಔಯಭಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

419 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/171/2007/08 ಭುಕಮಭಂರ್ತಯಖಲ ಜನತಸ ದಿನದ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

420 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/157/2007/08 ಡಿ.ದಯಳಯಸಜು ಄ಯಶು ನಖಭದಿಂದ ಷಶು ಷಸಱ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

421 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)/2006/07 ಡಿ.ದಯಳಯಸಜು ಄ಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಿಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ನಖಭ ಶಂಫಂಧಟ್ಟ ತಯಖಲು D 01/04/2014

422 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/155/2007/08 ಡಿ.ದಯಳಯಸಜು ಄ಯಶು ನಖಭದಿಂದ ಶಣಣ ಸಮಸಯ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

423 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ/105/2007/08 ಯಭಕ್ತಿ ಯೊಜನಯಮಲಿಱ ಳೃರ್ತ ಿಔುಱಔಶುಫುಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2014

424 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):107:2007/08, 
2007/08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಄ಱಶಂಖ್ಸಮತಯ ಭು.ದಯ. ಳ.ವಸ., ತಯಯಯಮುಳ ಫಗಯೆ D 22/10/2012

425 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:57:2007/08, ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ದುಸಿಥರ್ತ ಫಗಯ ೆರ್ತಯಕಯ ಯಔಟ್ಣಯ ಔುರಿತು. D 26/4/2013

426 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:109:2007/08, ಶ್ಯ ನಱಲಯೂಚ್ನ ಷಸಳಮಿ ಈಚಿತ ಯಷಸದ ನಱಮ ತಯಯಯಮಱು ಄ನುಭರ್ತ ಫಗಯೆ D 31/10/2012

427 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:115:2007/08,
ಭೂಱ ಷೌಔಮಿಖಲ ಕಯೂಯತಯಯ್ತಯುಳ ಆಲಸಖ್ಸ ಔಟ್ಡಖಲಲಿಱ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ಔಲಿಶುಳ ಔುರಿತು.

D
06/03/2013

428 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:124:2007/08, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔುಖಲಲಿಱ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿ.ನ. ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 21/01/2013

429 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:22:2007/08, ಭಔುಿಲಿ ಗಸಯಭಕಯು ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 10/05/2012

430 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:138:2007/08, ಶಔಲಯುಯ ತಸ. ಫಯಲಗಯೂಡು ಗಸಯಭಕಯು ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಔುರಿತು

D
19/02/2013

431 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:07:2007/08 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಟ್ಟ ತಯಖಲು D 23/04/2013

432 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:06:2008/09 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯ ಆತಯಯ ತಯಖಲು D 09/02/2014

433 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:14:2008/09 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯಮ ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯ ಄ನುಮದನಯ D 12/03/2014

434 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:51:2008/09 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯ ನೌಔಯರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 23/01/2014

435 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:57:2008/09 ಶ್ಯ ಕಯಂಗಯಗೌಡ, ಹಿಂ.ಳ.ವಿ.಄., ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 23/01/2014
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436 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:46:2008/09 ಹಿಂ.ಳ.ಆ., ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ದುಯಸಿ ಿಕಸಭಗಸರಿಖಳಿಗಯ ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 12/03/2014

437 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಬಿಸಿಎಂ:12:2008/09 ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿ, ಹಿಂ.ಳ.ಆ., ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು. D 08/05/2014
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ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/59/2004/05
ಶ.ಔ.ಆ. ಡಿ ಷುದಯೆಖಲ ನಯಭಕಸರ್ತ ಫಗಯ ೆಕಯ.ಎ.ಟಿ. ಄ಜಿಿ 6609/6617/2004 

ಶ್ಯ ಫಯಯಯಗೌಡ ಆತಯಯು B 14/12/2024

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಶಔ಄/14/1997/98

ಎ.ವಿ.ನಸಖಯತನಭಭ, ಶಂಚ್ಸಱಕ್ತ, ಭ.ಶ್,ಕಯಂದಯ, ನಸಯಸಮಣುಯ ಆಳಯ 
ಭಸನಮ ಈಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದ 39141/2001(S) ಶಂಫಂಧ ಭೂಯು 
ಔಡತಖಲು

B 01/04/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/26/1999/2000
ಔ.ಅ.ಭಯಸರಿ (಄ಜಿಿ ಶಂ. 2944/52/99 ಭರಿಖಭಭ ಆತಯಯು) ತಯ 
ಳಮಳಸಸಯ B 01/04/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/27/1999/2000
ಈಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದ ರಿ.಄.ಶಂ.1326/92 ಶ್ಯ ಷಯೂಭವಯಕರ್ ತಯ 
ಳಮಳಸಸಯ B 01/04/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/28/1999/2000 ಔ.ಅ.ಭಂ.ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 8324/96 ವಸಯದಭಭ, ಄.ಶ. ತಯ ಳಮಳಸಸಯ B 01/04/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/29/1999/2000 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ 3460/3463/99  ಕಯ.ಸಿ.ಕಯಳಭೂರ್ತಿ  ತಯ ಳಮಳಸಸಯ B 01/04/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/46/1996/97 ಬಿ.ಕಯ. ಭಱಱಮಮ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ಔತಿಳಮಕಯು ಸಸಜಯುಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 27/04/2002

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/60/1996/97 ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿ ಅಳಯಣದಲಿಱ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಯರ್ತಮ ನಭಸಿಣ D 31/05/2002

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/20/1996/97 ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ D 20/06/2002

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/1/1997/98 ಄ಂತಜಸಿರ್ತ ವಿಸಷದ ದಂರ್ತಖಳಿಗಯ ಪ್ಲಯತಸಸಷ ಧನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/45/1997/98 ಕಸನೂನು ದವಿಧಯರಿಗಯ ಕಸನೂನು ುಶಿಔಖಲ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/42/1997/98
಄ಂಫಯಡುರ್ ನಖಯದ ಶಭುದಸಮ ಬಳನಳನುನ ಸಯೂಲಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂದಯಕಯು 
ಈಯೊಗಿಸಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/41/1997/98 ಳಶರ್ತ ನಱಮಖಲಲಿಱ ಅಸಸಯದ ಖುಣಭಟ್ಟದ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಔಡತಖಲ ವಿಳಯ



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/40/1997/98 .ಜಸ/.ಳಖಿಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/36/1997/98 ಅಱೂಯು ತಸ.ಶ.ಔ.಄. ಕಸಮಿಬಸಯದ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/38/1997/98 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ಔಛಯರಿಗಯ ಷಸಭಗಿಯಖಲ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/53/1997/98 ಱಕ್ಷಮಭಭ ಄ಡುಗಯಮಳಯು ನಳೃರ್ತ ಿಸಯೂಂದಱು ಄ನುಭರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/39/1997/98 ತಸಱೂಱಔು ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿ ಔಛಯರಿ ತಯಯಯಮುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/49/1997/98 ಭಷಭಭದ್ ಅಜಂ ಜಿ.ತ.ಶ.ಔ.಄., ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಯಬಸಯ ಬತಯಮ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/33/1997/98
97/98ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಯ.ದಜಯಿಮಲಿಱ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಸಷಸದ 
.ಜಸ.ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಫಷುಭಸನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/32/1997/98
97/98ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಯ.ದಜಯಿಮಲಿಱ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಸಷಸದ 
.ಜಸ.ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಫಷುಭಸನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/31/1997/98
ಯಥಭ ದಜಯಿಮಲಿಱ ಈರ್ತಿಣಿಯಸದ ಕಸಲಯಜು ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಫಷುಭಸನ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/30/1997/98
97/98ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಯ.ದಜಯಿಮಲಿಱ ಪಿಮುಸಿ  ಸಷಸದ 
.ಜಸ.ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಫಷುಭಸನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/29/1997/98
.ಜಸ/.ಳಖಿಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧಗಯ 5 ಳವಿಖಲ ಄ಳಧಿಮಲಿಱ ತಯಗಯದುಕಯೂಂಡ 
ಔಯಭದ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಭಭ಄ಆ/28/1997/98 ಪಿ.ಜಿ.ಕಸಯಯಭಭ ಖಳಿಕಯ ಯಜಯ ನಖದಿಔಯಣ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/28/1997/98 ಚಿಔುವಿಯಯಗೌಡ ಳಯ ಭನವಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/27/1997/98  ಜಿ.ನಸಖಯತನಭಭ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ಆಳಯ ನಳೃರ್ತ ಿಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/48/1997/98 ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔನಂದ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ ಷುದಯೆಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಥಿಿಔ/ಅಮಳಮಮ/57/1997/98 ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/26/1997/98 ಷೌುಟ್ ಭತುಿ ಗಯಡ್ ಶಂಷಯಥಗಯ ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/23/1997/98 97/98ನಯ ಷಸಲಿನ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ಅಯ್ದುಮಸದ ನಸಮಮಸದಿರಿಗಯ ಶ್ವಮ ಯತನ D 01/04/2003



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/22/1997/98 ಔರಿಮ, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯ ಳಯೊನಳೃರ್ತ ಿ಄ನುಭರ್ತ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/21/1997/98 ಫಯಡಿಕಯಗಯ ಄ನುಖುಣಸಗಿ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಶಂಖ್ಯಮ ಸಯಚ್ುು ಭಸಡುಳ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/20/1997/98 ಗಯೂಂಚ್ಱು ಖಯಭಖಲ ಅಯ್ದು ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/16/1997/98 96/97 ಗಿರಿಜನ ಈಯೊಜನಯ ವಿ.ಕಯ.ನಯ ಯೊಜನಯ ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/19/1997/98 ಡಿ.ಶ್ಸಜಿ, ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ಔತಿಳಮಔಕಯು ಸಸಜಯಸಖಱು ಄ನುಭರ್ತ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/18/1997/98 ಮು.ಬಿ.ಫಣಕಸರ್ ವಸಶಔಯು ಕಯೂರಿಯುಳ ಭಸಹಿರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/13/1997/98 ತಸ.ಶ.ಔ.಄., ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ ಲಯೂಕಸಮುಔಿ ಡಸಯಪ್ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/9/1997/98 ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔಡತ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/7(ಎ)/1997/98 ಯಸ.ಗಸಯ.಄. ಶಂ, ಸಯದಯಸಫಸದ್ ತಯಫಯರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/6/1997/98 ಯಸಜವಯಕರ್ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/5/1997/98 ವಿದಸಮ ನಯೂಟ್ ುಶಿಔ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/4/1997/98 ಫಯಱೂಯು ಅಯಭ ವಸಲಯ ಶಭಿಔ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/40/1997/98 97/98 ಷಸಲಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಖಲ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/47/1997/98 ಹಿಯಯಫಯಲಖುಲಿ, .ಜಸ.ಕಸಲಯೂನಗಯ ಟಿ.ವಿ.ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/43/1997/98 .ಜಸ/.ಳ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಜಿಲಸಱಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/220/1997/98 ಷರಿಜನ ಔುಟ್ುಂಫಖಲ ವಿಳಯ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(3)ತಯೂಆ/1997/98 ವಿಗಯೊ ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)48/1997/98 ವಿಗಯೊ ನಡಯಮುಳ ಶಂಷಯಥಖಲ ಔಟ್ಟಡಖಲ ವಿಳಯ D 01/04/2003

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/27/1998/99 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ಔಛಯರಿ ನೌಔಯಯ ಄ಳಮಳಸಸಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/23/1998/99 ಳಯೊೂಳಿ ಄ಳಧಿ ನೌಔಯಯನುನ ಳಯೊನಳೃರ್ತ ಿ಄ನುಭರ್ತ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/20/1998/99 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಫಸ.ವಿ.ನ.ಫಯೂರ್ ಯಲ್ ಸಸಕ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/22/1998/99 ದತಿ ಗಸಯಭ ಸಿಳಔರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/8/1998/99 ಶಷ ನದಯಿಔಯು, ಭ.ಳ.ಔ.ಆ., ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬತಯಮ ಫಗಯೆ D 01/04/2004



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/12/1998/99 ಗಿರಿಜನ ಈ ಯೊಜನಯ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/13/1998/99 ಜಮಭಭ ನಸಿಷಕ್ತ ದಿ.ನೌ ಯ್ತಂದ ಖ್ಸಮಂ ನೌಔಯಯಸಗಿ ರಿಖಣಿಶುಳುದು D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/14/1998/99 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಶಸಸಮ ಧನ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/16/1998/99 ದಯಳಭಭ, ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಕ್ತ ಕಯಱಶಕಯು ತಯಗಯದುಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/18/1998/99 ಖ್ಸಶಖು ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಭಸನಮತಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/19/1998/99 /ಜಸ./.ಳ. ಶಮಿಗಯ ಳಯದಿ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/6/1998/99 ಚ್ನನಕಯಳಮಮ, ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/3/1998/99 ಡಸ: ಬಿ.ಅರ್.಄ಂಫಯಡುರ್ ಜನಭ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/2/1998/99 ಜಂಷಿದ್ ಄ಷಭದ್ ತನಖ್ಸ ಶಸಸಮಔ, ಷಸ.ಬ.ನ. ಬಖ: ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/(1)/1998/99 ಬಿ.ಎಂ.ಫಯೂಮೇಗೌಡ, ಄.ಶ., ಡಿ ದಜಯಿ ನಯಭಔದ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄ವಿಗ(58)1998/99 98/99ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿಗಯೊ ಕಯಂದಿಯಮ ಄ನುದಸನ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/57/1998/99 ಹಿರಿಷಸಯ ಔಫಫಳಿಲ ಯ.ಭ.ಸಸ. ಶಥಳಸಂತಯದ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/56/1998/99 ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಔುರಿತು D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/54/1998/99 ಕಯಱಶಕಯು ಭಯು ನಯಭಔದ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/53/1998/99 ಗಸಯ.ಂ.ಖಲಲಿಱ .ಜಸ.಄.ನಖದಿಡಿಶದ ಷಣ ಕಚ್ುಿ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/52/1998/99 ಔ.ಭ.಄.ಯೊ. ಕಸಮಿಔಯಭದ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/50/1998/99 ನದಯಿನಸಱಮದ ತಂರ್ತ ಶಂದಯದ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/49/1998/99 98/99ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿಗಯೊ ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/48/1998/99 01/07/98ಯ ನಂತಯ ನಯಭಔಗಯೂಂಡ ದಿ,ನೌ. ಶಔಯಭಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/47/1998/99 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/46/1998/99 ೌಯಢವಸಲಯ, ಸಮಶಂಖ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಫಸಱಕ್ತಮರಿಗಯ ಪ್ಲಯತಸಸಷ D 01/04/2004



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/45/1998/99 ಸ್.ಜಿ.ವಿಜಮಯಸಜ್, ಈ.ನ. ನದಯಿನಸಱಮ ಯಸಶ ಬತಯಮ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/44/1998/99 ಕಯಂದಯ ುಯಶೃತ ನಸಿಷಕ್ತ ಷುದಯೆ ಫದಲಸಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/43/1998/99 ತಸಮಭಭ, ನಸಿಷಕ್ತ ಷುದಯೆ ಫದಲಸಳಣಯ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/40/1998/99 ಶ.ಔ.ಆ. ಫಯಸಿಗಯ ವಸಲಯ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/37/1998/99 ಎಸ್.ಎಸ್.ಖಂಖಮಮ, ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಷಸ.ಶ್.ಆ ಯತನ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/36/1998/99 ಷಸಱಗಸಮ ಸಯ.ಅ.ಕಯಂದಯ,  ಮಱಖುಂದ ಕ್ತ.ಭ..ಶ. ಔಟ್ಟಡ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/35/1998/99 ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/34/1998/99 ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್/ಟಿ ಬಿಆಡಿ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/33/1998/99 ಶಸಸಮಔ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ, ತಸ.ಶ.ಔ.಄. ಷುದಯೆ ಯಬಸಯ ಬತಯಮ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/32/1998/99 ಎಸ್.ಜಿ.ಅರ್.ಯ ಯೊಜನಯ ಄ಡಿ ತಯಫಯರ್ತ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/31/1998/99 ಬಿಕಯೂುಡು ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಫಸಗಿಱು ಔಲಲತನ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/30/1998/99 ದಿಳ.ದ.ಶ. ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/3/99/2000 ಸಯೂಲಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂದಯ, ಸಯೂಲಿಗಯ ಮಂತಯ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/2/99/2000 ಶ.ಔ.ಆ. ಳಗಸಿಳಣಯ ಔಡತ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/55/99/2000 ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔನಂದ ಡಿ. ದಜಯಿ ಷುದಯೆಗಯ ಫದಲಸಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/35/99/2000 ಶಕಸಿರಿ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/21/99/2000 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(3)84/1999/2000 ಭಂಜಮಮ, ಶ.ಔ.ವಿ.಄., ಷಸ.ಬನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/4/1999/2000 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಫಸ.ವಿ.ನ. ಬಯಟಿ D 01/04/2005



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/9/1999/2000
ಜಿ.ಂ. ನಂದ ಭಂಜೂಯಸದ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲನುನ ಭುಕಸಿಮ ಫಯೂಳಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/11/1999/2000
99/2000ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಸಯೂಶದಸಗಿ 25 ಶ.ಕಸ.ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಖಲನುನ 
ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/12/1999/2000 ಕಸಲಯಿ ಸಯ.ವಸ ಭಔುಳಿಗಯ ಔುಡಿಮುಳ ನಯು ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/13/1999/2000 ಄ನಯಭಿಱಮ ಭಔುಲ ವಿ.ಯ. ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/14/1999/2000 ವಿ.ನ. ಷಸಫೂನು ಭಸಜಿಔಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/15/1999/2000 ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/16/1999/2000 .ಂ. ಗಿರಿಜನ ಯೊಜನಯ ಕಯಂದಿಯಮ ನಯಯವಿನ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/17/1999/2000 ೌಯಢವಸಲಯ, ಭಔುಳಿಗಯ ಪ್ಲಯತಸಸಷದನ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/20/1999/2000 ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯಯ ನಯಭಔ ಄ಳಮಳಸಸಯದ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/24/1999/2000 ವಿ.ಗ.ಯೊ ಕಯಂಧಯ ಳಱಮ ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಜಿಶಔ಄/25/1999/2000 ಫಯಱೂಯು ಮ.ೂ.ವಿ.ನ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಶಂಖ್ಯಮ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/30/1999/2000 ಜಮದಯಳ ಸಸಷಯಟಲ್ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಭಠಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/36/1999/2000 ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಸಸಶನ ಯಕ್ಷಣಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/38/1999/2000 ಚ್ಲಿ ತಮಸರಿಕಯಮಲಿಱ ತಯಫಯರ್ತ ಄ನುದಸನ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/39/1999/2000 .ಜಸ. ಶಣಣ ಯಯತರಿಗಯ ಂಪ್ ಷಯಟ್ ಶಯಫಯಸಜು D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/40/1999/2000 ಕಯಂದಯ ುಯಶೃತ ುಶಿಔ ಫಂಢಸಯಖಲ ಷಸಥನಯ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/42/1999/2000 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/45/1999/2000 ೌಯಢವಸಲಯ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಪ್ಲಯತಸಸಷ ಧನ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/46/1999/2000 ಄ನುದಸನತ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಶಂ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/46/1999/2000 .ಜಸ.ವಿ.ನಱಮಖಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/48/1999/2000 ಕಯ.ಹಿಯಯಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ .ಜಸ. ತಯಂಗಿನ ತಯೂಟ್ ನಭಸಿಣ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/50/1999/2000 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಄ನುಶಸಟನದ ಫಗಯೆ D 01/04/2005



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/51/1999/2000 ನಳೃರ್ತ ಿಸಯೂಂದಲಿಯುಳ ನೌಔಯಯನುನ ನಳೃರ್ತಿಗಯ ಄ನುಭರ್ತ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/53/1999/2000 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/54/1999/2000 98/99ಯಲಿಱ ಭಂಜೂಯಸದ ವಿ.ನ.ಅಳತಿ ಯಚ್ು  ಔುರಿತು D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/56/1999/2000 ವಿ.ಕಯ.ನಯಯವಿನಡಿ ಶಳಮಂ ಈದಯೂಮಖ ಯೊಜನಯ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/57/1999/2000 ವಿಗಯೊ ಶಬಿಸಡಿ ಷಣ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/58/1999/2000 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/59/1999/2000 ಸಯ.ವಸ. ವಿದಸಮಥಿಿನಮರಿಗಯ ಶ್ವಮ ಯತನ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/8/1999/2000 ಇಯಭಭ ನಸಿಷಕ್ತ ಶಳಮಂಚ್ಸಲಿತ ಭುಂಫಡಿಿ ಬಿಲಿಱಗಯ ವಿನಸಯಿ್ತ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/7/1999/2000 ಯಂಖಷಸಳಮಿ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/6/1999/2000 ಷಮಿದಸ ಫಯಖಂ, ನ.ಮ. ಳಗಸಿಳಣಯ ಄ಳಧಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/5/1999/2000 ವಿಗಯೊ 2ನಯ ಔಂರ್ತನ ವಿ.ಕಯ.ಶ.ದ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/1/1999/2000 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ದಿನಚ್ರಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/120/2000/01 ಫಸಫು ಜಖಜಿಳನಯಸಂ, ಡಸ:಄ಂಫಯಡುರ್ ಜಮಂರ್ತ ಫಗಯೆ D 04/04/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/119/2000/01 .ಜಸರ್ತ ವಿದಸಮಥಿಿನಮರಿಗಯ ಶ್ವಮ ಯತನ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 28/03/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/118/2000/01 ಎಂ.ಯಸಭಮಮ, ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔಯ ನಯೊಜನಯ D 22/03/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/116/2000/01 ಶ.ಔ.ಆ. ಔಛಯರಿ ಷಸದಿಲಸಳಯು ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ D 21/03/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/115/2000/01 ಡಿಗಯ ೆಶ್ಸಜಿ, ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ಳಗಸಿಳಣಯ D  03/03/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/114/2000/01 ಖ್ಸಶಗಿ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಫಯೂಜನಯ ಯಚ್ು ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 15/02/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/113/2000/01
ಕಯಂದಯ ುಯಶೃತ ಯೊಜನಯಮಡಿ ತಸಂರ್ತಯಔ ಕಸಲಯಜಿಗಯ ಠಮ ುಶಿಔ 
ಶಯಫಯಸಜು D 27/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/110/2000/01 ಕಸಭಗಸರಿ ರಿಶ್ಱನಯ ಔುರಿತು D 29/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/108/2000/01 ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಭಸಿಣದ ಫಗಯೆ D 23/05/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/106/2000/01 ಸಿ.ಯಭಭಮಮ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಭನವಿ ಫಗಯೆ D 19/01/2006



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/105/2000/01 ಭಸನಮ ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಬಯಟಿ ಫಗಯೆ D 27/02/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/104/2000/01 ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಖಲ ತಸಶಣಯ ಔುರಿತು D 21/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/101/2000/01 ಶ.ಔ.ಆ..ಜಸರ್ತ/ಂ.ಖಲ ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಷಯೂಳಯಲಯದಯ ಫಗಯೆ D 16/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/100/2000/01 ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಚ್ಸಯ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 05/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/94/2000/01 ತಸಳಯಯಕಯಯಯ ಕಯೂಱು ಗಸಯಭದ ವಸಲಸ ಕಯೂಠಡಿ ಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡಖಲ ಫಗಯೆ D 03/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/93/2000/01 ಸಿಖೂಯು ಗಸಯಭಕಯು ಡಯೈನಯಜ್ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ D 03/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/91/2000/01 ವಿ.ನ.ಖಲ ಎಲಸಱ ಸಿಫಫಂದಿ ಳಖಿದಳಯು ಕಯಂದಯ ಷಸಥನದಲಿಱ ಸಸಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 23/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/89/2000/01 ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಸ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ವಿಗಗಿಈಯೊ. ಄ನುಶಸಟನ ಫಗಯೆ D 03/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/88/2000/01 ಕಯ.಄ನಂತಷಸಳಮಿ .ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ, ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 15/02/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/87/2000/01 ವಿ.ಗ.ಯೊ ಯಷಯಿ ನಮಿಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 24/11/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/86/2000/01 ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಔಯು ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಗಯ ಬಯಟಿ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 18/12/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/85/2000/01 .ಜಸ. .ಳಖಿದ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು D 23/04/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/84/2000/01 ಳಯೊ ನಳೃರ್ತಿಗಯೂಳಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 21/11/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/83/2000/01 ಄ಡುಗಯಮಳಯು ಭತುಿ ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔಯ ನಯಭಔ ಫಗಯೆ D 23/11/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/80/2000/01 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಔಯ ಬಯಟಿ ಫಗಯೆ D 23/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/79/2000/01 ಬಿ.ಕಯ.ಔುಭಸರ್ ದಿ.ನೌ. ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯಸಗಿ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 04/11/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/78/2000/01 ವಿಗಯೊ ಄ಡಿ ಅಥಿಿಔ ನಯಯಳು D 31/10/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/76/2000/01 ಎಂ.ಯಸಭಮಮ, ಯಸರ್ತಯ ಕಸಳಱುಗಸಯಯು, ಕಸಱಮಿರ್ತ ಯತನ ಫಡಿಿ D 10/11/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/74/2000/01 ಕಯ.ಜಮಭಭ, ನ.ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ ಯತನ ನಖದಿ ಫಗಯೆ D 03/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/73/2000/01 ಷನುಮಿಡಿ ಷರಿಜನ ಕಸಲಯೂನಗಯ ಷೌಱಬಮ D 19/10/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/72/2000/01 ಎಂ.ಅರ್.ಧಭಿಮಮ, ಄.ಶಸಸಮಔ. ಷಸ.ಬ.ನ, ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 26/09/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/71/2000/01 ಄ಂಖಡಿಷಲಲ .ಂ ದಳರಿಗಯ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 22/09/2005



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/70/2000/01 ಭಂಜಭಭ ನ.ಮ., ಷಸ.ಬ,.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 19/09/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/68/2000/01 ಖ್ಸಶಗಿ ಶಂಷಯಥಖಳಿಂದ ನಡಯಶುಳ ವಿದಸಿಥಿಿ ನಱಮ ರಿಶ್ಱನಯ ಫಗಯೆ D 19/09/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/67/2000/01 ಕಯಂಫಸಲು ಭತುಿ ಶುತಿಭುತಿಱ ಗಸಯಭಶಥಯ ಭನವಿ D 19/09/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/66/2000/01 ನಯುದಯೂಮಗಿ .ಜಸರ್ತ ಮುಳಔ/ಮುಳರ್ತಮರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ D 19/10/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/65/2000/01 ಜಳಯಭಭ, ಶಂಚ್ಸಱಕ್ತ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 14/09/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/62/2000/01 .ಜಸ. .ಂ. ಔೃತಮಖಲನುನ ಜಿಲಸಱ ಶಭನಳಮ ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯ ಷಯರಿಸಿ D 02/11/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/61/2000/01 ಕಸ.ವಿ.ನ.ಖಲ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ತಯಫಯರ್ತ D 23/01/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/57/2000/01 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಕಯು ಯಯವಸಳಕಸ ಕಯೂರಿ D 18/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/54/2000/01 ನಯಲಿಿಗಯ ಗಸಯಭದಲಿಱ .ಜಸ. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 27/02/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/53/2000/01 ದುದ ೆಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಗಯ ಯಯವಸಳಕಸ ಕಯೂರಿ D 10/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/52/2000/01 ಜಳಯಮಮ, ಄.ಶ., ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 04/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/51/2000/01
ಬಿ.ಸಯಚ್. ಯಂಖಷಸಳಮಿ , ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 04/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/50/2000/01 ಔೃಶಯಣಗೌಡ ಯಸರ್ತಯ ಕಸಳಱುಗಸಯ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 04/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/49/2000/01 ಸಯಚ್.ಕಯ.ಯಬುಲಿಂಖಷಸಳಮಿ, ಄.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 04/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/48/2000/01
ಸಯಚ್.ಎಂ.ಈದಮ ಔುಭಸರ್, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 30/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/45/2000/01 ಕಸ.ವಿ.ನ. ನಳಿಷಣಯಮನುನ ಖುರ್ತಿಗಯದಸಯರಿಗಯ ಳಹಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 20/12/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/46/2000/01 ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಖಲ ದುಯಸಿಿ ಫಯೂರ್ ಯಲ್ ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯೆ D 21/07/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/44/2000/01 ಮ.ದಯ.ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 15/10/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/40/2000/01 ಮ.ದಯ.ವಸಲಯ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 29/01/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/41/2000/01 ಳಗಸಿಳಣಯ ಔಡತ D 30/01/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/38/2000/01 ಶ.ಔ..ಸಿಫಫಂದಿ ಳಖಿದ ಯದಮಕ್ತಮ ಯಚ್ು ಭಯುಸಳರ್ತ D 12/09/2005



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/37/2000/01 ಔಱವಿರ್ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮಲಿಱ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿ.ನ. ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 12/07/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/35/2000/01
ಸಿದೆಣಣಮಮ ೌಯಢ ವಸಲಯಮಲಿಱ .ಜಸ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಯಯ ನಯಸಔರಿಸಿಯುಳ 
ಫಗಯೆ D 14/07/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/34/2000/01 ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ, ಸಸಶನ 25 ಷಸಥನ ಶಥಳಸಂತಯದ ಫಗಯೆ D 22/09/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/33/2000/01 ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 03/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/32/2000/01 ಸಯಚ್.ಎಲ್.ಚ್ಂದಯಭಭ ,಄.ಶ., ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 05/07/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/30/2000/01 .ಳ.ಔ.ಯೊ. ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ರಿಶ್ಱನಯ ಫಗಯೆ D 29/06/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/29/2000/01 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಔುಭಸರ್ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ ಄ನುದಸನತ ವಿ.ನ., ತಖಯಯ ನಳಿಷಣಯ D 31/03/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/28/2000/01 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಕಸ.ವಿ.ನ. ಸಯಂುಸಱಯು ನಯಮಿಸಿದ ದಿ.ನೌ. ಯತನ ಔುರಿತು D 22/09/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/27/2000/01 ವಿಗಯೊ ಷಣದ ವಿಳಯ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 29/06/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/26/2000/01 ುಟ್ಟಯಸಜು ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ D 22/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/25/2000/01 ವಿ.ನ. ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲನುನ ತಸತಸುಲಿಔಸಗಿ ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 18/11/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/24/2000/01 ಬಿ.ಎಸ್.ನಸಖಯಸಜ, ಯ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 28/06/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/23/2000/01 ಄ಂಖಡಿಷಲಲ ಅಯಭ ವಸಲಯ ನಯೊಜಿಸಿಯುಳ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ D 21/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/22/2000/01 2000/01 ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ವಿ.ನ.ಸಯಯಂಬ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 25/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/21/2000/01 .ಜಸ/..ಳಖಿಖಲ ಔಲಸಮಣ ಶಮಿರ್ತ ಜಿ.ಂ., ಶಂಫಂಧ ಯವಸನಳಳಿ D 29/09/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/20/2000/01 ೌಯ ಕಸಮಿಿಔಯ ಕಸಲಯೂನಮಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಶ್ುವಿಸಸಯ ಫಗಯೆ D 06/06/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/19/2000/01 ಶ.ಔ.಄. ನಸಸಿ ವಸಲಯಖಲ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು D 16/08/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/18/2000/01 ಆಲಸಖ್ಯಮ ಶಂಷಯಥಖಲ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಔಟ್ಟಱು ನಯನ ಫಗಯೆ D 31/10/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/16/2000/01 ಜಿ.ಕಯ.ಭಱಱಮಮ, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಯನುನ ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯಸಗಿ ನಮುಕ್ತಿ D 25/05/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/14/2000/01
ಭಸನಮತಯ ಡಯದ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ರಿಮಸಯ್ತರ್ತ ದಯದಲಿಱ ಅಸಸಯ ದಸನಮ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 23/05/2005



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/13/2000/01 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಔುರಿತು D 16/06/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/12/2000/01 ಗೌಯಭಭ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 11/05/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/11/2000/01
1999/2000 ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಕಯೂರಿ ಫಂದಿಯುಳ 
ಯಷಸಿಳನಯ D 29/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/8/2000/01 ವಿಗಯೊ ಕಯ.ನಯಯಳು ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 08/06/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/7/2000/01 ಕಯ.ಶಣಯಣಗೌಡ, ಶ.ಔ.ವಿ.಄. ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 09/05/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/5/2000/01 ಱಕ್ಷಮಭಭ ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಕ್ತ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 13/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/4/2000/01 ಎಸ್.ದಯಳಭಭ, ಶಂಚ್ಸಱಕ್ತ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 11/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/3/2000/01 ುಟ್ಟವಿಯಷಸಳಮಿ, ತಸ.ಶ.ಔ.಄., ಷಸ.ಬನ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 12/04/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/2/2000/01 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 14/12/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/1/2000/01 ರಿಮಸಮರ್ತ ದಯದಲಿಱ ಅಸಸಯ ದಸಥಿ D 15/05/2005

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/44/2000/01 ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ ಶಬಯಮಲಿಱ .ಜಸ/.ಳ. ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ D 23/12/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/32/2000/01 ಗಯೂಂಚ್ಱು ಖಯಭಖಲ ಅಯ್ದು ಫಗಯೆ D 12/11/2004

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/47/2000/01 ವಿಗಯೊ ಗಯೂಂಚ್ಱು ಗಸಯಭಖಲ ಅಯ್ದು ಫಗಯೆ D 20/12/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/ದಿನಚ್ರಿ/ಬ/1/      

2001/02
ಜಿ.ಶ.ಔ.಄.ದಿನಚ್ರಿ ಔಡತ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/3/2001/02 ಚ್ಂದನಷಳಿಲ ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄//2001/02 ವಿ.ಗ.ಯೊ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/2/2001/02 ವಯ.18 ಄ನುದಸನದ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/4/2001/02 ಜಯೂಡಿಖುಬಿಫ ಳಶರ್ತ ಖೃಷದ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/5/2001/02 ಡಸ:಄ಂಫಯಡುರ್ ಶಭಖಯ ಗಸಯಮಿಣ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಕಸಮಿ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/6/2001/02 2001/02ನಯ ವಯಕ್ಷಣಿಔ ಳವಿಕಯು ಮ.ೂ.ಶ್ವಮ ಯತನ ಭಂಜೂಯು D 01/04/2007



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/7/2001/02 ಗಯಂಡಯಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ವಿ.ನ. ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/9/2001/02 ವಿಗಯೊ ಪಲಸನುಫವಿಖಲ ಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/10/2001/02 ನದಯಿಔಯು, ಶ.ಔ.ಆ., ಸಸಶನ ಆಳಯ ಯಸಶ ಬತಯಮ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/11/2001/02 ಄ಧಿಕ್ಷಔಯ ಮಱೆಜಯಿಗಯರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/12/2001/02 ಶ್ಳಂಔಯ, ಄ಡುಗಯಮಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/13/2001/02 ವಿಗಯೊ ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/14/2001/02 ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಄ಳಮವಿಯುಳ ಷಸಭಗಿಯಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/15/2001/02 ಔಭಱಭಭ, ಄ಡುಗಯಮಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/16/2001/02
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ನಸಖಯದಿ ಹಿರಿಮೂಯು ಗಸಯಭದಲಿಱ ಫಸ.ವಿ.ನ. ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/18/2001/02 ವಿ.ಗ.ಯೊ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಿ.ಕಯ. ನಯಯಳು D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/19/2001/02 ಜಿ.ಕಯ.ಭಱಱಮಮ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/21/2001/02 .ಜಸ/ಂ ಖಲ ಭಸಹಿರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/22/2001/02 ಗಿರಿಜನಯನುನ ಳಔುಲಯಬಿಫಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/24/2001/02 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ. ವಿ.ನ.ಅಸಸಯ ಶಯಫಯಸಜು D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ವಿಗಯೊ/28/2001/02 ವಿ.ಗ.ಯೊ ಕಯಂದಿಯಮ ಶಸಸಮಧನ ಚ್ಯಕ್ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/29/2001/02 ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಄ಜಿಿ ಪಸಯಂ ಪಿಯಂಟ್ ಭಸಡಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/30/2001/02 ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/31/2001/02 ಸಣಿಜಮ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ತಯಫಯರ್ತ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/32/2001/02 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ಕಸಲಯಜು ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಭಂಜೂಯು D 01/04/2007



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/36/2001/02 ಶಂವಿಧಸನ ಄ನುಚ್ಯಛಧ 275(1)ಯಡಿ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/37/2001/02 ವಿಗಯೊ ಮಡಿ ಅಥಿಿಔ ಷೌಱಬಮ ವಿಳಯಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/38/2001/02 ವಿಗಯೊ ಸಸಖೂ ಗಿ.ಈ.ಯೊಜನಯ ಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/39/2001/02 ಎನ್,ಕಯಳಭೂರ್ತಿ, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/40/2001/02 ಬಿ.ನಸಖಯಸಜು, ತಸ.ಶ.ಔ.಄, ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯು D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/44/2001/02 ಫಸಶನ ಮ.ೂ.ಫಸ.ವಿ. ಭಸನಮತಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/45/2001/02 3 ಳವಿದ ಷಣದ ವಿಳಯ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/46/2001/02 ಶಭಖಯ ಗಸಯಮಿಣ ಯೊಜನಯ ಕಸಮಿಔಯಭ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/47/2001/02 ವಿವಿಧ ಯೊಜನಯಖಲ ಯಖರ್ತ ರಿಶ್ಱನಯ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/48/2001/02 ಡಿ ದಜಯಿ ಷುದಯೆಖಲ ಬರ್ತಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/49/2001/02 ಭಲಯಱ,. ಜಸರ್ತ ನಂದನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/50/2001/02 ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಅಯ್ದು ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/51/2001/02 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/53/2001/02 ವಿದಸಮಥಿಿಖಲಲಸಱಖುರ್ತಿಯುಳ ಄ಳಮಳಸಸಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/54/2001/02 ಯದಮಕ್ತಮ ಆಂಜಿನಮರ್ ಕಸಲಯಜುಖಲ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ುಱು D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/56/2001/02 ಅಸಸಯ ಧಸನಮಖಲ ೂಐಿಕಯ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/57/2001/02 ಸಯಭಱತಸ ಭುದೆನಷಳಿಲ ಆಳಯ ಄ಜಿಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/58/2001/02 ಈ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಄ನುಶಸಟನ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/59/2001/02 ಸಿ ಭತುಿ ಡಿ ಖುಂಪಿನ ನೌಔಯಯ ಳಗಸಿಳಣಯ D 01/04/2007



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/60/2001/02
ೌಯಢವಸಲಯಮಲಿಱ ಸಮಶಂಖ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ .ಜಸರ್ತ ವಿದಸಮಥಿಿನಮರಿಗಯ ಶ್ವಮ 
ಯತನ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/62/2001/02 11ನಯ ವಿಧಸನ ಶಬಯಮ ಎಯಡನಯ ಶ್ಪಸಯಸಿಸನ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/64/2001/02 ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/65/2001/02 ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ಳತಿನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/67/2001/02 ಬಸಖಮ ಜಯೂಮರ್ತ ಯೊಜನಯಖಲ ಪಲಸನುಬವಿಖಲ ಫಗಯೆ D 05/11/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/68/2001/02 ಭು.ಕಸ.ನ., ಭು.ಲಯ.಄. ಶಬಯ ಫಗಯೆ D 06/11/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/69/2001/02 ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ ಯಯ D 07/11/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/70/2001/02 ಜನಯಲ್ ಸಸಷಯಟಲ್ ತಔಯಸರಿನ ಫಗಯೆ D 13/11/2006

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/71/2001/02 ಎಂ.ಅರ್.ಧಭಿಮಮ, ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 08/01/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/72/2001/02 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಅಸಸಯ ಶಯಫಯಸಜು D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/73/2001/02 ಬಿ.ಎನ್.ನಸಖಯಸಜು ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ತಸ.ಶ.ಔ.಄. ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/74/2001/02 ವಿಗಯೊ ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/78/2001/02 ಸಯೂನುಯ ತಸ. ಄ನುಶಸಟನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಄ಶಬಮ ಳತಿನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/79/2001/02 .ಳ.ಔ.ಆ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ ಔಡಿಮ ಯಖರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/80/2001/02 ಶ.ಬಸ.ವಿ.ನ. ಆಲಿಱನ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಫಯಡಿಕಯ ಫಗಯೆ D 17/01/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/81/2001/02 ಮ.ನ.ವಿನ. ಶುಧಸಯಣಯಗಸಗಿ ಫಯಕಸದ ಷಸಭಗಿಯಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/82/2001/02 ಄ನಧಿಔೃತ ಳಮಕ್ತಿಖಲ ಯಯ ಔುರಿತು D 07/01/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/83/2001/02 ಮ.ನ.ವಿನ. ಶಂಖ್ಸಮಫಱ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/84/2001/02 ತಸಲನಕಯಯಯ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಶ್ಥಿಱಗಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/85/2001/02 ಅಯಭ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ 5ನಯ ತಯಖರ್ತ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2007



ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/86/2001/02 ಷಸಭಸನಮ ಶಬಯಮಲಿಱ ಈತಿಯ D 30/01/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/87/2001/02 ಷುಚ್ುಭಭ ಶಳಮಂ ನಳೃರ್ತ ಿಭಂಜೂಯು D 15/02/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/ 90/2001/02 ಭಷದಯಳ, ಳಯೊ ನಳೃರ್ತ ಿಸಯೂಂದಱು ಄ನುಭರ್ತ D 14/03/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/ 95/2001/02 ವಿ.ಗ.ಯೊ ಶಸಸಮಧನ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/ 97/2001/02 ಫಸ.ಶಂ.಄., 275(1)ಯಡಿ .ಳ.಄. ಯಷಸಿಳನಯ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/ 100/2001/02 ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/ 101/2001/02 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಕಯಂದಿಯಮ ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/ 52/1997/98 ಜಳಯಮಮ, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/2001/02 ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ D 01/04/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/ 63/2001/02 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಫಸ.ವಿ.ನ.ಅಳಯಣದಲಿಱ ಭನಯ ಕಯಡಳಱು ಅದಯ D 01/04/2007

290 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔ಄/ 94/2001/02 ಸಗಯೆಳಭಭ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2007

291 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/ 1/2002/03 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄., ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಯ.ಬ. ಕಯಱಮ್ ಔಡತ D 01/04/2008

292 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/ 2/2002/03 ಜಿ.ಶ.ಔ.. ನೌಔಯಯ ಳಗಸಿಳಣಯ D 01/04/2008

293 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/ 3/2002/03 ಗಿರಿಜನ ಈ ಯೊಜನಯ .ಳ.಄.ಯೊ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಯಷಸಿಳನಯ D 01/04/2008

294 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/57/2002/03 ಕಸ.ಫಸ.ವಿ.ನ. ಔಟ್ಟಡಕಯು ನಯನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

295 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/ವಿಗಯೊ/86/02/03 ಗಿರಿಜನ ಈ ಯೊಜನಯ ಮದಱನಯ ಔಂರ್ತನ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ D 01/04/2008

296 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/87/2002/03 ಗಿರಿಜನ ಈ ಯೊಜನಯ ಮದಱನಯ ಔಂರ್ತನ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ D 01/04/2008

297 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/27/2002/03 ಜಿ.ಶ.ಔ.ಆ. ಆಂಧನ ಕರಿದಿ ಯಚ್ು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

298 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/104/2002/03 ಶ.ಔ.ಆ. ಸಿಫಫಂದಿ ಳಖಿದ ಯ.ಬ.ಬಿಱುಱ ಮಱುಶಹಿ D 01/04/2008



299 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/92/2002/03 ಷಸ.ನಸಮ.ಷಸಥ.ಶ. ಶಮಿರ್ತಗಯ ಭಸಹಿರ್ತಖಳಯೄಂದಿಗಯ ಸಸಜಯಸಖುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

300 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/64/2002/03 ಄ನುದಸನ ಳಮಖತ ಭಸಡದಯ ಶಕಸಱದಲಿಱ ೂಣಿ ವಿನಯೊಖ D 01/04/2008

301 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/7/2002/03 ಯಸಭಮಮ, ಄.ಶ. ಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

302 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/8/2002/03 ನಸಖಣಣ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

303 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/11/2002/03 .ಜಸ. ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ನಡದ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

304 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/12/2002/03 ಸಯೂಲಲಯುಯಯ ದಸಖ್ಯಱ ಱಂಫಸಣಿ ತಸಂಡಮಕಯು ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

305 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/13/2002/03 ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಫಸ.ವಿ.ನ.25 ಷಸಥನ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

306 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/14/2002/03 ಭಸಸತಭಗಸಂಧಿ ಬಸ.ವಿ.ನ. ಭಯಖಲನುನ ತಯಗಯಮಱು ಄ನುಭರ್ತ D 01/04/2008

307 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/15/2002/03 ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ಷುದಯೆ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಯಬಸಯ ಳಹಿಶುಳುದು D 01/04/2008

308 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/16/2002/03 ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ದಯದಲಿಱ ಅಸಸಯ ದಸನಮ ಶಯಫಯಸಜು ಫಯಡಿಕಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

309 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/17/2002/03 ಫಸಲುಲಯಟಯ ಫಸ.ವಿ.ನ. ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

310 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/18/2002/03 ಫಸಲುಲಯಟಯ ಫಸ.ವಿ.ನ. ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

311 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/19/2002/03 ಄ಂಖಡಿಷಳಿಲ ಷಕ್ತುಪಿಕ್ತು ಕಸಲಯೂನ ಶಭಖಯ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

312 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/20/2002/03 ಶ.ಔ.ಆ. ವಿ.ನ. ಶಂಖ್ಸಮಫಱಖಲ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

313 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/21/2002/03 ಶ್ಯಭರ್ತ ಮವಯೃದಭಭ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

314 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/22/2002/03 ಖಂಜಱಖೂಡು ಗಸಯಭಕಯು ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 01/04/2008

315 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/23/2002/03 ಗಸಯ.ಂ.ಖಳಿಗಯ ಬಿಡುಖಡಯಮಸದ ಄ನುದಸನದ ಕಚಿಿನ ವಿಳಯ D 01/04/2008

316 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/25/2002/03 .ಳಖಿದಳರಿಗಯ ನಭಸಿಣ ಭಸಡಿದ ಭನಯ ಳಯದಿ D 01/04/2008

317 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/26/2002/03 ವಿ.ನ. ಸಯಯಂಭಿಶದಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008



318 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/28/2002/03 ಸಿ.ಯ.ಚ್ೌಡಮಮ, ಹಿ.ಮ. ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2008

319 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/29/2002/03 ವಿ.ನ.ಖಲ ಉಟ್ದ ಳಮಳಷಯಥ ಖ್ಸಶಗಿ ಖುರ್ತಿಗಯದಸಯರಿಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

320 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/30/2002/03 ತಸ.ಶ.ಔ.಄., ಖಲ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

321 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/31/2002/03 ಗಯೂಯೂಯು ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

322 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/32/2002/03 ಶ.ಔ.ಆ. ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಯಯವಸಳಕಸ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

323 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/33/2002/03 ದುಭಭನಂಖಲ ಗಸಯಭಕಯು ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 01/04/2008

324 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/34/2002/03 ಶ.ಔ.ಆ. ಯ್ತಂದ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ 5ನಯ ತಯಖರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

325 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/35/2002/03 ಸಿಂಖಟ್ಗಯಯಯ ಗಸಯಭಕಯು ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 01/04/2008

326 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/36/2002/03 ವಿ.ಗಯೊ. ಕಸಮಿಔಯಭ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ ಭೂಱಔ ಄ನುಶಸಟನ D 01/04/2008

327 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/38/2002/03 ಸಸಶನ ನಖಯದಲಿಱಯುಳ ವಿ.ನ.ಖಲ ಶಂಖ್ಸಮಫಱ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

328 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/39/2002/03 ಫಸ.ವಿ.ನ. ಔಂದಲಿಯ್ತಂದ 10 ಶಂಖ್ಯಮ ಳಗಸಿಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

329 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/40/2002/03 ಫಸ.ವಿ.ನ. ಶಔಲಯುಯಕಯು 8 ಷಸಥನ ಳಗಸಿಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

330 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/41/2002/03 .ಜಸ.ಂ. ದಳರಿಗಯ ಆಟಿಟಗಯ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

331 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/44/2002/03 ಔ.ಕಯ.ಭ.಄.ನ.ದಿಂದ ಯಸಜಮ ಶಕಸಿಯದ ಆಲಸಖ್ಯಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರ D 01/04/2008

332 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/45/2002/03 ಶಯಶಳರ್ತ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

333 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/46/2002/03 ಜಸಳಖಲ್ ವಿ.ನ.ಖಲ ರಿಶ್ಱನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

334 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/47/2002/03 ಲಸಮಂಡ್ ಅಮಿಿ ಸಸಷಯಟಲ್ ನ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

335 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/50/2002/03 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಕಯ.ನಯ ಯೊ. ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

336 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/51/2002/03 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಕ್ತಯಮಸ  ಯೊಜನಯ D 01/04/2008



337 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/52/2002/03 ಯುಕ್ತಭಣಿ ಫಸಯ್ತ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

338 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/53/2002/03 ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಭಂಜೂಯು ಄ಜಿಿಪಸಯಂ ಪಿಯಂಟ್ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

339 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/54/2002/03 ಕಸ.ವಿ.ನಱಮದಿಂದ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲನುನ ತಯಗಯದುಸಸಕ್ತಯುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

340 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/56/2002/03 ಭಿಭಮಮ, ಭಔುಿಲಿ ಆಳರಿಗಯ ಶಬ್ ಭಸಿಿಫಲ್ ಂಪ್ ವಿತಯಣಯ D 01/04/2008

341 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/58/2002/03 ಎಂ.ಎಸ್.ಜಮಭಭ, ಯದತಿ ಷಸ.ಬ. ನ. ಭಂಜೂಯು D 01/04/2008

342 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/59/2002/03 ಶುಯಯಶ್, ಯ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2008

343 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/60/2002/03 ಎಲ್. ಶ್ಳಲಿಂಗಯಗೌಡ ತಸ.ಶ.ಔ.಄. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2008

344 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/61/2002/03 ಸಯೂಶದಸಗಿ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

345 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/62/2002/03 ದಯೂಡಡಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಭಂಜೂಯಸದ ಕಸ.ಫಸ.ವಿ.ನ. ಸಸಶನಕಯು ಳಗಸಿಳಣಯ D 01/04/2008

346 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/63/2002/03 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಜಿಲಯಱಗಯ ಬಯಟಿ ನಡಿ ತಸಶಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

347 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/65/2002/03 .ಜಸ.ನಯುದಯೂಮಗಿಖಳಿಗಯ ಳೃರ್ತ ಿಶ್ಕ್ಷಣ ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

348 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔ಄/66/2002/03 7ನಯ ತಯಖರ್ತಮಲಿಱ ಒದುರ್ತಿಯುಳ .ಜಸ.ಸಯಣುಣ ಭಔುಳಿಗಯ ಶ್ವಮ ಯತನ D 01/04/2008

349 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/66(ಎ)/2002/03 ವಿ.ಗ.ಯೊ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಄ನುಶಸಟನ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

350 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/67/2002/03 ಭಂಜಭಭ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ ಷಸ.ಬ.ನ,.ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2008

351 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/68/2002/03 ಬಿ.ಸಯಚ್.ಯಂಖಷಸಳಮಿ, ಄.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2008

352 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/69/2002/03 ಮಶೂಯು ವಿಬಸಖದ .ಜಸ/.ಳ. ಔಲಸಮಣ ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯ D 01/04/2008

353 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/70/2002/03 ತಸಮಭಭ ನಸಿಷಕ್ತ ಷಸ.ಬ.ನ, ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

354 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/71/2002/03 ವಿ.ಗ.ಯೊ.ಗಿ ಈ ಬಿಡುಖಡಯಮಸದ ಄ನುದಸನ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

355 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/72/2002/03 ಗಿರಿಜನ ಈ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008



356 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔ಄/33/2002/03 ಗಿರಿಜನ ಈ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

357 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/73/2002/03 .ಂ.ಪಲಸನುಬವಿಖಳಿಗಯ ಸಯನುಗಸರಿಕಯ ಗಟ್ಔಖಳಿಗಯ ಶಸಸಮಧನ D 01/04/2008

358 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/74/2002/03 ವಿಗಯೊ ಗಿ.ಮ.ಯೊ, ಭಸಹಿರ್ತ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

359 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/75/2002/03 ಸಯಚ್.ಕಯ.ಯಬುಲಿಂಖಷಸಳಮಿ, ಄.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

360 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/76/2002/03 ಶ್ಯಭರ್ತ ಄ನಸ್ ಪಸರ್ತಭಸ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2008

361 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/77/2002/03 ವಿ.ಗ.ಯೊ, ಕಯಂದಿಯಮ ಶಸಸಮಧನ ಬಿಡುಖಡಯ D 01/04/2008

362 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/78/2002/03 ಶಔೂುಫಸಯ್ತ ಄ಡುಗಯಮಳಯು ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2008

363 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/79/2002/03 ಗೌಯಭಭ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ, ಷಸ.ಬ.ನ,ಫಸಖ: ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2008

364 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/80/2002/03 ಭೂಡಱಗಿರಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಹಿ.ಸಯ.ವಸ. ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

365 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/82/2002/03 ಬಿ.ಎಸ್.ನಸಖಯಸಜು, ಔ.಄, ಷಸ.ಬ.ನ, ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2008

366 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/83/2002/03 ಸಯಚ್.ಎಸ್.ಗಯೂವಿಂದಯಸಜು, ಭುಖ್ಯೂಮಸದಸಮಮಯ ನಯೊಜನಯ D 01/04/2008

367 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/84/2002/03 ಕಯಂದಯುಯಶೃತ ಯೊಜನಯಮಡಿ ುಶಿಔ ಫಂಢಸಯಖಲ ಷಸಥನಯ D 01/04/2008

368 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/85/2002/03 ಸಸಶನ ನಖಯದಲಿಱ ಡಸ:಄ಂಫಯಡುರ್ ಯರ್ತಮ ಳಂರ್ತಕಯ ಷಣ ಜಭಸ D 01/04/2008

369 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/88/2002/03 ಗಯೂವಿಂದಯಗೌಡ, ಜಿ.ಶ.ಔ.಄,. ಕಸ.ಕಯ.



375 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/94/2002/03 ಶ್ಯ ಯಸಮಗೌಡ, ಄ಡುಗಯಮಳಯು ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2008

376 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/95/2002/03 ೌಯಢವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಸಮಶಂಖ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ .ಜಸ. ಶ್ವಮಯತನ D 01/04/2008

377 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/96/2002/03
ವಿಧಸನ ಶಬಸ ಶದಶಮಯಸದ ಶ್ಯ ಖುಯುಷಸಳಮಿ ವಿ.ಎಸ್. ಆಳಯ ಚ್ುಕಯು ಖುಯುರ್ತನ 
ಯ.ಶದಂ.1502 ಕಯು ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಈತಿಯ D 01/04/2008

378 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/97/2002/03 ವಿ.ಶ.ಶದಶಮಯಸದ ಶ್ಯ ಚ್ನನಖ ಯ. ಶಂ.1887 D 01/04/2008

379 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/98/2002/03 ವಿ.ಶ.ಶದಶಮಯಸದ ಶ್ಯ ಎಸ್.ಚ್ನನಫಶಳಮಮ, ಯ.ಶಂ.1524 D 01/04/2008

380 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/99/2002/03 .ಂ. ಅಥಿಿಔ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಕಸಮಿಕಯು ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ D 01/04/2008

381 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/100/2002/03 ಶ.ಔ.ಆ. ವಿ.ನಱಮಖಲಲಿಱ ಲಯೂದಯೂವಖಲ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

382 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/101/2002/03 ಶ.ಔ.ಆ. ಕಸಮಿಔಯಭಖಳಿಗಯ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿ D 01/04/2008

383 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/102/2002/03 ಷಸ.ಫಸ.ವಿ.ನಱಮಖಲ ನೂಮನತಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2008

384 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/103/2002/03 ಔಟ್ಟಡಖಲ ಲಯಔುಶ್ಷಿಿಕಯಮಡಿ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ಄ನುಶಸಟನ D 01/04/2008

385 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/37(ಎ)/2002/03 ಸಯೂಶದಸಗಿ ಭಂಜೂಯಸದ ಕಸ.ವಿ.ನ. ಸತಯಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲ ಫಗಯೆ D 16/11/2007

386 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/48/2002/03 ಶ್ಯ ಭಸಯುರ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ ಫಂಟಯಷಳಿಲ ಄ನುದಸನ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 12/03/2009

387 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/05/2002/03 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 17/03/2009

388 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/1/2003/04 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄.  ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಫಗಯ.ೆ D 08/10/2008

389 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/2/2003/04 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಕಯೂಯಟ್ಗಯಯಯ ಕಸಲಯೂನಮ 3 ಖುಡಿಶಱು ಶುಟ್ುಟಸಯೂಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 06/05/2009

390 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/5/2003/04 ುಶಿಔ ಫಂಢಸಯಳನುನ ಳೃರ್ತಿಯ ಕಯೂಸ್ಿ ಖಲ ಕಸಲಯಜುಖಳಿಗಯ D 30/06/2009

391 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/8/2003/04 ವಿಗಯೊ ಕಯಂದಿಯಮ ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 02/09/2008

392 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/32/2003/04 ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಗಸಮಸ್ ರಿಯರಿ ಭಸಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 13/01/2011

393 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/15/2003/04 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಗಿ.ಈ.ಯೊ. ಄ನುದಸನ ಭತುಿ ಯಚ್ುದ ವಿಳಯ D 17/07/2008



394 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/26/2003/04 ತಯಂಗಿನ ನಸರಿನ ಳಶುಿಖಲ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂಧಯಖಲ ಔುರಿತು D 16/06/2009

395 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/27/2003/04 ಄ಮಮ ಷಸಳಮಿ ಬಿದಿಯು ಕಯಗಸರಿಕಸ ಶಂಗದ ಪಲಸನುಬವಿಖಲ ಔುರಿತು D 14/12/2009

396 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/30/2003/04 ಔನಸಿಟ್ಔ ಷಯೂಪ್ಸ&ಡಿಟ್ಜಯಿಂಟ್ಸ ಲಿ. ಈತನನಖಲನುನ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D 07/07/2008

397 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/45/2003/04 ಜಳಯಭಭ , ಄.ಶ., ಷಸ.ಬನ. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 23/09/2009

398 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/71/2003/04 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಆಲಸಖ್ಯ ವಿಗಯೊ ಫಸಳಯ ುಂಠಿ ವಿತಯಣಯ D 24/11/2008

399 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/73/2003/04 ಶ.ಔ.ಆ.ವಿ. ನಱಮಖಳಿಗಯ ಅಸಸಯ ಷಸಭಗಿಯ ಶಯಫಯಸಜು ಫಸಫುಿ ಸಳರ್ತ D 27/11/2008

400 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/81/2003/04 ಜಿ.ಂ. ಷಸ.ನಸಮ.ಷಸಥ.ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯಗಯ ವಿವಮ ಭಂಡನಯ D 27/10/2009

401 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/85/2003/04 ಄ಂಖಡಿಷಳಿಲ ಳಶರ್ತವಸಲಯ ಫಱಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 17/03/2009

402 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/91/2003/04 ವಸಂತಔುಭಸರಿ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ಆಳಯ ಄ಭಸನರ್ತಿನ ಫಗಯೆ D 16/05/2009

403 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/94/2003/04 ತಸ.ಶ.ಔ.಄. ಸಸಶನ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು D 18/05/2009

404 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/93/2003/04 ಚಿನನಷಸಳಮಿ ಯಸರ್ತಯ ಕಸಳಱುಗಸಯ ಳರಿಗಯ ನಳೃರ್ತ ಿಯತನ ಫಗಯೆ D 09/07/2009

405 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/92/2003/04 ಡಿ.ಸಯೂಶೂಯು ಗಸಯಭದ .ಳ.ಪಲಸನುಬವಿಖಳಿಗಯ ಔುರಿ ಗಟ್ಔ D 16/12/2009

406 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/16/2003/04 .ಜಸರ್ತಮಳರಿಗಯ ಆಟಿಟಗಯ ತಮಸರಿಕಯ ಗಟ್ಔ ಷಸಥನಯಗಯ ಶಸಸಮಧನ D 09/01/2010

407 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/1/2004/05 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ D 02/09/2009

408 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/3/2004/05 ಔಳಯದ 3 ಳವಿಖಳಿಂದ ಶ.ಔ.ಆ. ಜಿಲಸಱ ಳಱಮದ ಫಸಫುಿಖಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ D 16/07/2009

409 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/4/2004/05
ಜಂಫೂಯು ಖ ಯಸಭದ ಕಸಲಯೂನ ಯಷಯಿ ಬಿದಿ ದಿ ಕ್ತಯುನಯು ಶಯಫಯಸಜು 
ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯೆ D 06/05/2009

410 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/6/2004/05 ವಿ.ನ.಄ಂಫಯಡುರ್ ಔನನಡ ಭಸಶರ್ತಯಕಯ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 14/05/2009

411 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/8/2004/05 ಔ.ಕಯ.಄.ನಖಭದಿಂದ ಆಲಸಖ್ಯಖಳಿಗಯ ಫಟಯಟ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 19/05/2009

412 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/9/2004/05
ಜಿ.ಶ.ಔ.ಆ. ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ನಳೃರ್ತ ಿಸಯೂಂದಿದ ನೌಔಯಯು 
ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 23/08/2009



413 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/10/2004/05 ಭಭಸಿಜ್ ಫಯಖಂ, ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ಷಸ.ಬ.ನ. ಫಸಖ: ಭುಂಖಡ ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ D 08/06/2009

414 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/12/2004/05
ಮ.ನಂ. ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಭತುಿ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಉಟ್ ಳಶರ್ತ ಯಚ್ು ಭಂಜೂಯು 
ಫಗಯೆ D 18/05/2009

415 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/13/2004/05
ಎಸ್.ಯಸಭಚ್ಂದಯ ಆಳಯು ಷಯಯಮಲಿಱದಸೆಖ ಭಯಣಸಯೂಂದಿದುೆ ಄ನುಔಂ 
ನಯಭಕಸರ್ತ D 18/06/2009

416 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/14/2004/05
ಶ.ಔ.ಆ. ಸಮಪಿಿಮ ಭಹಿಳಸ ಔಲಸಮಣ ಕಯಂದಯಳನುನ ಭುಚಿು ವಸಲಸ ೂಳಿ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಯಂದಯ D 27/05/2009

417 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/16/2004/05 ಶ.ಔ.ಆ. ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D 16/06/2009

418 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/17/2004/05 ಶಕಸಿರಿ ನೌಔರಿಮಲಿಱ .ಜಸ/.ಂ.ಖಲ ಸಯರ್ತನದಮದ ಭಸಹಿರ್ತ D 11/08/2009

419 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/18/2004/05 ಶಔಲಯುಯ ಟೌನ್ ನಲಿಱ ಶ.ಕಸ.ಫಸವಿ.ನ.ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 19/06/2009

420 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/19/2004/05 ಸಯಚ್.ಳಶಂತ್ ಔುಭಸರ್, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 18/06/2009

421 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/20/2004/05 ವಿಗಯೊ ಭಸಸಿಔ ಳಯದಿ ಫಗಯೆ D 03/07/2009

422 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/21/2004/05 ಶ.ಔ.ಆ. ಕಸಲಯಜು ಸಸಷಯಟಲ್ ಖಲ ಸಿಥರ್ತ ಫಗಯೆ D 07/08/2009

423 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/22/2004/05 ಗಿ.ಈ.ಯೊ. ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D 26/06/2009

424 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/23/2004/05
.ಜಸ/.ಳ. ಕಸನೂನು ದವಿಧಯರಿಗಯ ಳಕ್ತಱ ಳೃರ್ತ ಿಸಯಯಂಭಿಶಱು 
಄ನುದಸನ D 17/07/2009

425 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/24/2004/05 ಶ.ಔ.ಆ. ವಿ.ನ. ನಳಿಷಣಯಗಯ ನಯೂಡಯಲ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ನಯಭಔ ಫಗಯೆ D 22/07/2009

426 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/25/2004/05 ವಯಟಿಟಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಶ.ಔ.ಆ. ವಿ.ನ.ಫಸಡಿಗಯ ಕಯೂಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 14/07/2009

427 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/26/2004/05
ಮಲಸಧಿಕಸಆರಿಖಲು ೂಸಿನುಭರ್ತ ಡಯಮದಯ ಕಯಂ.ಷಸಥ.ಸಯೂಯ 
ಸಯೂಖುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 21/07/2009

428 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/27/2004/05 ಭಸನಮ ವಿ.ಶ.ಶ. ಶ್ಯ ಸಟಿಲ್ ಡಿ.ಅರ್. ಚ್ು.ಖು.ಯ/221/ ಈತಿಯ D 21/07/2009

429 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/29/2004/05 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ ್(ಸಿಡಿ) ಯಳಯ ಶ್ಯಸಜ್ ಆಳಯ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 24/07/2009

430 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/30/2004/05 ಸಯಚ್.ಯ.ನಸಖಣಣ ಖೂಯಪ್ ಡಿ ನೌಔಯ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 14/09/2009

431 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/31/2004/05 ಭಸನಮ ವಿ..ಶ. ಶ್ಯ ಯಸಭಚ್ಂದಯಯಗೌಡ, ಚ್ು.ಖು.ಯ. ಶಂ.1449 ಕಯು ಈತಿಯ D 17/08/2009



432 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/33/2004/05 ಅಸಸಯ ಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ ಟಯಂಡರ್ ಭೂಱಔ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 18/08/2009

433 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/32/2004/05 ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 16/08/2009

434 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/35/2004/05 ಸಯಚ್.ಪಿ. ಱಔುಮಮ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 30/08/2009

435 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/36/2004/05 ಸಯೂಶದಸಗಿ ಅಯಭ ವಸಲಯಖಲ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 10/08/2009

436 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/37/2004/05 ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನದ ಷಣ ಫಲಕಯ ಯಭಸಣ ತಯ ಫಗಯೆ D 23/08/2009

437 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/38/2004/05 ವಿಧಸನ ಶಬಸ ಕ್ಷಯತಯಖಳಿಗಯ 2 ಮಿನ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಮಿಿಶುಳುದು D 23/08/2009

438 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/39/2004/05 ಶಂಗಕಯು ಶಬಿಸಡಿ ಷೌಱಬಮ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 23/08/2009

439 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/40/2004/05
ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲನುನ ನಱಮ ಸಱಔಯ ಷುದಯೆಯ್ತಂದ ಬಿಡುಖಡಯ 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 04/09/2009

440 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/41/2004/05
ಭಸನಮ ಲಯೂಕಯೂಯೊಗಿ ಶಚಿಳಯು ನಡಯಸಿದ ಷಸಳಿಜನಔ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ 
ಶಬಯ ಫಗಯೆ D 29/11/2009

441 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/42/2004/05 ಶ.ಔ.ಆ. ವಿ.ನ.ಖಲಲಿಱ ಕಸಮಿ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಸಿ&ಡಿ ನೌಔಯಯ ಫಗಯೆ D 07/10/2009

442 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/44/2004/05 ವಯಟಿಟಷಳಿಲ ಮ.ೂ.ಫಸ.ವಿ. ರ್ತಥಿ ಔುಭಸರ್ ಷಸವಿನ ಫಗಯೆ D 06/12/2009

443 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/47/2004/05 ಡಿ.ಚಿನನಯಸಜು, ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಔನವಟ ಯತನ ಫಗಯೆ D 08/10/2009

444 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/48/2004/05
ಸಯೂ.ನ.ುಯ. ಄ಂಫಯಡುರ್ ನಖಯ .ಜಸಯಳರಿಗಯ ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿ ಭಂಜೂಯು 
ಫಗಯೆ D 08/10/2009

445 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/49/2004/05 ಸಯಚ್.ಕಯ. ಭಂಜ, ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 27/10/2009

446 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/50/2004/05 ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D 26/10/2009

447 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/51/2004/05 ಸಿ.ಎಸ್.ವಿವಯಳಳಯ ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ಅಯಯೂ ಟಿಟ ಜಸರಿ ಫಗಯೆ D 04/11/2009

448 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/52/2004/05 ಔಡುವಿನ ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಭಸಿಣ ಫಗಯೆ D 10/11/2009

449 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/54/2004/05 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಶಸಸಮ ಧನ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 25/11/2009

450 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/55/2004/05 ಯಸಷಿರಮ ಶಪಸಯ್ತ ಔಭಿಚ್ಸರಿ ುನಿಳಶರ್ತ ಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 12/11/2009



451 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/56/2004/05 ಶ.ಔ.ಆ. ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದಲಿಱ ಶಥಳಸಳಕಸ ಫಗಯೆ D 06/12/2009

452 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/57/2004/05 ಕಯೂಲಯಫಸವಿ ಕಯೂಯಯಯ್ತಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 08/12/2009

453 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/58/2004/05 ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ D 08/12/2009

454 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/60/2004/05 ಶಔಲಯುಯ ಶ.ಕಸ.ಫಸ.ವಿ. ಶ್ಯ ಱಔು ಆಳಯನುನ ಫದಲಸಯ್ತಶುಳುದು D 01/02/2010

455 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/61/2004/05 ಄ಡುಗಯಮಳಯ ಷುದಯೆಗಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 16/12/2009

456 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/62/2004/05 ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ D 27/12/2009

457 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/63/2004/05 ಚ್ಯನನಂಗಿಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ. ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಭಸಿಣ ಫಗಯೆ D 18/12/2009

458 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/64/2004/05 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಱಬಮವಿಯುಳ ನಧಿಖಲ ಫಲಕಯ ಔುರಿತು D 31/12/2009

459 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/65/2004/05 ಶಬಯಗಯ ಸಸಜಯಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 17/01/2009

460 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/66/2004/05 ಳೃರ್ತಿಯ ಕಯೂಸ್ಿ ಸಮಶಂಖ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ುಶಿಔ ಫಂಢಸಯ D 27/11/2010

461 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/67/2004/05 ಶ.ಔ.ಆ. ವಿ.ನ. ಬಯಟಿ ನಡಿ ರಿಶ್ಱನಯ ಫಗಯೆ D 25/01/2010

462 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/69/2004/05 ಗಯೂವಿಂದಯಗೌಡ, ಜಿ.ಶ.ಔ.಄,.ಆಳಯ ಳಯದಿ ಫಗಯೆ D 05/02/2010

463 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/70/2004/05 ಜಖದಿಶ್ ನ.ಮ. ಆಳಯ ನಂದನಸ ಄ಜಿಿ ಶಂ.11/05 D 19/04/2010

464 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/71/2004/05 ಄ಂತಜಸರ್ತ ವಿಸಹಿತರಿಗಯ ಪ್ಲಯತಸಸಷ ಧನ D 04/05/2010

465 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/72/2004/05 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ D 01/03/2010

466 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/73/2004/05 ಶ.ಔ.ಆ. ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಱುಱಖಳಿಗಯ ವಿಲಂಬ ವಿನಸಯಿ್ತ ಫಗಯೆ D 01/04/2010

467 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/74/2004/05 .ಜಸ/.ಂ. ಖಳಿಗಯ ಮಿಶಲಸದ ಷಣಳನುನ ಈಯೊಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 10/03/2010

468 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/75/2004/05 ಄ಶೃಮತಸ ನಸಯಣಸ ಶಂಫಂಧ ಔಭಭರಿ ನಡಯಶಱು ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ D 22/03/2010

469 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/1/2005/06 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು D 01/02/2011



470 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/2/2005/06 ವಿಗಯೊ ಆಟಿಟಗಯ ತಮಸರಿಕಸ ಗಟ್ಔಕಯು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 02/02/2011

471 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/4/2005/06 ಗಿರಿಜನ ಈಯೊಜನಯಮಡಿ ಬಿದಿಯು ಫಯತಿದ ಕಯಗಸರಿಕಯ ಶಸಸಮಧನ D 27/07/2010

472 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/10/2005/06 ಭಂಜಭಭ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ D 05/04/2011

473 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/21/2005/06 ಶ್ಯಯಸಭ ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔ ಳಯ ಳತಿನಯ ಫಗಯೆ D 28/07/2010

474 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/23/2005/06 ಶ್ಯವಯಱ ಶ್ಳಣಣ ಕಯೂಯಳಿಲ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಭನವಿ ಫಗಯೆ D 16/08/2010

475 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/29/2005/06 ಶುಯಯಶ್, ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 29/08/2010

476 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/34/2005/06 ಎಂ.ಯಂಖಷಸಳಮಿ, ಄ಡುಗಯಮಳಯು ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/02/2011

477 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/37/2005/06 ಜಮಱಕ್ಷಮಭಭ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ, ಕಯಎಟಿ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 5702/05 D 29/11/2010

478 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/41/2005/06 ಸಿ.ಯ.ಮವಯೃದಭಭ, ನಸಿಷಕ್ತ, ಷಸ.ಬ.ನ, ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 22/03/2011

479 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/5/2005/06
ಷಳಯಬಿಡು 



489 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/22/2005/06 ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ದುದ ೆಲಿಱನ ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆ ಬರ್ತಿ D 27/09/2010

490 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/24/2005/06 ವಿ.ಗ.ಯೊ. ಗಿ.ಈ.ಯೊ. ಄ಡಿಮಲಿಱ ಭಸಸಿಔ ಳಯದಿ D 27/09/2010

491 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/27/2005/06 .ಳ.ಯಸಷಿರಮ ಅಯೊಖಕಯು ಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 27/09/2010

492 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/30/2005/06 ನಯೊಜನಯ ಯದುೆಡಿಸಿ ಖ್ಸಮಂ ಅಗಿ ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 27/09/2010

493 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/31/2005/06 .ಳ.ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ಮ.ನಂ. ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D 27/09/2010

494 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/33/2005/06 ಯಸಜಮ ಄ನುಶೂಚಿತ ಜಸರ್ತ ಫುಡಔಟ್ುಟಖಲ ಅಯೊಖ ಆಳಯ ಯಸಶ ಫಗಯೆ D 27/09/2010

495 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/35/2005/06 ಖಂಗಸ ಔಲಸಮಣ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಕಯೂಲಯಫಸವಿ ಕಯೂಯಯಯ್ತಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 27/09/2010

496 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/36/2005/06 ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ನಡದಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 27/09/2010

497 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/40/2005/06 ಜಿ.ಂ. ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಸಸಶನ ಆಳಯು ವಿ.ನ.ಖಳಿಗಯ ಬಯಟಿ D 27/09/2011

498 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)ಶಔಆ/8/2005/06 ಄ಂಫಯಡುರ್ ಸಸಖೂ ಫಸಫು ಜಖಜಿಳನಯಸಂ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ಫಗಯೆ D 27/09/2010

499 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):50:2006/07, ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ D 19/3/2013

500 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):130:2006/07,
2006/07ನಯ ಷಸಲಿಗಯ .ಜಸ.ಜನಸಂಖದ ಕಸಲಯೂನಖಲಲಿಱ ಭೂಱಬೂತ 
ಷೌಔಮಿಖಳಿಗಯ ಯೂ. 5.00 ಱಕ್ಷಖಳಿಗಯ ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ D 30/3/2012

501 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)128/2007-08 d£ÀvÁ §eÁgï ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt¢AzÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀiÁVæ RjÃ¢ ¨ÁQ ¨Á§ÄÛ ಡಿ 31-03-2016

502

503 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):120:2007-08, ಶ್ಱ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಬಸಖ, ಶಔಲಯುಯ ಡಿ 31/03/2021

504 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):11:2008-09, ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಭಸಿಣ ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

505 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)43:2008-09, ಶ್ಯ ಬಿ.ಎನ್.ಯಂಖ, ಯ.ದ.ಶ ಆಳಯ ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ ಡಿ 10/04/2017

506 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)19:2008-09, ಶ್ಯ ಸಿ.ಭನೂಸರ್ ಸವ ದಿಳ.ದ.ಶ ಆಳಯ ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ ಡಿ 11/04/2017

507 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:11:2009-10, ಭಸನಮ ಔ.ಅ.ನಸಮಮಭಂಡಳಿ ಄ಜಿಿ ಶಂ.2084/2009 ಶ್ಯ.ಸಯಚ್.ಬಿ.ವಿಳನಸಥ್ 
ವಿಯುದಧ ಕಸಯೆ್ದ (ಳಗಸಿಳಣಯ ಄ಜಿಿ)

ಡಿ 31/03/2017



508 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಶಬಯ:2007/08,
ದಿ. 5/4/2007ಯಂದು ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ ಄ಧಮಕ್ಷತಯಮಲಿಱ ನಡಯದ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ 
ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯಮ ಶಬಸ ನಡಳಳಿಖಲು D 18/11/2013

509 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಜಿಶಔ:17:2007/08, ಸಿದೆಮಮ ನಖಯದಲಿಱಯುಳ ಭಹಿಳಸ ಕಯಂದಯದ ಔಟ್ಟಡ ದುಯಸಿಿಗಸಗಿ ಯೂ. 1.54 

ಱಕ್ಷಖಳಿಗಯ ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡಿಯುಳ ಔುರಿತು.
D 25/7/2012

510 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಜಿಶಔ:28:2007/08,
.ಜಸ.ಕಸಲಯೂನಖಲ ಭೂಱ ಷೌಔಮಿ ಄ಭಿಳೃದಿಧ
ಭೂಶುಳಳಿಲ ಕಸಲಯೂನ  ////  1.00 ಱಕ್ಷ D 12/05/2012

511 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಜಿಶಔ:84:2007/08,
ದಿ. 11/7/2007ಯಂದು ನಡಯದ ಶಂ.ನಸಮ.ಶಥ.ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯ ವಿ.ನ.ಖಲ 
ಶಂಖ್ಸಮಫಱ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D 11/02/2012

512 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಜಿಶಔ:98:2007/08, ಄ಯಸಿಕಯಯಯಮಲಿಱ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಭಸಿಣ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು. D 27/8/2012

513 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಜಿಶಔ:123:2007/08,
2007/08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ .ಜಸ. ಈಯೊಜನಯಮಡಿ .ಜಸ. 

಄ನುಶಸಠನಗಯೂಳಿಶುಳ ಕ್ತಯಮಸಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 02/07/2013

514 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಜಿಶಔ:132:2007/08,
ಷಳಿಲಮಶೂಯು, ಕಸ.ಫಸ.ವಿ.ನ.ದಿಂದ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ವಿ.ನ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಷಸಥನಖಲ ತಸತಸುಲಿಔ ಶಥಳಸಂತಯ D 05/02/2013

515 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಜಿಶಔ:135:2007/08,
ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಷಸತಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱಯುಳ ಶ.ಔ.., ಳಶರ್ತವಸಲಯ ಔಟ್ಟಡಳನುನ 
ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ., ಆಲಸಖ್ಯ ಫಲಕಯಗಸಗಿ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 27/1/2013

516 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಶಔಆ:03:2007/08, ಅಱೂಯು ನಲಿಱ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಭಸಿಣ ಫಗಯೆ D 29/5/2012

517 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):03:2008/09, ಶ್ಯ ಕಯಳ, ಸ.ಚ್ಸ. ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 19/4/2013

518 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):02:2008/09, ಶ್ಯ ಜಿ.ಕಯ. ಭಱಱಮಮ, ಜೂ.ಸ. ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 04/10/2013

519 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):03:2008/09, ಶ್ಯ ಱಔುಮಮ, ಄ಡುಗಯಮಳಯು ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 04/10/2013

520 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):04:2008/09, ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಳಯಭಭ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 24/4/2013

521 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):17:2008/09, ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಸಸಷಯಟಲ್ ಖಲ ನಳಿಷಣಯ ಔುರಿತು. D 13/3/2014

522 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):08:2008/09, ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ನೌಔಯಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 20/2/2014

523 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಆತಯಯ:2007/08, :2008/09, ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು D 03/02/2014

524
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):58:2008/09, ಶ್ಯಭರ್ತ ಅರ್.ಎಸ್. ಶಯದಸಭಣಿಮಭಭ, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 26/3/2014

525
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):59:2008/09, ಶ್ಯಕಸಂತ ಸಿ. ಄ಯಷುಣಸಿ, ನಳೃತ ಿಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 04/03/2014

526
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):54:2008/09, ಫಯಱೂಯು ತಸ. ನಯಸಿುಯ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಗಯ ಕಸಭಗಸರಿ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 03/07/2014



527
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):49:2008/09, ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಚ್ಱನಸದಯ D 28/1/2014

528
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):44:2008/09, ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ರಿಶ್ಱನಯ ಄ನುಸಱನಸ ಳಯದಿ ಫಗಯೆ D 11/10/2013

529
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):45:2008/09, ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂಜಭಭ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 10/04/2013

530
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):48:2008/09, ಭುಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಭಲಿಱಟ್ಟಣ ಖೃಷ ವೌಚ್ಸಱಮಖಲ 

ನಭಸಿಣ D 12/05/2013

531
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):28:2008/09, ಭುಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಄ಟಸಟಳಯ ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯೆ D 03/04/2014

532 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):42:2008/09, ಶ.ಔ.ಆಲಸಖ್ಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ದುಯಸಿಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 03/09/2014

533 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):41:2008/09, ಶ್ಯಭರ್ತ ಅರ್. ನಂಜಭಭ, ಯಸ.ಕಸ.ಗಸ. ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 18/9/2013

534 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):29:2008/09, ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಷಯೂಳಯಲ ಯದಯ ಶಯಫಯಸಜು D 09/12/2014

535 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):36:2008/09, ಭಸನಳ ಷಔುುಖಲ ವಿದಸಮಥಿಿ ಯದಿಕಯ ಆಳಯ ಫಯಡಿಕಯ ಫಗಯೆ D 01/02/2014

536 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):39:2008/09,
ಶ್ಯಭರ್ತ ಎ.ಅರ್. ನಂಜಸಭಣಿ, ನಳೃತ ಿಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ., 

ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 09/06/2014

537 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):40:2008/09, ಶ್ಯ ಕೌಶರ್ ಄ಷಭದ್, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 09/05/2013

538 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):26:2008/09, ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಂ.ಎನ್. ಜಮಭಭ, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 03/06/2013

539 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):33:2008/09, ವಿ.ನ.ಭು.ದಯ. ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಅಯಭ ವಸಲಯಖಲ ನಯನಖಲ ಫಗಯೆ D 27/11/2013

540 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):32:2008/09, ಶ್ಯ ಬಸಶುರ್ ೂಜಸರಿ, ನಳೃತ ಿಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 08/12/2013

ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):31:2008/09,
ವಿ.ನ. ಅಯಭವಸಲಯ ಭುಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಲ್. 

ಲಯಟ್ ಖಲ ಫಲಕಯ D 25/9/2013

541 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):30:2008/09, ವಿ.ನ. ಅಯಭವಸಲಯ, ಭು.ದಯ.ಳ.ವಸಲಯಖಲ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ರಿಕ್ಷಯ D 12/05/2013

ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):07:2008/09,
ಷಕ್ತು ಕ್ಷಿ ಫುಡಔಟ್ುಟ ಜನಸಂಖದ ವಿ.ದಯಳ ಶಷಕಸಯ ಶಂಗ, ಭು.ಕ್ತ.ಟಸಯ.ಫ. 

ಶಸಸಮಧನ ಭಂಜೂಯು D 31/5/2013



ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):20:2008/09, ಄.ಫು. ಸಯಂರಿಔ ಄ಯಣಮ ಸಸಿಖಲ ಕಸಯೆ್ದ / 2006 D 16/5/2013

ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):15:2008/09,
2008/09ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿ.ನ.ಳ.ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಅಯ್ದು ಅಸಸಯ ಷಸಭಗಿಯ ಲಯಕನ 
ಷಸಭಗಿಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಶಭಳಶರ ಕರಿದಿ D 16/2/2014

542 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):25:2008/09, 2007/08ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ .ಳ.ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಔುರಿತು. D 20/2/2014

543 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):22:2008/09, ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು. D 05/08/2014

544 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):03:2008-09, ಶ್ಯ ಕಯಳ, ಸ.ಚ್ಸ. ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 19-4-2013

545 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):02:2008-09, ಶ್ಯ ಜಿ.ಕಯ. ಭಱಱಮಮ, ಜೂ.ಸ. ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/10/2013

546 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):03:2008-09, ಶ್ಯ ಱಔುಮಮ, ಄ಡುಗಯಮಳಯು ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 04/10/2013

547 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):04:2008-09, ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಳಯಭಭ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 24-4-2013

548 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):17:2008-09, ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಸಸಷಯಟಲ್ ಖಲ ನಳಿಷಣಯ ಔುರಿತು. ಡಿ 13-3-2014

549 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):08:2008-09, ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ನೌಔಯಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 20-2-2014

550 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ಆತಯಯ:2007-08, :2008-09, ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು ಡಿ 03/02/2014

551 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):58:2008-09, 
ಶ್ಯಭರ್ತ ಅರ್.ಎಸ್. ಶಯದಸಭಣಿಮಭಭ, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 26-3-2014

552 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):59:2008-09, 
ಶ್ಯಕಸಂತ ಸಿ. ಄ಯಷುಣಸಿ, ನಳೃತ ಿಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 04/03/2014

553 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):54:2008-09, 
ಫಯಱೂಯು ತಸ. ನಯಸಿುಯ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಗಯ ಕಸಭಗಸರಿ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 03/07/2014

554 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):49:2008-09, 
ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಚ್ಱನಸದಯ ಡಿ 28-1-2014

555 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):44:2008-09, 
ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ರಿಶ್ಱನಯ ಄ನುಸಱನಸ ಳಯದಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 11/10/2013

556 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):45:2008-09, 
ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂಜಭಭ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 10/04/2013

557 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):48:2008-09, ಭುಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಭಲಿಱಟ್ಟಣ ಖೃಷ ವೌಚ್ಸಱಮಖಲ 
ನಭಸಿಣ ಡಿ 12/05/2013

558 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):28:2008-09, 
ಭುಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಄ಟಸಟಳಯ ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 03/04/2014



559 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):42:2008-09, ಶ.ಔ.ಆಲಸಖ್ಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ದುಯಸಿಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 03/09/2014

560 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):41:2008-09, ಶ್ಯಭರ್ತ ಅರ್. ನಂಜಭಭ, ಯಸ.ಕಸ.ಗಸ. ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 18-9-2013

561 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):29:2008-09, ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಳಿಗಯ ಷಯೂಳಯಲ ಯದಯ ಶಯಫಯಸಜು ಡಿ 09/12/2014

562 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):36:2008-09, ಭಸನಳ ಷಔುುಖಲ ವಿದಸಮಥಿಿ ಯದಿಕಯ ಆಳಯ ಫಯಡಿಕಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 01/02/2014

563 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):39:2008-09, ಶ್ಯಭರ್ತ ಎ.ಅರ್. ನಂಜಸಭಣಿ, ನಳೃತ ಿಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ., 

ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 09/06/2014

564 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):40:2008-09, ಶ್ಯ ಕೌಶರ್ ಄ಷಭದ್, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 09/05/2013

565 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):26:2008-09, ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಂ.ಎನ್. ಜಮಭಭ, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 03/06/2013

566 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):33:2008-09, ವಿ.ನ.ಭು.ದಯ. ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಅಯಭ ವಸಲಯಖಲ ನಯನಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ 27-11-2013

567 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):32:2008-09, ಶ್ಯ ಬಸಶುರ್ ೂಜಸರಿ, ನಳೃತ ಿಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ., ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 08/12/2013

568 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):31:2008-09, ವಿ.ನ. ಅಯಭವಸಲಯ ಭುಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಲ್. 

ಲಯಟ್ ಖಲ ಫಲಕಯ ಡಿ 25-9-2013

569 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):30:2008-09, ವಿ.ನ. ಅಯಭವಸಲಯ, ಭು.ದಯ.ಳ.ವಸಲಯಖಲ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ರಿಕ್ಷಯ ಡಿ 12/05/2013

570 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):07:2008-09, ಷಕ್ತು ಕ್ಷಿ ಫುಡಔಟ್ುಟ ಜನಸಂಖದ ವಿ.ದಯಳ ಶಷಕಸಯ ಶಂಗ, ಭು.ಕ್ತ.ಟಸಯ.ಫ. 

ಶಸಸಮಧನ ಭಂಜೂಯು ಡಿ 31-5-2013

571 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):20:2008-09, ಄.ಫು. ಸಯಂರಿಔ ಄ಯಣಮ ಸಸಿಖಲ ಕಸಯೆ್ದ - 2006 ಡಿ 16-5-2013

572 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):15:2008-09, 2008-09ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿ.ನ.ಳ.ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಅಯ್ದು ಅಸಸಯ ಷಸಭಗಿಯ ಲಯಕನ 
ಷಸಭಗಿಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಶಭಳಶರ ಕರಿದಿ ಡಿ 16-2-2014

573 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):25:2008-09, 2007-08ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ .ಳ.ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಔುರಿತು. ಡಿ 20-2-2014

574 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):22:2008-09, ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು. ಡಿ 05/08/2014

575 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):84:2007-08, "ಫಯಳಿಲ ಫಯಲಔು" ಸಯೂಶ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಯೊಜನಯ ಡಿ 31-03-2014

576 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-85:2007-08 ಡಸ.ಬಿ.ಅರ್.಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ನಭಸಿಣ ಡಿ 31-03-2014

577 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-95:2007-08 ಶ್ಯ ಄ಮಮಷಸಳಮಿ ಬಿದಿಯು ಕಯಗಸರಿಕಸ ಶಂಗ, ಚ್ಂಔನಖಯ, ಶಔಲಯಫುಯ ಡಿ 31-03-2014

578 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-103:2007-08 ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಄ಂಖಡಿಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ನಮಿಿಸಿಯುಳ ಅಯಭವಸಲಯ 
ನಯನದ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014

579 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-127:2007-08 ಕಸಂತಯಸಜಯಗೌಡ "ಡಿ" ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯಯ ಭನವಿ ಡಿ 31-03-2014

580 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-10:2008-09 ಯಸಜವಯಕರ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ ಶಥಲನಮುಕ್ತ ಿಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014

581 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-13:2008-09 ಸಸಶನದಲಿಱ ಜಖಜಿಳನಯಸಂ ಬಳನ  ನಭಸಿಣ ಔುರಿತು ಡಿ 31-03-2014

582 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-16:2008-09 sಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಮಸಿಳ ಄ನುಶಸಟನದ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014



583 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-21:2008-09 2008-09 ನಯ ಷಸಲಿನ ಡಿ ದಯಳಯಸಜ ಄ಯಸ್ ಯಸಿಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014

584 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-27:2008-09 ಡಿ.ದಯಳಯಸಜ ಄ಯಶು ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಿಖಲ ಄.ನ.ನ. ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014

585 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-38:2008-09 ಸಸಶನ ಸಿದೆಮಮ ನಖಯದಲಿಱಯುಳ ಭಹಿಳಸ ಔಲಸಮಣ ಕಯಂಧಯ ಡಿ 31-03-2014

586 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-56:2008-09 ಕ್ತತೂಿಯು ಯಸಣಿ ಚ್ನನಭಭ, ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014

587 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-   :2008-09 ಄ಲಯಭಸರಿ ಸಸಖೂ ಄ಯಯ ಄ಲಯಭಸರಿ ಜನಸಂಖದ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014

588 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-35:2008-09 ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಔುನಖನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಄ಂಫಯಡುರ್ ಬಳನ ಭಂಜೂಯು ಡಿ 31-03-2014

589 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-37:2008-09 2008-09 ನಯ ಷಸಲಿನ ಮ.ದಯ.ಳ.ವಸ. ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014

590 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-52:2008-09 ಸಸಶನ ನಖಯದ ಮ.ನಂ.ಫಸ.ವಿ.ನ. ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014

591 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-55:2008-09 ಮ.ದಯ.ಳ.ವಸ. ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ಯಯ ಬಿಲ್ ಡಿ 31-03-2014

592 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-24/2008-09 ಹಿಂ.ಳ.ವಿ.ನ. ಶಂಖ್ಸಮಫಱ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2014

593 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-಄ಜ್ಞಸ/2008-09 .ಜಸ.ಔುಟ್ುಂಫಖಲ ಶಮಿಕ್ಷಯ ಡಿ 31-03-2014

594 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-   /2008-09 ಶಬಸ ನಡಳಳಿಖಲು ಡಿ 31-03-2014

595 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-಄.ಜಸ.ಫು./2008-09 ಄ನುಶೂಚಿತ ಜಸರ್ತಖಲ ಅಯೊಖದ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ಯಸಶ ಡಿ 31-03-2014

596 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)23/2008-09 ºÉÆ¸À «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À ªÀÄAdÆgÁw ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É §UÉÎ ಡಿ 31-03-2016

597 ¸ÀPÀ¯ÉÃ±À¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è qÁ|| CA¨ÉÃqÀÌgï s̈ÀªÀ£À PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt PÀÄjvÀÄ ಡಿ
31-03-2016

598 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-34/2008-09 ಶ್ಯ ಗಯೂವಿಂದಯಗೌಡ ಹಿಂದಿನ ಜಿ.ಶ.ಔ.಄., ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ದೂಯು ಡಿ 31-03-2014

 

599 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ-01/2009-10 ಶ್ಯ ಔೃಶಯಣಗೌಡ "ಡಿ" ದಜಯಿ ನೌಔಯಯ ಷಸಬನ. ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

600 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ-02/2009-10 ಶ್ಯ ತಭಭಮಮ "ಡಿ" ದಜಯಿ ನೌಔಯಯ ಷಸಬನ. ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

601 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-03/2009-10 .ಜಸ/.ಂ.ಖಳಿಗಯ ವಯ.22.75 ಕಚಿಿನ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2015

602 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ-04/2009-10 ಶ್ಯ ಕಯಳ, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ಷಸಬನ. ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

603 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ-05/2009-10 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎಸ್.ಫಶಳಯಸಜ, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ಷಸಬನ. ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

604 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-06/2009-10 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ದಿನಚ್ರಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2015

605 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-07/2009-10 ಮ.ದಯ.ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ ಡಿ 31-03-2015

606 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-08/2009-10 ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು ಡಿ 31-03-2015

607 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-09/2009-10 ಜಿ.಄. ಹಿಂ.ಳ.಄. ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2015

608 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-10/2009-10 ತಸ.ಶ.ಔ.಄. ವಿಯುದ ೆದೂಯು ಡಿ 31-03-2015

2009-10



609

ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ-11/2009-10 ಶಣಣ ನಂಖಮಮ, "ಡಿ" ದಜಯಿ ನೌಔಯಯ ಷಸ.ಬ.ನ & ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. 
ಸಿಫಫಂದಿಖಲ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

610 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)಄ಂ.಄.ನ-12/2009-10 ಡಸ.಄ಂಫಯಡುರ್ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ನಖಭ ಡಿ 31-03-2015

611 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-13/2009-10 ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಆತಯಯ ತಯಖಲು ಡಿ 31-03-2015

612 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.-14/2009-10 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯ ಆತಯಯ ತಯಖಲು ಡಿ 31-03-2015

613 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ-15/2009-10 ಶ್ಯ ಅರ್.ಯಕಸಶ್, ಯ.ದ.ಶ. ಷಸಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2015

614 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.-16/2009-10 ಡಿ.ದಯಳಯಸಜ ಄ಯಶು, ಹಿಂ.ಳ.಄.ನ.ನ. ಡಿ 31-03-2015

615 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-17/2009-10 2009-10 ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿ.ಕಯ.ನಯಯವಿನ ಕಸಮಿಔಯಭ ಡಿ 31-03-2015

616 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-18/2009-10 ವಿದಸಮಥಿಿ ಯತನ ಔುರಿತು ಡಿ 31-03-2015

617 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-19/2009-10 ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಶಭಳಶರ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2015

618 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ-20/2009-10 ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಲಸಖ್ಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಔಟ್ಟಡಖಲ ದುಯಸಿಿ ಔುರಿತು ಡಿ 31-03-2015

619 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಜಿಶಔಆ-21/2009-10 ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಔಟ್ಟಡಖಲ ದುಯಸಿಿ ಡಿ 31-03-2015

620

ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-22/2009-10 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎಸ್.ದಯಳಯಸಜು, ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ ಆಳಯ ಷಸಬನ.ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

621 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-23/2009-10 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಬಿ. ದಸನ, ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ ಆಳಯ ಷಸಬನ.ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

622 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-24/2009-10 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಕಯ. ಯಬುಲಿಂಖಷಸಳಮಿ, ಄ಡುಗಯಮಳಯ ಷಸಬನ.ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

623 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-25/2009-10 ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯ.ಎಂ. ಶುಧಸ, ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು, ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

624 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-26/2009-10 ಶ್ಯ ನಂಜುಂಡಯಗೌಡ, ಄ಡುಗಯಮಳಯ ಷಸಬನ.ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

625 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-27/2009-10 ಶ್ಯ ಕಯ.ಟಿ. ಳಶಂತ ಔುಭಸರ್, ಄ಡುಗಯಮಳಯ ಷಸಬನ.ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

626 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-28/2009-10 ಶ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.ಫಯೂಮೇಗೌಡ, ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔ ಆಳಯ ಷಸಬನ.ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

627 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-30/2009-10 ಶ್ಯ ವಿ.ಬಿ.ವಸಂತ, ಄ಡುಗಯಮಳಯ ಷಸಬನ.ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

628

ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-32/2009-10 
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-35/2009-10 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 31-03-2015

629 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-33/2009-10 ಜಿ.ಶ.ಔ.಄. ಔಛಯರಿ ಸಿಫಫಂಧಿ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

630 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-34/2009-10 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸಱೂಱಔು ಸಿಫಫಂದಿ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಡಿ 31-03-2015

631 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-36/2009-10 ಡಿ 31-03-2015

632 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-38/2009-10 ಡಿ 31-03-2015

633 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶ.ಔ.ಆ.-39/2009-10 ಷಸ.ವಿ.ನ. ಸಸಶನ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ ಡಿ 31-03-2015

634
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-40/2009-10 ಶ್ಯ ಸಿ.ಎಂ. ುಟ್ಟಮಮ, ಄ಡುಗಯಮಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 31-03-2015

ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ಸಿಫಫಂದಿ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ



635 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-43/2009-10 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ. ಸಿಫಫಂದಿ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 31-03-2015

636 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-44/2009-10 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಸಿಫಫಂದಿ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 31-03-2015

637 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-45/2009-10 ವಿ.ನ. ಸಡಿನ್ ಷುದಯೆ ಯಬಸಯ ಡಿ 31-03-2015

638 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸ.ಬ.ನ.-46/2009-10 ಅಱೂಯು ತಸ. ಸಿಫಫಂದಿ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಡಿ 31-03-2015

639 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.-47/2009-10 ಶ್ಯ ಎಂ.ಕಯ.ಯಂಔಟಯಶ್, ಄ಧಿಕ್ಷಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು ಡಿ 31-03-2015

640 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಯ.ಭಂ.ಕಸ/2009-10 ಯ.ಭಂ. 15 ಄ಂಖಲ ಕಸಮಿಔಯಭ ಡಿ 31-03-2015

641 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಔಟ್ಟಡ ಅ.ವಸಲಯ/2009-10 ಷಖಯಯ ಅಯಭ ವಸಲಯ ಔಟ್ಟಡ ಫಗಯೆ ಡಿ 31-03-2015

642
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸ÀPÀE-zÀÆgÀÄ/41/2009-10 vÁ®ÆèPÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁj, ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ 

PÀÄjvÀÄ ಡಿ
31-03-2016

643 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸ÀPÀE-EvÀgÉ/2010-11 ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ EvÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ಡಿ 31-03-2016

644 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸ÀPÀE/05/2010-11 f¯Áè ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁj ¢£ÀZÀj ಡಿ 31-03-2016

645 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)«¤ªÀÄA/42/2009-10 CgÀ¹ÃPÉgÉ ±Áå£ÉUÉgÉ ©¹JA «zÁåyð ¤®AiÀÄ ªÀÄAdÆgÁw PÀÄjvÀÄ ಡಿ 31-03-2016

646 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:31:2009-10, ನಸಮ.ಎ.ಜಯ.ಶದಸಶ್ಳ ಅಯೊಖ ಡಿ 31/03/2017

647 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:31:2009-10, ಶಮಿಕ್ಷಯ ಶುತಯೂಿಲಯಖಲು ಡಿ 31/03/2017

648 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:31:2009-10, ಶುತಯೂಿಲಯಖಲು ಡಿ 31/03/2017

649 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:31:2009-10, ಶಕಸಿರಿ ಅದಯಖಲು ಡಿ 31/03/2017

650 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:31:2009-10, ಆತಯಯ ತಯಖಲು ಡಿ 31/03/2017

651 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:31:2009-10, ಆತಯಯ ತಯಖಲು ಡಿ 31/03/2017

652 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸Á¨sÀ¤-01/2010-11 CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ ¸À.PÀ.E ¸Á.¨sÀ.¤ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ ಡಿ 31-03-2016

653
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸Á¨sÀ¤-02/2010-11 ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt  vÁ®ÆèPÀÄ ¸À.PÀ.E ¸Á.¨sÀ.¤ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ ಡಿ

31-03-2016

654 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸Á¨sÀ¤-03/2010-11 ºÁ¸À£À vÁ®ÆèPÀÄ ¸À.PÀ.E ¸Á.¨sÀ.¤ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ ಡಿ 31-03-2016

655 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸Á¨sÀ¤-04/2010-11 ¨ÉÃ®ÆgÀÄ, vÁ®ÆèPÀÄ ¸À.PÀ.E ¸Á.¨sÀ.¤ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ ಡಿ 31-03-2016

656 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸ÀPÀE-06/2010-11 «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ಡಿ 31-03-2016

657 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸ÀPÀE-09/2010-11 ªÉÆ.zÉÃ.ªÀ.±Á¯ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ಡಿ 31-03-2016

658
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸ÀPÀE-10/2010-11 ªÀÄ»¼Á PÉÃAzÀæ ¹§âA¢UÀ¼À «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ½UÉ ¤AiÀÄÄQÛUÉÆ½¸ÀÄªÀ §UÉÎ ಡಿ

31-03-2016

659
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸Á¨sÀ¤-11/2010-11 ¸ÀPÀ¯ÉÃ±À¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ¸À.PÀ.E £ËPÀgÀgÀ ¸Á s̈À.¤ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw ಡಿ

31-03-2016



660
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸Á¨sÀ¤-12/2010-11 CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ¸À.PÀ.E £ËPÀgÀgÀ ¸Á s̈À.¤ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw ಡಿ

31-03-2016

661 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)CAQ¤-15/2010-11 qÁ|| CA¨ÉÃqÀÌgï C©üªÀÈ¢Þ ¤.¤ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ ಡಿ 31-03-2016

662 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸ÀPÀE-13/2010-11 ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ , ©.¹.JA E¯ÁSÉ ZÀ®£ÁzÉÃ±À ಡಿ 31-03-2016

663 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸ÀPÀE-14/2010-11 «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À RjÃ¢ ಡಿ 31-03-2016

664 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸À¨sÀ-19/2010-11 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ s̈ÀªÀ£À ¤«Äð¸À®Ä PÉÆÃjPÉ ಡಿ 31-03-2016

665
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)¸ÀPÀE-29/2010-11 ¥À.ªÀ.ªÉÄ ¥ÉÆ.¨Á®PÀgÀ «zÁåyð ¤®AiÀÄªÀ£ÀÄß CgÀ¹ÃPÉgÉ mË£ïUÉ 

¸ÀÜ¼ÁAvÀj¸À®Ä §UÉÎ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ಡಿ
31-03-2016

666 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:07:2010-11, ಯಬಸಯ ಬತಯಮ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

667

ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಹಿಂಳಆ:17:2010-11, ಬಸಯತ್ ಮೂನಳಶಿಲಿಡ.ಆ.ಡಿ ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಕ್ತಮಯ ಳಶರ್ತ ನಱಮಕಯು 
ಭಸನಮತಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

668 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:.ಬಸ.ಸಯ:2010-11, .ಫಸ..ಂ ಯರ್ತನದಮ ನಯೂಡಿಕಯೂಲಲಱು ಶಂಕಸಿಧಿಕಸರಿ ನಯಭಔ ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

669 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ದಿನಚ್ರಿ09:2011-12, ಜಿ.ಶ.ಔ಄ ಸಸಶನ ದಿನಚ್ರಿ ಡಿ 31/03/2017

670 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10):ದಿನಚ್ರಿ10:2011-12, ಜಿ.಄.ಹಿಂ.ಳ.಄.ಶ.ಔ.ಆ ಸಸಶನ ದಿನಚ್ರಿ ಡಿ 31/03/2017

671 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:01:2011-12, ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಖಲ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

672 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:02:2011-12, ವಿ.ನ.ಶಭಳಶರ ಆತಯಯ ಷಸಭಸಗಿಯ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

673 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:03:2011-12, ಶ.ಔ.ಆ & ಹಿಂ.ಳ.ಆ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು ಡಿ 31/03/2017

674 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ:04:2011-12, ಅಱೂಯು ತಸ ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ ಡಿ 31/03/2017

675 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:05:2011-12, ಜಿ.ಶ.ಔ.಄, ಜಂಟಿ ಖ್ಸತಯ ತಯಯಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

676 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:06:2011-12, 15 ಄ಂಖಲ ಕಸಮಿಔಯಭ ಳಯದಿಖಲು ಡಿ 31/03/2017

677 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:07:2011-12, ದೂಯುಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

678 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:08:2011-12, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔು ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ ಡಿ 31/03/2017

679 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:11:2011-12, ನಯೊಜನಯಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

680 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:12:2011-12, ಆತಯಯ ತಯಖಲು ಡಿ 31/03/2017

681 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ:13:2011-12, ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ ಡಿ 31/03/2017

682 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ನಸಮಮಸಱಮ:14:2011-12, ಶುಯಕ್ಷಸ ಷಯಔೂಮರಿಟಿ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಸಿವಿಲ್ ದಸಯ ಶಂ:05298/11 ಔುರಿತು ಡಿ 31/03/2017

683 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ:15:2011-12, ಸಸಶನ ತಸ ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ ಡಿ 31/03/2017

684 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ದೂಯು:16:2011-12, ಶ್ಯ.ಎಲ್.ಶ್ಳಲಿಂಗಯಗೌಡ ತಸಶಔ಄, ಶಔಲಯುಯ ವಿಯುದಧ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ ಡಿ 31/03/2017

685 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:17:2011-12, ವಿದಸಮಥಿಿಯತನ ಯಯ ಕಯೂರಿ ಄ಜಿಿ ಡಿ 31/03/2017

686 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:18:2011-12, ಮ.ದಯ.ಳ.ವಸಲಯಖಲ ಡಿ 31/03/2017



687 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:19:2011-12, ಶ.ಔ.ಆ ಆತಯಯ ತಯಖಲು ಡಿ 31/03/2017

688 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ:20:2011-12, ಶಔಲಯುಯ & ಸಯೂನುಯ ಷಸಬನ ಡಿ 01/04/2017

689 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ವಿನಶ:21:2011-12, ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಖಳಿಗಯ ಅಸಸಯ ಷಸಭಸಗಿಯ ಶಯಫಯಸಜು ಡಿ 02/04/2017

690
ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ:23:2011-12,

ಡಸ|| ಫಂಫು ಜಖಜಿಳನಯಸಮ್ ಯಳಯ ಔನನಡ ಄ನುಸದದ ುಶಿಔ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ
ಡಿ 03/04/2017

691 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಬಿಸಿಎಂ:24:2011-12, 4509/2011 ಶ್ಯ ಜಖದಿಶ್ ವಿಯುದಧ ಯಸಜಮ ಡಿ 04/04/2017

692 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಬನ:25:2011-12, ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ: ಷಸ.ಬ.ನ ಡಿ 05/04/2017

693 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:26:2011-12, ಶ್ಯ.ಸಿ.ಕಸಂತಮಮ ಜಿ.ಶ.ಔ.಄ ನಳೃರ್ತ ಿಯತನ ಯಷಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 06/04/2017

694 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ವಿನ಄:27:2011-12, ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಖಲ ಄ಳಮಳಷಯಥ ಔುರಿತು ಡಿ 07/04/2017

695 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಶಔಆ:2011-12, .ಫಸ ಕಸಲಯೂನಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಡಿ 08/04/2017

696 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ತಸಶಣಯ::2011-12, ಈಕಸ(ಅ)ತಸಶಣಸ ಟಿಣಿ ಡಿ 09/04/2017
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ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಫಫಂದಿ-1169/87- 88
ದಭಯಸಜ್, ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್ ಸಸಶನ, ಸಿ.ಚ್ಂದಯವಯಕರ್ , ಕ್ಷಯ.಄., ಄ಯಸಿಕಯಯಯ  
ಆಳಯ ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ (ಜನತಸ ಷುಡಯೂುಭನಯ ) B 08/11/2030

ಸಿಡಿಪಿ/ಸಿಸಿಎ-05/85-86                 

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಸಿಎ(2)21/92-93
ಜನತಸ ಷುಡಯೂುಭನಯ B 08/11/2030

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಸಿಎ-3/88- 89
ಬಿ.ವಿ.ಶಣಣವಿಯಮಮ, ಕಸಮಿದಶ್ಿ , ಳಣಖೂಯು, ಭಂ.ಂ. ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಸಸಖೂ 
ಷಣದುಯುಯೊಖ  ಔಡತ B 13/11/2025

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಸಿಎ-2/88- 90
ಶ್ಯಕಯ.ಅರ್. ನಸಖಯಸಜ , ಭಂ.ಂ.ಕಸ. ಄ಔಯಭ ಶಂಬಸಳನಯ- ಲಯೂಕಸಮುಔಿ  
ಯಔಯಣ B 14/10/2028

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಸಿಎ-7/89- 90
ಜಿ.ಆ.ಷಸಳಮಿ, ಭಂಜಯಗೌಡ , ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔಯು ಸಸಖೂ ಮಷಭಭದ್ ವಫಿ, 

ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ ಆಳಯ ಶ್ಶುಿಔಯಭದ ಔಡತ
B 30/06/2028

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-33/89- 90
ಶ್ಯ ಎ.ಅರ್.ಚ್ಂದಯಯಗೌಡ , ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್, ಶಔಲಯುಯ  ಈ ವಿಬಸಖ, 

ಆಳಯ ಸಿಸಿಎ ಸಸಖೂ ಕಯೂಟ್ಿ ಔಡತ B 18/05/2019

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಸಿಎ-1/90-91 ಎಂ.ಶ್ಳಔುಭಸರ್ , ಄ಯಔಱಖೂಡು ಭಂ.ಶಂ.ಕಸ,ಲಯೂಕಸಮುಔಿ  ಯಔಯಣ B 09/12/2029

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-6/91-92
ರ್ತಮೇಗೌಡ ಮಲಗಯೂಡು , ಭಂ.ಂ.ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಆಳಯ ಸಿಸಿಎ ಯಔಯಣ 
(಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ) ಸಸಖೂ ಷಣ ದುಯುಯೊಖ B 31/07/2025

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-45/91-92
ತಷಸಿಲಸೆರ್ ಬಿ.ಕಯ. ಖುತುಮ ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಆಳಯ ಫಗಯೆ ಜಂಟಿ ಆಲಸಖ್ಸ 
ವಿಚ್ಸಯಣಯ B 12/12/2026

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-1/91-92 ಎಂ.ಗೌಡಮಮ, ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್ ಆಳಯು ಶಕಸಿರಿ ಸಷನ ದುಯುಯೊಖ B 14/02/2027

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-44/91-92 ಜಿ.ಸಿ.ಖಂಖಮಮ (ತಷಸಿಲಸೆರ್) ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ವಿಯುದಧ ಜಂಟಿ ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ B 16/08/2027

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-72/91-92 ಸಿ.ವಿ.ಶ್ಳಲಿಂಖಬಿ .ಡಿ.ಒ., ಎನ್.ಟಿ.ನಸಿಣಯಗೌಡ  ಆಳಯ ಫಗಯೆ B 18/02/2028

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-05/91-92 ಬಿ.ವಿ.ಖಣಯಶ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ, ಭಭ಄ಆ ಆತಯ ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ B 06/11/2028

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-55/91-92
ಕಯ.ಎಸ್.ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ ಭತುಿ ಎಂ.ಬಿ.ಔುಭಸರ್, ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್, ಸಯೂನುಯ 
ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ B 23/06/2030

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-14/91-92 ಔಲಷಯಗೌಡ , ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಶಸಸಮಔ ಆಳಯ ಮಲಯ ಕ್ತಯಮಿನಲ್ ಯಔಯಣ B 05/07/2030

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/620/91-92 ಶ್ಯ ಜಿ.ವಿ.಄ಯುಣ್ ಔುಭಸರ್, ಄ನಱಷಸಥಳಯ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ , ಸಸಶನ ತಸ.ಂ. B 07/03/2030
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ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ(2)/ಸಿಸಿಎ-03/91-92 ಯಶನನ ಸಸಖೂ ಖಣಯ, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ಫಗಯೆ ಔಯಭ B 29/03/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)/ಸಿಸಿಎ-18/91-92

ಡಿ.ನಯಸಿಂಷಭೂರ್ತಿ , ನಳೃತಿ ದಿಳ.ದ.ಶ., ಫಯಱೂಯು ಂ.ಆಂ.ವಿಬಸಖ ಆಳಯು 
ಷಯೂಟರ್ ನ ಕಯಱಳು ಐಟ್ಂಖಲನುನ ಳಹಿಸಿಕಯೂಡದಿಯುಳ  ಅಯಯೂದ ಸಸಖೂ 
ನಸಮಮಸಱಮದ  ಯಔಯಣ

B 25/02/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)/3/92-93
ಶ್ಯ ಯಂಔಟಯಶ್  ಯಶನನ ಫಯಳಣಿಗಯ ಶಸಸಮಔಯು, ಸಯೂ .ನುಯ ಜಿ.ಂ., ಆಂ.ಈ 
ವಿಬಸಖ, ಆಳಯ ಶ್ಶುಿಔಯಭದ ಔಡತ B 15/09/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)/ಸಿಸಿಎ-1/92-93
ಶ್ಯ ಬಿ.ವಿ.ಖಣಯಶ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ, ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ - 
ಕ್ತಯಮಿನಲ್ ಯಔಯಣದ ಔಡತ B 15/11/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-34/93-94 ಶ್ಯ ಶ್ಯನಸಶ  ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ಹಿ.ಸಯ.ವಸಲಯ, ಈಖನಯ ಆಳಯ ಶ್ಶುಿಔಯಭದ ಔಡತ B 27/06/2025

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-26/93-94
ುಟ್ಟಮಮ ಸಸಖೂ ಄ಂತಯೂಣ , ಶಕಸಿರಿ ೌಯಢವಸಲಯ  ಫಯಱಷಳಿಲ ಆಳಯ 
ಶ್ಶುಿಔಯಭದ ಔಡತ B 30/10/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-40/93-94
ಅರ್,ಟಿ.ನಸಿಣಯಗೌಡ , ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್, ಅಱೂಯು ತಸ. ಂ.ಔಛಯರಿ ಆಳಯ 
ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಔಡತ ಭತಯೂಿಂದು ೂಯಔ ಔಡತ B 02/11/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-20/93-94
ಶ್ಯ ಭಲಯಱಶ್, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು  (ಯಬಸಯ) ಮ.ೂ. ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ 
ಜಯ.ಸಿ.ುಯ ಆಳಯ ಶ್ಶುಿಔಯಭದ ಔಡತ B 20/09/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-05/93-94 ಶ್ಯಯಸಂಸಿಂಗ್  ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ಹಿ.ೌಯ.ವಸಲಯ, ಭಸಡಸಲು B 08/08/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-03/93-94 ಎಸ್.ಎನ್.ಫಶಳಯಸಜು, ಔೃ.ಶ.ಸಸನುಫಸಲು  ಳೃತಿ- ಆದಕಯು ಱಖತುಿ ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಔಡತ B 08/07/2024

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-42/93-94 ಕಯ.ಜಿ.ಭುಯುಗಯಂದಯ , ದಿಳ.ದ.ಶ. ಶಕಸಿರಿ ೌಯಢವಸಲಯ  ಕಯ.ಫಯಯಸುಯ B 22/11/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-04/93-94 ಸಯಚ್.ಪಿ.ಖಂಗಸಧಯ , ಄ಱೂಯು ತಸ. ಔುಂದೂಯು ಭಂ.ಂ.ಕಸ. B 28/10/2025

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-03/93-94
ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಷಖಯಯ ೌಯಢವಸಲಯಮ  ಸಿಫಫಂದಿ -ಭುಖ್ಯೂಮಸದಸಮಮಯ  ಗಯಯು 
ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ B  10/04/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-35/93-94 ಶ್ಯ ಡಿ.ಟಿ.ಯಂಗಯಗೌಡ , ನಳೃತಿ ಗಸಯ.ಂ.ಕಸ(ಗಯೂಣಿಶೂಭನಷಳಿಲ ) ಶ್ಶುಿಔಯದ ಫಗಯೆ B 23/05/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-01/93-94 ಎನ್.ಟಿ.ಚ್ಂದಯಯಗೌಡ , ದಯೂಡಡಭಗಯೆ , ಭುಂ.ಂ.ಕಸ., ಶ್ಶುಿಔಯಭದ ಔಡತ B 12/06/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಫಫಂದಿ-318/93-94 ಫಮಱು ಯಂಖಭಂದಿಯ-ಈದಮಸಯ, ಶಔಲಯುಯ  ತಸ. B 24/07/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-8/93-94 ಎಂ.ಸಯಚ್.ಔೃಶಯಣಗೌಡ , ಖೂಯಪ್ "ಡಿ" ಫಯಱೂಯು ಬಿ.ಡಿ.ಒ., ಔಛಯರಿ ಶ್ಶುಿಔಯಭದ ಔಡತ B 27/01/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-32/93-94 ಎಸ್.ಕಯ.ಚ್ಂದಯವಯಕರ್ , ಖೂಯಪ್ "ಡಿ" ಕಸಯಪಡ್ಿ ಅಶತಯಯ, ಶಔಲಯುಯ B 18/02/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-12/93-94
ಡಸ:ಳಶಂತನಸಮಕ್ , ಸಯ.ಅ.ಕಯಂದಯ, ಗಯೂಯೂಯು ಯಳಯ ಄ಭಸನತುಿ ಶ್ಶುಿಔಯಭ 
ಯಔಯಣ B 25/09/2027



ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-17/93-94
ಬಿ.ಯವಿಂದಯ, ಕಸಯರಿ ಮಿನುಗಸರಿಕಯ  ಶಷಕಸಯ ಶಂಬ, ಯಸಭನಸುಯ ಆಳಯ ಫಗಯೆ 
ಔಯಭ B 29/06/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-09/94-95
ಕಯ.ಎಂ.ನಯಸಿಂಷ ಐಮಂಗಸರ್, ಸಯಖೆದಯೆ ಸಸಖೂ ಔಱುೆಂಡಿ ಭಂಡಱ ಂಚ್ಸಯಿ್ತಖಲಲಿಱ 
ಷಣದುಯುಯೊಖ  ಟ್ುಟ 4 ಔಡತ B 19/06/2025

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)211/94-95
ಈ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯ ಔಛಯರಿ (ಬೂಷಸಯ ಶಂಯಕ್ಷಣಯ) ಶ್ಯ ರ್ತಯಶ್ ಸಸಖೂ ಆತಯಯ 
17 ಜನ ಄ಧಿಕಸರಿ ನೌಔಯಯ ಫಗಯೆ ಶ್ಶುಿಔಯಭದ (2 ಔಡತಖಲು) B 16/11/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-ಸಿಅರ್-38/94-95
ಬಿ.ಬಿ.ಯಸಭಔೃವಣ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷಯ.಄ಧಿಕಸರಿ ಸಸಖೂ ಶ್ಯ ಬಿ.ಔೃವನಭೂರ್ತಿ, ಕ್ತರಿಮ 
ಆಂಜಿನಮರ್ - ಶ್ಶುಿ ಔಯಭ B 26/03/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-12/97-98
ಸಿ.ಅರ್,ಗಯೂಪಿನಸಥ್ , ಄ಡಿಗಯಮಳಯು , ಷಸಯಸುಯ ಕ್ತ.ಮಟಿಯಕ್ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ, 

಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ B 03/03/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-22/94-95 ಕಯ.ಎಂ.ಶ್ಳಲಿಂಖ, ಹಿಂ.ಳಖಿ & ಄ಱ ಶಂಖ್ಸಮತಯ ಄.ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 11/12/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-16/94-95
ಸಯೂ .ನ.ುಯ ತಸ: ಫಸಱವಿಕಸಶ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿ , ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ ಯಸಚ್ಮಮ 
ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 28/01/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-25/94-95 ಶ್ಯ ಭಸಸಿಿಗೌಡ, ಔಂದಲಿ ಗಸಯ,ಂ.ಕಸ. ಆಳಯ ಶ್ಶುಿ ಯಔಯಣ B 30/03/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-14/94-95
ಶ್ಯ ಜಮಯಸಭನಸಥಯಸವ್ , ದಿಳ.ದ.ಶ., ಫಯಲಗಯೂಡು  ಶ.ಸಯ.ವಸಲಯ- ಶ್ಶುಿಔಯಭ 
ಯಔಯಣ B 06/08/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-24/94-95
ಶಔಲಯುಯ  ತಸ: ಸಯಖೆದಯೆ ಫಯಲಗಯೂಡು  ಫಸಮಔಯಳಳಿಲ ಈದಯಸಯ ಗಸಯ.ಂ. 

ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲ  ಶ್ಶುಿಔಯಭ ಯಔಯಣ B 26/09/2025

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-ಸಿಅರ್-49/94-95 ಶ್ಯ ಸಿ.ಕಯ.ದಯಳದಸಸ್  ಆಳಯ ಯಔಯಣ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿ B 29/07/2025

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-26/94-95 ಶ.ನಂ.172ಯ ನಯನದ ಔಟ್ಟಡ ನಸದ ಫಗಯೆ ಸಸಶನ ತಸ: (ದುದೆ) B 27/02/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-ಸಿಅರ್-87/94-95
ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ತಸ: ಂ.ಶಮಿರ್ತ ಔಛಯರಿ ಯ,ದ.ಶ. ಶ್ಳಔುಭಸರ್ ವಿಯುದಧ 
಄ಸದನಯ ಔುರಿತು B 03/12/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-ಐಅರ್-48/94-95
ಸಸಶನ ತಸ: ಗಯೂಯೂಯು ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಸ  ಪಸಮ್ಿ ನ ತಂರ್ತ ಫಯಲಿ ನಭಸಿಣ 
ಕಯ.ಡಿ.ಪಿ.ಶಬಯ ಚ್ಚ್ಯಿ B 01/06/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-1/94-95 ಎಂ.ಇಯಮಮ ಯಳಯು ಎಶಗಿಯುಳ ಄ಔಯಭ ಸಸಖೂ ಄ಧಿಕಸಯ ದುಯುಯೊಖ B 22/08/2025

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-14/94-95
ಯುಕ್ತಭಣಿಫಸಯ್ತ  ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು , ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ  ಆಳಯು ಅಸಸಯ 
ಷಸಭಗಿಯಖಲ ದುಯುಯೊಖ B 31/05/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-13/94-95 ಅರ್.ನಸಖಯಸಜ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔ, ಷಸ.ಶ್,ಆ., ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 31/05/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-75/94-95
಄ಯಸಿಕಯಯಯ  ತಸ: ಎಸ್.ಡಿನಯೂನಷಳಿಲ  ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.ನ ಮಟಿಯಕ್ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ 
ಶೂರಿಂಟಯಂಡಯಂಟ್ , ಶ್ಯ ಸಂಡುಯಂಖ ವಯಟಿಟ B 31/07/2025

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)/ಸಿಸಿಎ-ಪಿಅರ್-119/94-95
ಸಯ.ಅ.ಕಯಂದಯ ಄ರ್ತಿಷಳಿಲ ಶ,ತಸ. ಶ್ಯ ಎ.ಟಿ.ರ್ತಭಭಮಮ, ಕ್ತ.ು. ಅಯಯೂಖಮ ಶಸಸಮಕ್ತ 
ಆಳಯ ಮಲಯ ದೂಯು B 15/05/2032



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-24/94-95
ಸಸಶನ ಷಸಳಿಜನಔ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯ, ಈ.ನ. ಔಛಯರಿ ತಸಯಂಕ್ತತ ಶಸಸಮಔ ಄ಲ್ 
ಮಱುರ್ ನಱಂಫನಯ B 15/04/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-15/94-95  B 14/10/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-27/94-95 ಶ್ಯ ಎ.ಅರ್.ನಸಯಸಮಣ , ಶ.ಆಂ., ಆಂ.ಈ ವಿಬಸಖ, ಸಸಶನ ಳಯ ವಿಯುದಧ ದೂಯು B 24/09/2024

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-ಪಿಅರ್-117/94-95 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಆಲಸಖ್ಯ ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ  ಭಸಸಭಶಿಕಸಭಿಶಯಔ B 05/02/2038

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-3/94-95   

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-30/94-95
ಶ್ಯಭರ್ತ ಶುನಂದಸದಯವಿ  ಯಔಯಣ ( 2 ಔಡತ) B 19/07/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-5/94-95 ಶ್ಯ ಭಂಜಸನಸಮಕ್ , ಕ್ತ.ಆಂ. ಆಳಯ ಸಿಸಿಎ ಯಔಯಣ ಸಸಖೂ ಕಯ,ಎಟಿ ಄ಜಿಿ ಫಗಯೆ B 10/11/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-30/94-95 ಶ್ಯ ಶ್ಳಣಣಗೌಡ , 



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-2/95-96
ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಄ಯಯಷಳಿಲ ಶ.ಹಿ.ಸಯ.ವಸಲಯ ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔ ಶ್ಯ ಬಿ.ಅರ್. ಕಯಂಯಗೌಡಯ  
಄ಭಸನತುಿ B 04/04/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-10/95-96
಄ಯಸಿಕಯಯಯ  ತಸ. ಕಯಂಕಯಯಯ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯ  ನೌಔಯಯಸಗಿ ಶ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಯಮಶ್ ಆಳಯ 
಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ B 07/02/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-3/95-96
ಜಳಯಸಜಯಗೌಡ  ಭಸಜಿ ಳಮಳಷಸಮ ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ  ಆಳಯ ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಯಔಯಣ (4 

ಔಡತಖಲು) B 24/05/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-47/95-96 ಬಿ.ಎಂ.ವಿಳನಸಥಮಮ , ಹಿ.ಶ.



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-33/96-97 ಗಸಯ.ಂ. ಖಲಲಿಱ ಔಯಳಶೂಲಿ ಫಗಯೆ B 31/07/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-16/96-97 ಅಱೂಯು ತಸ. ದಯೂಡಡಔಣಗಸಱು  ಗಸಯ.ಂ. ಕಸಮಿದಶ್ಿ , B 31/07/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-4/96-97 ಶ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಚ್ಂದಯಮಮ, ಯಯೊಖ ವಸಲಸ ಶಸಸಮಔ ಶ..ೂಳಿ ಕಸಲಯಜು B 31/07/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-34/96-97 ಶ್ಯ ಎನ್.ಸಯಚ್.ನಸಗಯಶ್, ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಆಳಯ ಅಯಯೂಖಲ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 31/07/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-6/96-97
ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎನ್.ಚ್ಂದಯವಯಕರ್ , ಭು.ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ಹಿ.ೌಯ.ವಸಲಯ ಆಳಯು 7ನಯ ತಯಖರ್ತ 
ರಿಕ್ಷಯ ನಡಶದಯ ಆಯುಳ ಫಗಯೆ B 31/07/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-19/96-97  ಬಿ.ಎಸ್.ವಸಯದಭಭ, ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಕ್ತ ಆಳಯ ಮಲಯ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 20/12/2026

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-3/96-97 ಂಔಯ ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಭ ಕ್ತಯಮಿನಲ್ ಮಔದೆಮ B 21/08/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-20/96-97 ಬಿ.ಅರ್.ಯಸಭಣಣ ಭು.ಶ್ಕ್ಷಔಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 07/06/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-14/96-97 ಬಿ.ಯಗುನಸಥ ಯಯ, ಸಷನ ಚ್ಸಱಕ್ತ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 11/03/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-11/96-97  ಶ.ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿ ಸಯಚ್.ಡಿ.ಗಯೂಸಱಷಸಳಮಿ  ಆಳಯ ವಿಯುದಧ B 10/06/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-35/96-97 ಕಯ.ಯಂಔಟಯಗೌಡ , ಄ಂದಿನ ಶ.ಕಸ.ಆಂ. ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಔಯಭ B 21/06/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-29/96-97 ಶ್ಯ ಯತಸಪ್ ಔುಭಸರ್, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔ ಸಯ.ವಸಲಯ, ಹಿರಿಷಸಯ B 19/05/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-22/96-97 ಶ್ಯ ಭುತಿ, ಯ.ದ.ಶ. ಳಯನುನ ಄ಭಸನರ್ತಿನಲಿಱ ಆಡುಳ ಫಗಯೆ B 05/01/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-36/96-97
ಶ್ಯಭರ್ತ ಪಿ.಄ನತಸ ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ, ಈಲಿಸಱ, ಸಯೂ .ನುಯ ತಸ. ಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯು 
ಸಸಜರಿ B 02/04/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-25/96-97 ಡಸ.ಅರ್.ಎಲ್.ವಯೃಬಸ, ಭಹಿಳಸ ಯದಸಮಧಿಕಸರಿ , ಷಸ.ಅಶತಯಯ ಫಯಱೂಯು B 17/03/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-17/96-97
ಎ.ಎಸ್.ಶದಸಶ್ಳಮಮ , ಹಿರಿಮ ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಸ  ನದಯಿಔಯು  ಆಳಯ ಮಲಯ 
ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 22/04/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-25/96-97 ಡಸ: ಸಿ.ಎಸ್.ಷನುಭಂತಮಮ , ಯದಸಮಧಿಕಸರಿ , ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 17/07/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-5/96-97 ಜಳಯಯಗೌಡ , ಯಖರ್ತ ಶಸಸಮಔಯು ,ಬಿ.ಡಿ.ಒ ಔಛಯರಿ, ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ B 10/12/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-31/96-97 ಶಔಲಯುಯ  ಜಿ.ಂ.ಆಂ.ಈ ವಿಬಸಖದ ಸಷನ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ B 24/06/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-23/96-97 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಶದಸಶ್ಳಮಮ , ಹಿ.ಶ.ನ. ಆಳಯ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ B 01/06/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-25/96-97
ಸಸಶನ ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಈ ನದಯರಔಯ ಔಛಯರಿ, ಸಷನ ಄ಘಾತ (ಶ್ಯ 
ಎಲ್.ಷನುಭಮಮ, ಶ.



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-23/96-97
ಶ್ಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ, ದಿಳ.ದ.ಶ. (ನಳೃತಿ) ಜಿ.ಂ.ಆಂ. ಈ ವಿಬಸಖ, ಅಱೂಯು 
ಆಳಯ ಈಗಸಯಣ ಫಸಕ್ತ ಫಗಯೆ. B 20/03/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-15/97-98 ಶ್ಯ ರ್ತಯುಭಲಯಗೌಡ , ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ  ಆಳಯ ಮಲಯ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 18/03/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-42/97-98 ಄ಯಔಱಖೂಡು ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದಲಿಱ ವಿವಮಿಶ್ಯತ ಅಸಸಯ ಷಯಳನಯ ಫಗಯೆ B 29/12/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-6/97-98 ಸಯಚ್.ಕಸಲ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ B 11/08/2036

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-1/97-98 ಯಣುಯಷಸದ್ , ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಶ.ದವಿೂಳಿ ಕಸಲಯಜು , ನುಗಯೆಷಳಿಲ B 18/06/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-7/97-98
ಸಯಚ್.ಡಿ.ಷನುಭಫಯೂವಿ , ಭುಖ್ಯೂಮಸಧಸಮಮಯು , ಮದೂಯು ಆಳಯ ಄ನುಚಿತ 
ಳತಿನಯ ಫಗಯೆ B 31/05/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-13/97-98
ಶ್ಯ ಟಿ.ಎಸ್.ಫಶಳಯಸಜ , ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಔನಸನಮುನಷಳಿಲ , ಫಯಱೂಯು ಆಳಯು ಕ್ತಯಮಿನಲ್ 
ಕಯಸ್ ನಲಿಱ ಬಸಗಿಮಸಗಿಯುಳ  ಫಗಯೆ B 28/10/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-4/97-98 ಡಿ.ಟಿ.ಔೃವಙಭೂರ್ತಿ, ಯಬಸರಿ ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ಸಯ.ವಸಲಯ, ಫಯಲಗಯೂಡು B 25/11/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-10/97-98 ಷಖಯಯ ಗಸಯ,ಂ.ಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ B 19/05/2027

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-21/97-98 ಶ್ಯ ಯಸಭಚ್ಂದಯ, ದವಿೂಳಿ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ, ದಯೂಡಡಳಿಲ ಗಸಯಭ B 10/11/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-19/97-98 ಶ್ಯ ಄ಣಣ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಶ..ೂ.ಫಸಱಔಯ ಕಸಲಯಜು ಆಳಯು ಕ್ತಯಮಿನಲ್ ಮಔದೆಮ B 14/12/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-26/97-98  

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-31/97-98

ಮೂಶೂಫ್ ಳಕಸಿರ್, ಶ.ಔ.ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ , ತಸ.ಂ. ಫಯಱೂಯು 
ಷಣದುಯುಯೊಖದ  ಔುರಿತು. B 23/10/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-31/97-98
ಶ್ಯಭರ್ತ ಷಮಿದಸಫಯಖಂ , ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು , ಫಸಱಔಯ ವಿ.ನಱಮ, ಆಳಯ ಫಗಯೆ 
ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 02/06/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-3/97-98
ಭಂಖಲೄಯು ಷಯಯಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂಮಲಿಱ ಄ಂಫಯಡುರ್ ಯೊಜನಯಮಲಿಱ 1994-95ನಯ 
ಷಸಲಿನಲಿಱ ಅಗಿಯುಳ ಄ಳಮಳಸಸಯ B 11/04/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-36/97-98 ಸಂಡಳುಯ ತಸ. ಕ್ಷಯ.಄ಧಿಕಸರಿಖಳಸಗಿದೆ  ಶ್ಯ ಖುಯುಷಸಳಮಿ  ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಅಯಯೂ B 10/05/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-5/97-98
ವಸಂತ, ಕ್ತ.ಆಂ., ತಸ.ಂ. ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಕ್ತಯಮಿನಲ್ ಮಔದೆಮ ಷೂಡುಳ 
ಫಗಯೆ B 07/01/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-12/97-98 ಬಿ.ಕಯಂಯಗೌಡ , ಹಿ.ಶ.



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-5/97-98

಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ವಿವಿಧ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಷಣ 
ದುಯುಯೊಖ- ಸಱುಮಂ-II            ಱಖತುಿ ಔಡತಖಲು:- 1) ಅಯಯೂಟಿಟ  
(ಔಯಡು) (2) ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಔಡತ (3) ಲಯಔುತಸಶಣಸ  ಳಯದಿ (4) ಳಮಳಸಸಯ ಔಡತ

B 15/04/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-44/97-98 ಡಸ.ಜಯ.ಯಗುನಸಥ್, ಯದಸಮಧಿಕಸರಿ , ದಯಸಱದಕಯಯಯ  ಆಳಯ ಫಗಯೆ ಔಯಭ B 19/01/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-3/97-98 ಕಯ.ಯಸಭಚ್ಂದಯ, ದಿಳ.ದ.ಶ, ಸಯ.ಅ.ಕಯಂಧಯ, ಡುಳಱಹಿಯ B 30/04/2038

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-8/97-98
ಶ್ಯ ಭಲಯಱಶ್, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು , ಮ.ೂ. ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಜಯ.ಸಿ.ುಯ 
ಆಳಯ ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಔಡತ B 03/03/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-8/97-98
ಶ್ಯ ಎಸ್.ಅರ್,ನಸಖಯಸಜ್, ಮಿನುಗಸರಿಕಯ  ಶ.ನ.(ವಯಯಣಿ-2) ಸಸಶನ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ 
ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 29/03/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-9/97-98 ಸಿ.ಯಸಭಚ್ಂದಯ, ಹಿರಿಮ ಶ.



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-24/99-2000
಄ಱೂಯು ಸಯ.ಅ.ಕಯಂದಯದ ಟಸಟಸ ಶುಮ ಸಷನ ಄ಘಾತಕ್ತುಡು  ಭಸಡಿಯುಳ 
ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿಔಯಭ ಶ್ಯ ಕಯಂಎಂ.ಯವಿಂದಯಔುಭಸರ್ , ಸ.ಚ್ಸಱಔಯು B 16/11/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-14/2000-01
ಶ್ಯ ಎಸ್.ಅರ್.ಖುಂಡುಯಸವ್ , ಯ.ದ.ಶ., ಬೂ.ವಿಜ್ಞಸನಖಲ ಔಛಯರಿ, ಸಸಶನ ಆಳಯ 
ಫಗಯೆ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 28/07/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-27/2000-01 ಸಿ.ಯವಿ ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು , ಆಳಯ ಮಲಿನ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 14/02/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-9/2000-01 ಷಸಳಮಿ, ಄ಡುಗಯಮಳಯು  ಆಳಯ ಫಗಯೆ ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ B 10/04/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-15/2000-01 ಶ್ಯ ದಯಳಯಸಜಮಮ , ಕಸಳಱುಗಸಯ , ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಕಸಲಯಿ ಆಳಯ ಫಗಯೆ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 19/02/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-16/2000-01
ಶ್ಳಷಸಳಭ , ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು , ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಕಸಲಯಿ ಆಳಯ ಫಯಜಸಫಸೆರಿ  ಸಸಖೂ 
ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ B 10/12/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-8/2000-01 ಷಯಮದ್ ಮೂಶೂಫ್, ಶ.ಕಸ.ಆಂ., ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 22/12/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-34/2000-01 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ಭುಷಸಫಿರ್ ಖ್ಸನಸ ಄ನುತಸದಔ  ಯಚ್ು B 18/02/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-17/2000-01 ಶ್ಯ ಔೃಶಯಣಗೌಡ , ಖೂಯಪ್ ಡಿ ತಸ.ಂ. ಫಯಱೂಯು ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 15/10/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-7/2000-01 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಡಿ.ಧಮಿಶ್, ದಿಳ.ದ.ಶ., ಆಳಯ ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 28/07/2039

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-34/2000-01 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ಭುಷಸಫಿರ್ ಖ್ಸನಸ ಔಟ್ಟಡದ ಫಗಯೆ B 07/08/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-10/2000-01
ಶ್ಯ ಱಔುಮಮ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು , ಫಸಱಔಯ ವಿ.ನಱಮ, ಜಸಳಖಲ್ (ದಿನಖೂಲಿ ಆಳಯ 
ಫಗಯೆ ಔಯಭ)

B 30/08/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-9/2000-01
ಶ್ಯ ುಟ್ಟಮಮ, ನಳೃತಿ ವಿದಸಮಧಿಕಸರಿ  ಆಳಯನುನ ವಿಚ್ಸಯಣಸಧಿಕಸರಿಮಸಗಿ  ಜಿ.ಂ.ನಲಿಱ 
ನಯಭಔ ಭಸಡಿಕಯೂಂಡಿಯುಳ  ಫಗಯೆ B 21/03/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-18/2001-02 ಯಸಭಔೃಶಯಣಗೌಡ , ಯ.ದ.ಶ. ತಸ.ಂ. ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ಲಯೂ B 27/07/2020

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-9/2001-02 ಚಿಕಯುಗೌಡ  ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಸಿಿನ ಔಯಭ B

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-12/2001-02 ಯಂಔಟಯಗೌಡ , ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ, ಜಿ.ಂ. ಆಳಯ ಮಲಯ ದೂಯು B 12/08/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-12/2001-02 

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-29/2001-02

ಶ್ಯಭರ್ತ ಶುಫಫಱಕ್ಷಿಮ, ಹಿರಿಮ ಭಹಿಳಸ ಅಯಯೂಖಮ ಶಸಸಮಕ್ತ, ಔ..ನಸಮಭಂ. 

ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ದೂಯು ಄ಜಿಿ 5385/01
B 04/06/2035



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-4/2001-02 ಕಯ.ಜಿ.಄ಯಗೌಡ , ಯ.ದ.ಶ., ಜಿ.ಂ. ಸಸಶನ ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು B 30/08/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-8/2001-02
ಸಯಚ್.ಕಸಲ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಶ್ಶುಿಔಯಭ ಬಿ.ವಿ.ಖಣಯಶ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ಭ.ಭ.಄.ಆ. 

ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 15/07/2038

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-10/2001-02 ಬಿ.ವಿ.ಖಣಯಶ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ, ಭಭ಄ಆ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 18/07/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-11/2001-02 ಔು:ವಸಂತಸ ಆಳರಿಗಯ ರಿಸಸಯ ಧನ B 04/02/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-1/2001-02 ಜನಸಧಿನ ಮಿನುಗಸರಿಕಯ , ಕ್ಷಯತಯ ಸಱಔ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ದೂಯು B 04/11/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-31/2001-02
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಂ. ಸಷನಳನುನ ಜಿ,ಂ.ಅಡಳಿತ ಄ನುಮದನಯ  ಆಱಱದಯ 
ದುಯಸಿಿಡಿಸಿಯುಳ  ಫಗಯೆ B 26/03/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-15/2001-02
ಎಸ್.ಡಿ.ಯಸಮಗೌಡ , ಭುಖ್ಯೂಮಸಧಮಮಯು , ಶ.ಹಿ.ೌಯ.ವಸಲಯ, ಕಯಯಗಯೂಡು  ಆಳಯ 
ವಿಯುದಧವಿಯುಳ ಅಯಯೂ B 30/11/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-3/2001-02 ಶ್ಯ ಶ್ಯನಸಶಭೂರ್ತಿ , ಹಿರಿಮ ಅಯಯೂಖಮ ಶಸಸಮಔ ಳಯ ಫಗಯೆ ಶ್ಶುಿಔಯಭ 2 ಔಡತ B 02/12/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-9/2001-02 ಶ್ಯ ಎಂ.ಅರ್.ಜಖದಿಶ್, ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯ ಆಳಯ ಫಗಯೆ ಅಯಯೂ B 11/03/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-16/2001-02
಄ಯಸಿಕಯಯಯ  ತಸ. ಭರ್ತಿಷಳಿಲ ಕಯೂಱು ಔಡಯಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ತಯಂಖುನಸರಿನ  ಳಕ್ಿ 
ವಯಡ್ ಕಸಭಗಸರಿ B 21/10/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-20/2001-02
಄ಯಸಿಕಯಯಯ  ತಸ. ಫಸಗಿಸಲು  ವಸಲಸ ಔಟ್ಟಡದ ಄ೂಣಿ ಕಸಭಗಸರಿಮ ಫಗಯೆ 
ಭಸದರಿ ಶಮಿಕ್ಷಯ- ಪಿ.ಯಸಜಯಂದಯ , ಕ್ತ.ಆಂ. ಒಂಕಸಯಭೂರ್ತಿ , ಕಸ.ನ.಄.

B 06/02/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-1/2002-03
ಶ್ಯ ಜಳಯಸಜಯಗೌಡ , ನಳೃತಿ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಯ್ತಂದ ಶಕಸಿಯಕಯು ಫಯಫಯಕಸಗಿಯುಳ  
ಫಸಕ್ತ ಫಗಯೆ B 04/12/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-17/2002-03 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಂ. ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ಫಗಯೆ ಶ್ಶುಿ ಔಯಭ B 31/03/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-4/2001-02  

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-8/2002-03
ಭಂಜುನಸಥ್ , ಡಿ.ದಜಯ ನೌಔಯಯು, ಆಳಯ ಅಯಯೂದ ಫಗಯೆ B 15/01/2035

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-15/2002-03 ಶ್ಯ ಸಿದಯೆಗೌಡ , ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್ (ಬಿ.ದಜಯಿ) 2 ಔಡತಖಲು B 26/01/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-4/2002-03 ಸಿ.ಎಂ.ಚಿಕಯುಗೌಡ , ಖೂಯಪ್ ಡಿ B 29/10/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-2/2002-03 ಄ಗಿನಖುಡಡದಕಯಯಯ  ಯಔಯಣಸ - 2 ಔಡತಖಲು B 25/01/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-20/2002-03 ಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥ್ , ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯ ಆಳಯ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ B 02/04/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-14/2002-03 ಶ್ಯ ಯಂಔಟಯಗೌಡ  ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯ ನಯೊಜನಯಮಲಿಱ  ಜಿ.ಂ. ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 17/08/2031



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-07/2002-03
ಶ್ಯ ಫಶಯಗೌಡ  ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಜಿ.ಂ. ಆಂ.ಈ.ವಿಬಸಖ, ಄ಯಔಱಖೂಡು -2 ಔಡತಖಲು, 
ಳಮಳಷಯಣಯ ಔಡತ+ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಔಡತ B 14/11/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-15/2002-03
ಶ್ಯ ನಯಸಿಂಷಭೂರ್ತಿ , ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್, ಜಿ.ಂ.ಆಂ.ವಿಬಸಖ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ, 

ನಸಮಮಸಮಱ ಔಡತ B 13/02/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-20/2002-03
ಶ್ಯ ಬಿ.ಯ.ದಸಮಳಮಮ, ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔ ಫಸಱಔಯ ವಿ.ನಮಱ ಖಂಡಸಿ ಆಳಯ ಫಗಯೆ 
ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 01/07/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-03/2002-03
ಅಱೂಯು ತಸ. ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯಖಳಿಗಯ  ಅಸಸಯ ವಿತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಔಂಡುಫಂದ 
ಲಯೂದಯೂವಖಲ  ಫಗಯೆ B 10/10/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-06/2002-03
ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಂಚ್ಸಯಿ್ತ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ಷಣದ ಳಮಳಸಸಯ ಶ್ಯ ಚ್ಂದಸಯಯ್ತ, 

ಯ.ದ.ಶ. ಆತಯಯು (2 ಔಡತ)
B 16/05/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-2/2003-04 ಸಿ.ಎಂ.ಚಿಕಯುಗೌಡ , ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಆಳಯ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ B 14/01/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-13/2003-04 ಸಿದಯೆಗೌಡ , ಕ್ತರಿಮ ಜಿನಮರ್ ಆಳಯ ಔಡತ B 14/05/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-8/2003-04
ಕಯ.ಯಸಭಸಂಜನಯಮ  ಮಿನುಗಸರಿಕಯ  ಶ.ನ.(ವಯಯಣಿ-2) ಄ಯಔಱಖೂಡು ಯಳಯ ವಿಯುದಧ 
ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 11/03/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-7/2003-04 ಶ್ಯಭರ್ತ ಗೌಯಭಭ ಖೂಯ ಡಿ ಆಳಯ ಫಗಯೆ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 26/03/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-7/2003-04 ಶ್ಯ ಧಮಿಶ್ ಕ್ತ.ಆಂ. ಫಯಱೂಯು ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿಯ್ತಲಿಱ ಄.ಗಯಯು ಸಸಜರಿ B 28/03/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-6/2003-04 ಸಯತೂಿಯು ಸಸಷಯಟಲ್ ಔಟ್ಟಡದ ಔಲಯ ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯೆ B 06/12/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)37/2003-04
ಎಸ್.ಅರ್.ಖುಂಡೂಯಸವ್ , ಯ.ದ.ಶ. ಖಣಿ ಭತುಿ ಬೂವಿಜ್ಞಸನ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ 
ಯಳಯು ಸಸಶನ ಜಿ.ಂ. ಔಛಯರಿಮ ದಂಡನಸ ಅದಯದ ಫಗಯೆ ಕಯ.ಎ.ಟಿ.ಗಯ ಄ಜಿಿ B 11/04/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-01/2003-04
ಶ್ಯ ಕಯ.ಜಿ.ಸಸಱ, ಶಸಸಮಔ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿ  ಄ಯಔಱಖೂಡು 
ಆಳಯ ಄ನುಚಿತ ಳತಿನಯ B 07/10/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-03/2003-04
ಶ್ಯ ಅರ್.ಎಸ್.ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ, ಕ್ತ.ಆಂ. ಂ.ಯಸ.ಆಂ.ಈ.ವಿ., ಄ಯಔಱಖೂಡು 
ಎಂ.ಎ.ಎಸ್.ಲಯಔುದ ಫಸಫುಿ ಳಶೂಲಸರ್ತ B 21/01/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-04/2003-04
ಶ್ಯ ಟಿ.ಔುಭಸರ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಜಿ.ಂ. ಆಂ.ಈ.ವಿಬಸಖ, ಶಔಲಯುಯ  ಆಳಯ ವಿಯುದಧ 
ಫಯರಿಸಸಯ ಄ಕ್ತು ದುಯುಯೊಖದ  ಔುರಿತು B 26/12/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-5/2004-05 ಶ್ಯ ಎಂ.ಅರ್.ಜಖದಿಶ್, ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು,  ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ ಫಗಯೆ B 31/10/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-6/2004-05 ಶ್ಯಭರ್ತ ಎ.ವಿ.ಷಸವಿರ್ತಯ, ಶ್ಗಯಲಿಪಿಗಸಯಯು  ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ ಫಗಯೆ B 14/08/2033



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-7/2004-05
ಯ.ಕಯ.ಚ್ಂದಯಯಗೌಡ , ಕ್ಷಯತಯ ಅಯಯೂಖಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಸಯ.ಅ.ಕಯಂದಯ ಭಟ್ಟನವಿಲಯ ಆಳಯ 
ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ B 11/12/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-4/2004-05 ಶ್ಯಭರ್ತ ಯ.ಎಂ.ಚ್ಂದಯಯಬಸ , ದಿಳ.ದ.ಶ. ತಸ.ಂ. ಸಯೂಳಯನಯಸಿಯುಯ B 28/02/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-2/2004-05

ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ವಿ.ನಂಜಯಮಮ , ಶ.ಕಸ.ಆಂ. ಶ್ಯ ಯ.ಎಲ್.ಷರಿಶ್ ಶ,ಆಂ, ಂ.ಯಸ.ಆಂ. 

ಈ.ವಿ. ಸಸಶನ ಂಕದ ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯೆ & 

ಭಂಡನಸಧಿಕಸರಿ , ಈ.ಕಸ.(ಅ) ಆಳಯ ಔಡತ
B 16/08/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-01/2005-06 ಶ್ಯ ಬಿ.ಜಿ.ನಸಗಯಂದಯ  ಯಷಸದ್, ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ ಫಗಯೆ B 28/08/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-04/2005-06
ಶ್ಯ ಡಿ.ಚ್ಂದಯ, ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು  ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ ಫಗಯೆ 
(ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಔಡತಖಲು) B 30/01/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-05/2005-06 ಶ್ಯ ಜಯ.ಎನ್.ಕ್ತಯಣ್ ಫಸಫು, ಯ.ದ.ಶ. ಆಳಯ ದುನಿಡತಯ ಫಗಯೆ B 30/12/2036

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-06/2005-06 ಶ್ಯ ವಿ.ಪಿ.ುಟ್ಟಯಶಮಮ, ಕ್ತ.ಆಂ., ಆಳಯ ಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ B 30/10/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-07/2005-06 ಶ್ಯ ಭರಿೌಲ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು, ಆಂಧನ ಳಮತಸಮಶದ ಫಸಫುಿ B 14/09/2037

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-09/2005-06
ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎಸ್.ಜಹಿಯುದಿಧನ್ , ಹಿ.ುಯದಮಕ್ತಮ  ರಿಕ್ಷಔಯು ಆಳಯ ದುನಿಡತಯ 
ಫಗಯೆ B 02/12/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-09/2006-07 ಶ್ಯಭರ್ತ ಅರ್.ಱಕ್ಷಿಮ, ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸರ್ತಿ  ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ ಶ್ಶುಿಔಯಭ ಔುರಿತು B 19/07/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-05/2006-07 ಶ್ಯಭರ್ತ ವಯಲಿನ ಬಸಖಮಯತನ ಶ್ಗಯಲಿಪಿಗಸಯಯು  ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ ಶ್ಶುಿ ಔಯಭ B 07/11/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-01/2007-08
ಶ್ಯ ಅರ್.ವಿಜಮ, ಳನಸಱಔಯು , ಷಸ.಄.ಳ., ಶಔಲಯುಯ  ಆಳಯು ತಸತಸಱಲಿಔಸಗಿ  
ಷಣ ದುಯುಯೊಖಡಿಸಿಕಯೂಂಡ  ಫಗಯೆ B 05/03/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-04/2007-08
ಶ್ಯ ಎ.ಅರ್.ಔುಭಸಯಷಸಳಮಿ , ಮಿನುಗಸರಿಕಯ  ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು  ದಜಯಿ-2 

ಆಳಯ ವಿಯುದೆ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 02/02/2035

ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಭಸಹಿರ್ತ ತಯೈಭಸಸಿಔ ಔಡತ ತಯೈಭಸಸಿಔ ಳಯದಿ B 21/09/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-33/2003-04 ಸಿ & ವಿಜಯ - ಄ಂದಸಜು ಶಮಿರ್ತಗಯ ಭಸಹಿರ್ತ B 09/07/2034



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-27/2003-04
ಧಮಿಶ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಫಯಱೂಯು ತಸ.ಂ. ಆಳಯು ಜಿ.ಂ. ಔಛಯರಿಮ ದಿ. 17-07-

03ಯ ಅದಯದ ಫಗಯೆ ಄ಪಿಱು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ B 24/03/2036

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-09/2003-04 ಶ್ಯ ಬಿ.ಬಿ.ಶ್ಳಣಣ, .ಯ.ಯ. ಸಯ.ು ಚಿಕ್ತತಸಸ ಕಯಂದಯ, ಄ಗಿಲಯ ಆಳಯ ಫಗಯೆ ಔಯಭ B 16/09/2035

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-08/2003-04 ಶ್ಯ ಟಿ.ಎನ್.ದಯಯಗೌಡ , ಹಿ..ರಿಕ್ಷಔಯು ಆಳಯ ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಫಗಯೆ B 14/02/2038

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-22/2002-03
ಶ್ಯ ಂಔಯಬಸಯರ್ತ ಕ್ತ.ಆಂ., ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಜಿ.ಂ.ಆಂ.ಈ.ವಿಬಸಖ ಆಳಯ 
ಅಯಯೂದ ಫಗಯೆ B 22/10/2037

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-11/2004-05

ಶ್ಯ ನಳೃತಿ ಸಿ.ನಂಜುಂಡಷಸಳಮಿ , ತಸಯಂಕ್ತತ ಶಸಸಮಔಯು, ಎಂ.ಬಿ.ಚ್ಯನನ, 
಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಎನ್.ಜಯ.ಫಯಱೂಯಯಗೌಡ , ಯ.ದ.ಶ ಸಸಶನ ಜಿ.ಅ.಄.ಔಛಯರಿ, ಸಸಶನ 
ಆಳಯ ಫಗಯೆ ಔಯಭ

B 19/03/2035

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)51/2001-02
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಂ.ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ನಯಯಲುಬಸಖಮ  ಯೊಜನಯಮಡಿ ತಸತಸುಲಿಔ 
ಷಣದುಯುಯೊಖ B 19/03/2035

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-1/2004-05     

ಅ(2)14/2004-05
ಶ್ಯಭರ್ತ ಮಗಲಸ, ಕಯ.ವಿ.಄ಧಿಕಸರಿ, ಜಿ.ಂ., ಚಿಔುಭಖಲುಯು  ಆಳಯ ಫಗಯೆ B 16/01/2036

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-3/1989-90 ಸಿದಸೆುಯ ಗಸಯ.ಂ. ಕಸಮಿದಶ್ಿ , ಸಯಚ್.ಪಿ.ಖಂಗಸಧಯ B 24/08/2036

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)1/1992-93 ಸಳಿನಸಥ್ , ಯದಸಮಧಿಕಸರಿ , ಶಂತಯಶ್ಳಯ B 21/11/2037

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ(ಪಿಅರ್)139/495/94-95 ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಸಸಶನ ಳಯ ಔಛಯರಿಮ 8 ಶ್ಶುಿ ಯಔಯಣಕಸುಗಿ B 12/09/2036

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ(ಪಿಅರ್)73/94-95 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿ ಸಿಫಫಂದಿ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ B 21/09/2037

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ(ಪಿಅರ್)142/94-95 ಸಯಚ್.ಎಸ್. ಭಲಯಱಶ್ ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿಔಯಭ B 10/07/2036

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ(ಪಿಅರ್)26/95-96 ಶ್ಯಭರ್ತ ಬಿ.ಕಯ.ಶುಜಸತ, ಸಯ.ವಸ.ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಣ ಫಯೂಧಔಯು ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ B 05/08/2035

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)98/1995-96 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಔಛಯರಿ ಯಳಯಮಲಿಱ  ಗಯಯು ಸಸಜರಿಮಸಗಿಯುಳ  ಫಗಯೆ B 24/03/2036

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-32/1996-97
ಬೂಷಸಯ ಶಂಯಔವಣಯಗಯ  ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ  90-91 ರಿಂದ 95-96 ಯಳಯಯಗಯ 
ನಮಿಿಸಿದ ಕಸಭಗಸರಿಖಲನುನ  ಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುಳಲಿಱ  ಷಣ ದುಯುಯೊಖ B 30/08/2038

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)2/1997-98 ಄ಮಿನಸ ಫಸನು ಄ಡಿಗಯ ಶಸಸಮಔಯ ಫಗಯೆ B 09/11/2036



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)9/1997-98
ಬಿ.ಎಸ್.ಶ್ಳಣಣಗೌಡ, ಶ.



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-13/2002-03
ಜಿ.ಕಯ.ಭಱಱಮಮ, ಯಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು , ಶಕಸಿರಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಫಯಱೂಯು 
ಆಳಯ ಮಲಯ ಶ್ಶುಿಔಯಭ D 07/01/2013

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)43/2003-04 ಕಯ.ಯವಿಂದಯ, ಸ.ಚ್ಸ. ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ವಿಯುದೆ ಶ್ಶುಿಔಯಭ
D 30/01/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-38/2003-04
ಕಯೂಣನೂಯು, ಸಯ.ಅ.ಕಯಂದಯದ ನೌಔಯಯು ಅದಸಮ ತಯರಿಗಯ ಸಳರ್ತಶುಳಲಿಱ 
ಶಕಸರಯಕಯು ಳಂಚ್ನಯ D 20/04/2010

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ ಸಸಖೂ ಆತಯಯ ಸಿಸಿಎ ಸಸಖೂ ಆತಯಯ ವಿವಮ ನಳಿಷಣಯಗಯ ಫಸಯದ ಯರ್ತಖಲು (95-96 ರಿಂದ 03-

04 ಯಳಯಯಗಯ) D 20/04/2010

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-17/2003-04 ಕಯ.ಯಸಭಚ್ಂದಯ, ಯ.ದ.ಶ, ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯ, KATAN 5530/03
D 21/12/2009

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-30/2003-04 "ಸಿ" ಖುಂಪಿನ ನೌಔಯಯ ಭಸಸಿಔ ಳಯದಿ D 03/06/2009

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-20/2004-05
ಶ್ಯ ಫಶಳಯಸಜು ಸಯಚ್.ಡಿ. ವಿಧಸನಶಬಸ ಶದಶಮಯು ಆಳಯ ಚ್ುಕಯು ಖುಯುರ್ತನ ಯವಯನ 
ಶಂ.1196 D 29/06/2009

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-17-04-05
ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ 
ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ  ಔತಿಳಮ ಲಯೂದ ಫಗಯೆ D 10/06/2009

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-5/2004-05 ಅಡಿಟ್ ಅಕ್ಷಯಣಯ ಫಗಯೆ ಲಯಔುತಯ ವಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಔಯಭಕಯಗಯೂಲಲಱು  ಶೂಚ್ನಯ
D 07/06/2009

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-3/2004-05 ವಸಂತಯಗೌಡ , ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ಫಗಯೆ ಶ್ಶುಿಔಯಭ
D 23/07/2009

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-6/2004-05 ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್ ಖಲ ಫಗಯೆ ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಭಸಹಿರ್ತ
D 18/06/2009

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-4/2004-05 ಶ್ಯ ಕಯ.಄ಣಯಣಗೌಡ , ಶ.ಕಸ.ಆಂ.ಫಗಯೆ
D 05/11/2009

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-10/2004-05 ಶ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಡಿಮೂಯ , ನ.. ಶದಶಮಯ ಚ್ು.ಖು.ಯ.ಶಂ. 544 ಕಯು D 16/03/2010

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-07/2004-05 ಎಸ್.ಜಿ.ಅರ್.ಯ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಄ಭಸನತುಿಗಯೂಳಿಸಿಯುಳ  ಫಗಯೆ ಭಸಹಿರ್ತ D 06/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)21/2004-05 ಬಿ.ಸಿ.ಸಯಭನಸಥ್ , ಹಿರಿಮ .ಯ.ಶ. ಆಳಯ ದೂಯು ಄ಜಿಿ ಫಗಯೆ
D 09/08/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-18/2002-03 ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಸ ಯಔಯಣಖಲನುನ  ಯಬ್ ಷಯಟ್ ಜಸಱದಲಿಱ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ
D 10/11/2010

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-01/2005-06 ಸಿ ಖುಂಪಿನ ನೌಔಯಯ ಭಸಸಿಔ ಳಯದಿ
D 04/10/2010

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-08/2005-06
ಶ್ಯ ಅರ್.ಯಂಖಷಸಳಮಿ, ಶ.ಔೃನ. ಅಱೂಯು ಆಳಯು ಄ರ್ತಳೃಷಿಟ ಶಬಯಗಯ ಗಯಯು 
ಸಸಜಯಸದ ಫಗಯೆ D 06/04/2011



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-31/2005-06 ಶ್ಯ ಡಿ.ಚ್ಂದಯವಯಕರ್ , ಶ.ಆಂ., ಮಶೂಯು ಮಿನಯಲ್ಸ ಯಬಸಯ ಷಷಸಿಂತಯ ಫಗಯೆ
D 21/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಯಳಸಯೂ-43/2005-06 ಶ್ಯ ಸಿ.ಎಲ್.ನಂಜಯಗೌಡ , ಯ.ದಲಯ.ಶಸಸಮಔ ಯಬಸಯ ಷಷಸಿಂತರಿಶದ ಫಗಯೆ
D 05/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-43(a)/2005-06 ಶ್ಯಭರ್ತ ಯುಕ್ತಭಣಿ, ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ಸಯ.ವಸ.ಫಸಗಯುಯ  ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ದೂಯು
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-39/2005-06
ಶ್ಯ ಎಸ್.ಕಯ.ದಭನಸಬ ಕ್ಷಯತಯ ಶಭನಳಮಸಧಿಕಸರಿ , ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ  ಆಳಯ ವಿಯುದಧ 
ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-44/2005-06
ಶ್ಯ ನಸಖಯಸಜು, ಈ ಸಯಂುಸಱಯು , ಶ..ೂ.ಕಸ. ಫಯಱೂಯು ಆಳಯ ವಿಯುದಧ 
ದೂರಿನ D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-45/2005-06
ಶ್ಯ ಸಯೂನಯನಶ್  ಔುಭಸರ್, ಭು.ಶ್.ಶ.ೌಯ.ವಸಲಯ, ಷಡುಳನಷಳಿಲ ಆಳಯ ವಿಯುದಧದ 
ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 20/08/2012

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-51/2005-06 ಶ್ಯ ಚ್ನನಗೌಡ  ಬಿ.ಅರ್.ಡಷಯೂ  ಫಯಱೂಯು ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಮಲಯ ನಡಿಯುಳ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ
D 06/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ದೂಯು-55/2005-06 ಶ್ಯ ಕಯ.ಭಂಜ, ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ  ಳಯು ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಮಲಯ ನಡಿಯುಳ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ
D 29/06/2010

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-57/2005-06
ಶ್ಯ ಬಿ.ವಿ.ನಂಜುಂಡಷಸಳಮಿ , ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ಸಯ.ವಸಲಯ ಭೂಡಱಹಿಯ ಆಳಯ 
ವಿಯುದಧ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 26/10/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-60/2005-06 ಶ್ಯ ಎಂ.ಔೃವಣ ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಶ.ಸಯ.ವಸ.ಫನೂನಯು ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ
D 12/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-03/2006-2007 ಶ್ಯ ಔುಭಸರ್ ು ಯದಮಕ್ತಮ  ಶಸಸಮಔ ಯಬಸಯ ಷಷಸಿಂತರಿಸಿದ ಫಗಯೆ
D 03/02/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-70/2006-2007 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎನ್.ಜಮಸಿಂಷ ಶ.ಆಂ. ಯಬಸಯ ಷಷಸಿಂತಯದ ಫಗಯೆ
D 01/09/2012

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-71/2006-2007 ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಸಿಿ ಯಬಸಳರ್ತ, ಕ್ತ.ಭ.ಅ.ಶಸಸಮಕ್ತ ದುನಿಡತಯ
D 24/01/2012

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-73/2006-2007 ಶ್ಯ ಯಸಜಮಮ, ುಯದಮಕ್ತಮ  ಶಸಸಮಔ ಆಳಯ ಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ
D 05/04/2012

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-16/2006-2007 ಸಿ ಖುಂಪಿನ ನೌಔಯಯ ಳಯದಿ
D 15/06/2012

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-03/2007-2008 ಶ್ಯ ಄ಸಜ , ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ಶುಿ ಔಯಭ
D 21/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(1)ಸಿಫಫಂದಿ-63/93-94 ಕಯೂಂಖಱವಿಡು  ಪಸಯಂ ಫಗಯೆ
D 05/04/2011



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-ಪಿಅರ್/07/94-95 ಕಯ.ಶ್ಳಯಸಂವಯಟಿಟ  ಭು.ಶ್ಕ್ಷಔಯು
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-ಪಿಅರ್-93/94-95 ಡುಳಲಿಯ , ಸಯ.ಅ.ಕಯಂದಯ D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ-314/94-95 ಎಂ.ಅರ್.ಯಸಜಮಮ, ಸ,ಚ್ಸಱಔ (2 ಔಡತ) D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-ಪಿಅರ್-37/94-95 ಯಂಖಭಣಿ D 21/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-ಪಿಅರ್-142/94-95 ಶ್ಯ ಯಂಔಟಯಶ್ , ಯಯೊಖ ವಸಲಸ ಶಸಸಮಔ, ಔದಸಲು D 05/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-17/1994-95 ಸಸಶನ ತಸ.ಷಯಲಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ.ಕಸ. ಎ.ಸಿ.ಂಔಯಮಮ
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ-4/61/1995-96 ನಔಲಿ ಄ಂಔಟಿಟ
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ-67/1995-96 ನಔಲಿ ಄ಂಔಟಿಟ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ಸಿಸಿಎ-ಪಿಅರ್-14/95-96 ಜಿ.ಂ.ನಲಿಱ ಷಣದುಯುಯೊಖ
D 21/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ಸಿಸಿಎ-ಪಿಅರ್-35/95-96 ಶ್ಯ ಬಯಯಮಮ, ಸಯ.ವಸ. ಶ್ಕ್ಷಔ D 05/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)ಸಿಸಿಎ-ಪಿಅರ್-5/95-96 ಯಶನನ ಔುಭಸರ್, 



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)43/1997-98 ಜಿ.ಕಯ.ಭಱಱಮಮ, ಯಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು ,
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-17/1997-98 ಜಿ.ಳ.ಶ್.ಆಲಸಖ್ಯಮ ಯಖರ್ತ ಶಸಸಮಔಯು
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)25/1997-98 ಭ.ಭ.಄.ಆ. ಶ್ಶುಿಔಯಭ D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)24/1997-98 ಖೂಯಪ್ ಸಿ ಷುದಯೆಖಲ ಭಸಹಿರ್ತ
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)25/1997-98 ಭೂಡಱಗಿರಿ, ಶಷಶ್ಕ್ಷಔಯು
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)3/1998-99 ಡಸ:ಎಂ.ಪಿ.ಔಕ್ತಿ, ಯ.ಶಂ. 1805
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)2/1998-99 ಶ್ಯಧರ್, ತಸ.ಶ.ಔ.ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)20/1998-99 ಫಣಕಸರ್, ಔಯ.ಶಂ. 3618
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)6/1998-99 ಶ್ಳಭಭ, ಬಿಕಯೂುಡು ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)7/1998-99 ಜಿ.ಂ.ನಲಿಱ ಫಸಕ್ತ ಆಯುಳ ಯಔಯಣ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)30/1998-99 ಶ್ಲ್ ಜಿನಸಮರ್ತ, ಯ.ಂ. 141
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)27/1997-98 ಔ.ವಿಧಸನ ಭಂಡಱದ ಄ಧಿನ ವಸಶನ ಯಚ್ನಯ
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)32/1998-99 ವಿ.ಶರಿ.ಯ.ಶಂ. 102 D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)16/1999-2000 ಔ.ವಿ.ರಿವರ್ತಿನ ಬಯಳಷಯಖಳಿಗಯ  ಈತಿಯ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)31/1999-2000 ಯಸಜಯಗೌಡ , ವಿ.ಶ.ಶದಶಮಯು
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)4/1999-2000 ಯಂಔಟ್ಮಮ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)5/1999-2000 ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಸಿಿ ಯಬಸಳರ್ತ, ಕ್ತ.ಭ.ಅ.ಶಸಸಮಕ್ತ ದುನಿಡತಯ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)6/1999-2000 ಯಸಜು, ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಔಂಚ್ನಷಳಿಲ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)7/2000-01 ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಖೂಯಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯು
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)10/2000-01 ಶ್ಯಭರ್ತ ವಿಭಱ ಭನಯೂಷರಿ
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)11/2000-01 ಶ್ಯ ಷಸಳಮಿ, ಄ಡಿಗಯಮಳಯು
D 23/07/2011



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)38/2000-01 ಭಸಸಲಯಕಸಱಯಲಿಱ  ಫಸಕ್ತ ಆಯುಳ ಯಔಯಣ D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)22/2000-01 ಲಯೂಕಸಮುಔಿ  ದಸಳಿಗಯ ಸಿಕ್ತುಯುಳ ಯಔಯಣ D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)15/2000-01 ಚ್ುಕಯು ಖುಯುರ್ತಱಱದ ಯವಯನ ಶಂ. 390
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)24/2000-01 ಯವಯನ ಶಂ. 304 ಎಸ್. ಶ್ಳಣಣ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)25/2000-01 ಯವಯನ ಶಂ. 4213 ಎಸ್. ಶ್ಳಣಣ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)33/2000-01 LAQ 83 PGR ಸಿಂದಮ
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)37/2000-01 LAQ 441 ಶಬಸರ್ತ
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)32/2000-01 ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂಜಭಭ, ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)30/2000-01 ಷಣದುಯುಯೊಖ  (ಜಿಂ.ಗಯ ಭಸತಯ) D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಸಿಸಿಎ-12/2000-01 ಶ್ಯ ಅರ್. ಱಕ್ಷಿಮ, ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)40/2001-02 ಲಯೂಕಸಮುಔಿದ  ಅದಯಳನುನ  ಹಿಂರ್ತರಿಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)11/2001-02 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಶ್ಳಣಣ ಯ.ಶಂಖ್ಯಮ 304
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)18/2001-02 ಎಸ್.ಅರ್.ನಯಸಿಂಷಭೂರ್ತಿ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)20/2001-02 ನಳೃತಿ ನಸಮಮಸಧಿಯ  ನಯಭಕಸರ್ತ
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)17/2001-02 ಬಿ.ಎಸ್.ಯಮಶ್ ,ಎ.ಎಸ್.ಔುಂಟ್ಯಸಭ
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)23/2001-02 ಶುಯಯಶ್ ಔುಭಸರ್, ವಿಧಸನ ಶಬಸ ಶದಶಮಯು
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)30/2001-02 ಕ್ತ.ಆಂ. (ವಿ.ದ.) ಳಯ ಭುಂಫಡಿಿ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)32/2001-02 ಕಸ.ನ.಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಭಸಹಿರ್ತ ಫಗಯೆ
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)22/2001-02 ಚ್ನನಫಶಳಮಮ , ಯ.ಶಂಖ್ಯಮ 1037
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)21/2001-02 ಷಣದುಯುಯೊಖ D 23/07/2011



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)3/2002-03 ಚ್ನನಫಶಳಮಮ , ಯ.ಶಂಖ್ಯಮ 1038
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)6/2001-02 ಸಯಚ್.ಕಯ.ನಸಯಸಮಣ , ಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)29/2001-02 ರ್ತಯುಭಲಯಗೌಡ , ನಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)15/2001-02 ವಿ.ಶ.ಶದಶಮಯಸದ ಡಸ:ಎಂ.ಅರ್.ತಂಗಸ ಯ.ಶಂ.149
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)7/2001-02 ತಯೈಭಸಸಿಔ ಳಯದಿ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)10/2001-02 ತಯೈಭಸಸಿಔ ಳಯದಿ(ಜಿ.ಂ. ಔಛಯರಿ) D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)28/2001-02 ವಿಚ್ಸಯಣಸಧಿಕಸರಿಖಲಲಿಱ  ಸಸಖೂ ಔಛಯರಿಖಲಲಿಱ ಫಸಕ್ತ ಆಯುಳ ಔಡತ
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(4) ಔುಱಔಮಿರ ತಯಫಯರ್ತ ಶಂಷಯಥ D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-27/2002-03 ಭುಕಮಭಂರ್ತಯ ಚ್ಂದುಯಯಳಯ ಚ್ುಕಯು ಖುರ್ತಿನ ಯವಯನ 1079
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-25/2002-03 ವಿ.ಶ.ಶದಶಮಯಸದ ಶ್ಯ ಎ.ಔೃವಣ  ಚ್ುಕಯು ಖುರ್ತಿನ ಯವಯನ 108
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ದಿನೌಷಯ-27/2002-03 ವಿ.ಶ.ಶದಶಮಯಸದ ಶ್ಯ ಜಿ.ಭಧುಶೂಧನ್ ಚ್ುಕಯು ಖುರ್ತಿನ ಯ.1134
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-17/2002-03 ಶ.ಔ.ಆಂ.ಮ ಜಿಲಯಱಮಲಿಱಯುಳ  ಶ್ಶುಿ ಯಔಯಣ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-26/2002-03 ೂಜಸರ್ ಆಳಯ ಯವಯನಖಳಿಗಯ  ಈತಿಯ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)9/2002-03 ಄ಯಖಜ್ಞಸನಯಂದಯ , ವಿ.ಶ.ಶ.ಯವಯನ ಶಂ. 445
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)3/2002-03 ವಸಂತವಿಯಗೌಡ  ವಿ.ಶ.ಶ.ಯವಯನ ಶಂ. 845
D 20/04/2011



ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)7/2002-03 ದಯಳಯಸಜು , ಖೂಯಪ್ ಡಿ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)10/2002-03 ಶ್ಯ ಜಖದಿಶ್ ವಯಟ್ಟರ್ ಯವಯನ ಶಂ. 922
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ ಸಿಸಿಎ-5/2002-03 ಅರ್.ಕಯ.ಶ್ಳಣಣ, ಕ್ತ.ಆಂಜಿನಮರ್
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-24/2002-03 ಜಿ.ಂ..ಕಸ (಄ಭಿ) ಆಳಯ ಳಯದಿ ( ು ಆಲಸಖ್ಯ)
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-18/2003-04 ಕಯ.ಬಿ.ಯಸಜವಯಕರ್ , ಶ.ಆಂ., ಫಯಱೂಯು
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-10/2003-04 ವಿಧಸನ ಶಬಸ ಶದಶಮಯಸದ ಎಂ.ಪಿ.ಱಕ್ಷಿಿನಸಯಸಮಣ  ಯ. 2813
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-11/2003-04 ವಿಧಸನ ಶಬಸ ಶದಶಮಯಸದ ಮಡಿಮೂಯ ಯ. 274
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-14/2003-04 ವಿಧಸನ ಶಬಸ ಶದಶಮಯಸದ ವಿವಯಳಳಯ  ಸಯಖಡಯ ಯ. 4812
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-5/2003-04 ಶಔಲಯುಯ  ತಸ: ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಕಸಭಗಸರಿ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-21/2003-04 ಮಗಲಸ ಕಯಗಸರಿಕಸ ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-34/2003-04 ಜಿ.ಭಧುಶೂದನ್, ಚ್ುಕಯುಯಹಿತ  ಯ.ಶಂ. 402
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-35/2003-04 ಶ್ಲ್ ಜಿನಸಮರ್ತ, ಯ.ಂ. 32/03
D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-36/2003-04 ಶದಸನಂದಗೌಡ , ುತೂಿಯು ಯ. ಶಂ. 227/03
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(6)ಅಯಮ-450/2000-01 ಶ್ಯ ಕಸಂತಯಸಜು , ಕಸ.ನ.಄. ಕಸಮಿಬಸಯ ಳಹಿಸಿದ ನಂತಯ ಚಿಕ್ ನಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)50/2001-02 ಶ್ಯಗೌಡ , ಕಸಮಿದಶ್ಿ , ಗಸಯ.ಂ. ಔಡತ
D 29/03/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-8/2004-05
ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ವಿ.ನಂಜಯಮಮ, ಶ.ಕಸ.ಆಂ. ಗಯಯು ಸಸಜಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಕಸಯಣ ಕಯಳಿ 
ನಯೂಟಿಸ್ ಜಸರಿ D 20/04/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-19/2004-05 ಶ್ಯ ಶ್ಳಮಮ, ಯ.ದ.ಶ., ತಸ.ಂ., ಫಯಱೂಯು
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ಆತಯಯ/2005-06 ತಯ ಳಮಳಸಸಯಖಲ ಔಳರ್ ಮಲಯ ವಸಖ್ಯ ನಭೂದಿಶುಳ ಫಗಯೆ
D 23/07/2011

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)಄.ಗಯಸಸ-02/2006-07 5-4-2006ಯ ವಿವಯವ ಶಬಯಗಯ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ
D 23/07/2011



 

UÀtQÃPÀÈvÀ 
ಔಯ.ಶಂ.  PÀqÀvÀ ಔಯ.¸ÀA. «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÀ ªÀ» PÀqÀvÀ «ªÀgÀ 

«¯ÉÃ ¸ÀégÀÆ¥À 
(r¸ï  J-E)

£Á±ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ 
¢£ÁAPÀ

1 ಸಿಡಿಪಿ-ಆಎಸ್ ಟಿ-20:84-85 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಕಯ. ಷುಚ್ು, ಗಸಯಭಷಯಳಔ ಆಳಯ ಯತನ ಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ B 31/7/2033

2 ಸಿಡಿಪಿ:ಆಎಸ್ ಟಿ:99:84-85 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎಸ್. ಯಂಖಷಸಳಮಿ, ಯ.ದ.ಶ, ಆಳರಿಗಯ ಖೃಷ ನಭಸಿಣ 
ಭುಂಖಡ

B 31/7/2033

3 ಸಿಡಿಪಿ:ಆಎಸ್ ಟಿ:96:84-85 ಶ್ಯ ಎ. ಯುದಯ, ದಿಳದ.ಶ., ಆಳರಿಗಯ ಖೃಷ ನಭಸಿಣ ಭುಂಖಡ B 31/7/2033

4 ಸಿಡಿಪಿ:ಆಎಸ್ ಟಿ:298:85-86 ಶ್ಯ ಎಂ.ಎನ್. ಂಔಯಸಚ್ಸರಿ, ಗಸಯಭಷಯಳಔ ಆಳರಿಗಯ ಖೃಷ ನಭಸಿಣ 
ಭುಂಖಡ ಔುರಿತು.

B 31/7/2033

5 ಸಿಡಿಪಿ:ಆಎಸ್ ಟಿ:68:85-86 ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ನೌಔಯರಿಗಯ ಖೃಷ 
ನಭಸಿಣ ಷಸಱ

B 31/7/2033

6 ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)220:89-90 ಶ್ಯ ಅರ್. ಭಯುಲ, ಭಂ.ಂ. ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಆಳಯ ಭನಯ ನಭಸಿಣ 
ಭುಂಖಡ

B 31/7/2033

7 ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)309:90-91 ಶ್ಯ ಎನ್.ಡಿ. ಔೃಶಯಣಗೌಡ, ಭಂ.ಂ. ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಆಳಯ ಭನಯ ಷಸಱ B 31/7/2033

8 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)133:92-93 ಶ್ಯ ಕಯ.ಜಿ. ನಸಯಸಮಣ ಭತುಿ ಲಯ ಡಸ. ಄ಷಭದ್ ಷಸಫಸ, ನಳೃತ ಿ
ಯದಮಯು ಆಳಯ ಔಡತ

B 09/11/2033

9 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)373:93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 41262/93ಕಯು ಔಂಡಿಕಯಸಯು ವಯಸಳನುನ 
ಔಲುಹಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಔುರಿತು. 
ಫಟ್ಸಡಯ ುಶಿಔ ಂದು

B 13/7/2024

10 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)373:93-94 ಶ್ಯ ಕಯ.ಜಿ. ನಸಯಸಮಣ ಭತುಿ ಲಯ ಡಸ. ಄ಷಭದ್ ಷಸಫಸ, ನಳೃತ ಿ
ಯದಮಯು ಆಳಯ ಔಡತ

B 13/7/2024

11 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)443:93-94 ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಱುಱ ಮಱುಶಹಿ ರಿಜಿಶಟರ್ B 31/7/2033

12 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)139:94-95 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 16573 83/1994(S) ಶ್ಯ ಗಯೂವಿಂದ ಭತುಿ 
ಆತಯಯು

B 08/01/2033

13 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)274:94-95 ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಖಳಿಗಯ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಸಿಫಫಂದಿ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. B 31/7/2033

14 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)538:95-96 ಹಿಂದಿನ ತಸ.ಂ.ಭಂ. ನೌಔಯಯನುನ ಶಔಯಭಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ B 31/7/2033

15 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)19:96-97 ಶ್ಯ ಬಿ. ಷನುಭಂತ, ನಳೃತ ಿಕ್ಷಯತಸಯಭಿಳೃದಿಧ ಄ಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ಔಡತ B 06/09/2037

16 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)422:96-97
ಶ್ಯ ಄ಣಣ, ಂ.಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಯಳಯ ಕಯ.ಎ.ಟಿ., ಄ಜಿಿ ಶಂ. 5949/96 

ಶುಪಿಯಂ ಕಯೂಟ್ಿ ನ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 18890/98 ಎಯಡು ಔಡತಖಲು B 10/01/2034

17 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)132:97-98 ಶ್ಯ ಲಿಂಖ, ನಳೃತ ಿಬಿ.ಡಿ.ಒ., ಯತನ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು. B 10/10/2035

18 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)236:97-98 ಜಿ.ಂ. ನೌಔಯಯ ಶಭಳಶರ ವಿತಯಣಯ 3 ಔಡತ ಶಭಳಶರ ವಿತಯಣಯ ಳಹಿ 
ಂದು

B 17/12/2034

19 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)215:98-99 ಶ್ಯ ಎನ್.ಜಿ. ಸಿದಯೆಗೌಡ, IREP ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿ ತಸ.ಂ 
ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ

B 31/7/2033

20 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)369:99-2000
ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಸ್. ನಸಖಬೂವಣ್, ಕಸ.ನ.಄., ತಸ.ಂ. ಅಱೂಯು ಆಳಯ 
ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ

B 31/7/2033

21 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)349:99-2000 ಶ್ಯ ಶುಫಯಫಗೌಡ, ಂ.ವಿ., ಆಳಯ ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ B 31/1/2033

ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಯಿ್ತ ಸಿಫಫಂದಿ ವಿವಮಖಲ ಔಡತಖಲ  ವಿಳಯ
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UÀtQÃPÀÈvÀ 
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22 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)330:99-2000 ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಂ. ನಯಸಿಂಷಭೂರ್ತಿ ಆಳರಿಗಯ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. B 31/1/2033

23 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)386:2000-01
ಶ್ಯ ಜಿ.ಎಚ್. ಶ್ಳಲಿಂಖಭೂರ್ತಿ, ಕಸ.ನ.಄., ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ 
ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ

B 31/7/2033

24 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)386:2000-01 ಶ್ಯ ಬಿ.ಎನ್. ಯಸಜವಯಕರ್, ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ B 31/7/2033

25
ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ದಿನಖೂಲಿ-7:2001-02 ಶ್ಯ ಜಿ.ಎಸ್. ಂಔಯ, ಶ.ಬೂ. ವಿಜ್ಞಸನ ಸಸಖು ಆತಯಯು 

ಔ..ನಸಮ.ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಄ಜಿಿ 7426- 7454/2001
B 20/10/2031

26 ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ಎ-70/04-05 ಯ.ಎಂ.ಲಯೂಹಿತಸಳ ಶಳ ಆಚ್ಸು ಯತನ B 01/04/2010

27 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಎ-70/04-05 ನಂಜುಂಡಯಗೌಡ ಯ.ದ.ಶ ಕಸಱಮಿರ್ತ ಯತನ ಫಡಿಿ B 01/04/2030

28 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಎ-446/04-05 ಶ್ಯ ಱಕ್ಷಿಮ, ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸರ್ತಿ ಆಳಯ ಷಸಳ.ಚ್ಸ ಯತನ B 01/04/2010

29 ಜಿಂಸಸ:ತಸ.ಂ.ಸಿ:64:2005-06 ಶ್ಯ ಄ಣಣ ಆಳಯ ಕಯ.ಎ.ಟಿ. ಄ಜಿಿ ಶಂ.616:2005ಯ ಔುರಿತು. B 16/3/2036

30 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)(ಎ):ತಸ.ಂ.ಸಿ:2005-06
ಶ್ಯ ಎಸ್.ಅರ್. ಷರಿಶ್ ಔುಭಸರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಕಯ. ಯಸಭಔೃವಣ, ಗಸಯ.ಂ. 

ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಆಳರಿಗಯ ಄ನುಔಂದ ನೌಔರಿ ಔುರಿತು. B 17/9/2038

31 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)ಎ:2005-06 ಡಸ. ಬಿ.ಸಯಚ್. ಶ್ಳಲಿಂಖಭೂರ್ತಿ, ಕಸ.ನ.಄., ಆಳಯ ಫಯಫಸಕ್ತ ಯಭಸಣ 
ತಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ

B 23/2/2038

32 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)(ಎ):ತಸ.ಂ.ಶ 8:2005-06 ಭಸದ ಡಿ ತಸ.ಂ. ಅಱೂಯು ಶಳ.ಚ್ಸ ಯತನ B 01/04/2034

33 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)(ಎ):ತಸ.ಂ.ಶ 9:2005-06 ಸಯಚ್.ಡಿ. ನಸಖಯಸಜು ಡಿ ಖೂಯಪ್ ಅಱೂಯು ಆಳಯ ಶಳ.ಚ್ಸ ಯತನ B 01/04/2034

34 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)(ಎ):ತಸ.ಂ.ಶ 10:2005-06 ಸಯಚ್.ಎನ್ ಚ್ಂದಯವಯಕಯಮಮ ಸ.ಚ್ಸ. ಆಳಯ 20ನಯ ಳವಿದ ಡಿಿ B 01/04/2031

35 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)(ಎ):ತಸ.ಂ.ಶ 12:2005-06 ಸಯಚ್.ಅರ್.ದಭಱತಸ ಆಳಯ ಫಡಿಿ B 01/04/2031

36 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)(ಎ):ತಸ.ಂ.ಶ 19:2005-06 ಜಳಯಯಗೌಡ ಡಿ ಖೂಯಫ್ ಆಳಯ ಶಳ.ಚ್ಸ.ಯತನ B 01/04/2031

37 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)(ಎ):ತಸ.ಂ.ಶ 20:2005-06 ಎಂ.ಜಿ.ಯಯಣುಕಸ ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು ಕಸ.ಮಿ.ಯ B 01/04/2011

38 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)(ಎ):ತಸ.ಂ.ಶ 38:2005-06 ಸಯಚ್.ಬಿ.ಷಸವಿರ್ತಯ ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು ಶಳ.ಚ್ಸ.ಯ ಫಡಿಿ B 01/04/2031

39 ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)61:2006-07
ಶ್ಯ ಂಸಳರ್ತ ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈ ನದಯಿಔಯು ಯಳಯ ವಿಯುದಧದ 
ಅಯಯೂಣಯ ಮಲಿನ ಆಲಸಖ್ಯ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಫಗಯೆ B 30/3/2037

40 ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)114:2006-07 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಂ. ದಿ. 21-2-2007ಯ ಶಬಸ ನಡಳಳಿ 
ಕಸ.ನ.಄.ಖಲ ವಿಯುದಧದ ದೂಯು ಔುರಿತು.

B 02/05/2037

41 ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)106:2006-07
ಗಯೂಯೂಯು ಗಸಯ.ಂ.ಮಲಿಱ ನಡಯದಿಯುಳ ಄ಳಮಳಸಸಯಖಲ ಶಂಫಂಧದ 
ದೂಯು ಔುರಿತು. B 01/06/2037
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42 ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)53:2006-07 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಔಣಔಟಯಟ 
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ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(7)ಯಔ/2000-01
ಶ್ಯ ಷನುಭನಯಶಮಮ ಕಸ.ನ.಄ ತಸ.ಂ. ಸಸಶನ ಆಳಯ ಯಮಕ್ತಿಔ 
ಔಡತ

C 31/03/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(7)ಯಔ/2003-04
ಶ್ಯ ಬಿ.ಜಿ.ಯವಿಂದಯ ಕಸ.ನ.಄  ತಸ.ಂ.಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ ಯಮಕ್ತಿಔ 
ಔಡತ

C 31/03/2007

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(7)ಯಔ 2003-04
ಶ್ಯ ಕಯ.ಎನ್.ಯಬಸಔಯ ಖು ಿಕಸ.ನ.಄ ತಸ.ಂ, ಅಱೂಯು ಆಳಯ 
ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ

C 31/03/2007

64 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)484:2001-02 ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಂ.ಜಯೂಭಸಲಯ, ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯ ಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ

D 31/7/2008

65 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ದಯೂ.಄.ಹಿಂ-5:02-03, ಅಱೂಯು ತಸ.ಂ. ವಸಶಔಯ ಕಯೂಠಡಿಗಯ ದೂಯಳಣಿ ಶಂಔಿ ಔುರಿತು. D 31/7/2008

66 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)10:2002-03, ಶ್ಯ ಎ.ಎಂ. ಭಸಯಳಯ, ಡಿದಜಯಿ ನೌಔಯಯು ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ D 31/7/2008

67 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)13:2002-03,
ಶ್ಯ ಕಯೂದಂಡಯಸಭವಯಟಿಟ, ಂ.ವಿ(ನ) ಆಳರಿಗಯ ಶಥಗಿತ ಯತನ ಫಡಿ ಿ
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31/1/2008

68 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಶಳ.ಚ್ಸ.ಭುಂ:17:02-03,
ಶ್ಯ ಕಯ.ಜಿ. ಫಶಳಯಸಜು, ಲಯಔು ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ತಸ.ಂ. ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ 
ಶಳಮಂಚ್ಸಲಿತ ವಿವಯವ ಯತನ ಭುಂಫಡಿ ಿಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31/7/2008

69 ಜಿಂಸಸ:಄ಭಿ(4)ಅಯಮ:314:2002-03, OS ನಂ 163102 ಯ ಶಂಫಂಧ ಳಕ್ತಱಯ ಫಿ ಫಗಯೆ D 31/7/2008

70 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಶಚಿಳಯ ಟಿಣಿ:03:2002-03
ಶ್ಯಭರ್ತ ವಿಣಸ ಕಯೂಂ ಯಮಶ್, ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔರಿ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 31/7/2008

71 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)265:2002-03, ಅಱೂಯು ತಸ.ಂ. ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯ ಷುದಯ ೆಫದಲಸಳಣಯ ಫಗಯೆ D 31/7/2008

72 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)334:2002-03, ಶ್ಯ ಭುಔುಂದ ಆಳರಿಗಯ ಶಳಮಂಚ್ಸಲಿತ ವಿವಯವ ಯತನ ಫಡಿಿ D 31/7/2008

73 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)212:2002-03, ಶ್ಯ ಜಯ. ವಬಿದಿೆನ್, ಖೂಯಪ್ ಡಿ. ನೌಔಯಯು ಄ನುಔಂದ ನೌಔರಿ ಔಡತ D 31/7/2008

74 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)218:2002-03,
ಶ್ಯಭರ್ತ ಯಯಭಔುಭಸರಿ, ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು ಄ನುಔಂದ ಅಧಸಯದ 
ಮಲಯ ನಯಭಔ ಫಗಯೆ D 31/7/2008

75 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)475:2002-03, 2002-03ನಯ ತಸ.ಂ. ಕಸಮಔಯಭ ಔುರಿತು. D 31/7/2008

76 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(7)ಯ.಄.ಹಿಂ:03:2002-03, ತಸ.ಂ. ಯಸಶ ಄ನುಭರ್ತ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ 2006-07 ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸದಮಕ್ಷಯು ಕಸ.ನ.಄ ಖಲ ವಿಯುದ ೆದೂಯು D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2) 627/03-04 ಶ್ಯ ಭಸಯಶ್ ಶಸಸಮಔ ಕಸಮಿದಶ್ಿ(಄ಭಿ) D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)343:2006-07 ಶ್ಯ ವಸಂತ ಯ.ದ.ಶ ಸಸಖೂ ಎಸ್.ಅರ್.ಶುಯಯ ದಿಳ.ದ.ಶ ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ

D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ:16:2006-07 ಂಚ್ಸಮರ್ತ ಭತುಿ ರಿವತುಿ ಭಸಸ ವಿಬಸಖ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ:147:2006-07 ವಿವಿದ ಆಲಸಖ್ಯ ಔಛಯರಿಖಳಿಗಯ ಫಸಕ್ತ ಆಯುಳ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ. D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ ಆತಯಯ:2006-07 ಅಱೂಯು ತಸ.ಂ. ಕಸ.ನ.಄ ಕಸಮಿನಳಿಷಣಯ ಫಗಯ.ೆ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ಶ್ಯ ಜಯ.ಶರ್ತಶ್ ಚ್ಂದಯ ಕಸ.ನ.಄, ತಸ.ಂ., ಄ಯಔಱಖೂಡು D 31/7/2009
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ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ.ಸಿಫಫಂದಿ ವಿವಯವ ಶಳ.ಮಂ ನಳೃರ್ತ ಿಫಗಯ.ೆ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎಮ್.ಸಯೂನನವಯಟಿಟ ದಿಳ.ದ.ಶ ತಸ.ಂ ವಿಚ್ಸಯ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ ಸಿಫಫಂದಿ ನಯಭಕಸರ್ತ ವಿಚ್ಸಯ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04
ತಸ.ಂ ನದಿ 8448ಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಂ ನಸಮಮಸಱಮದ 
ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ ಄ಂಖಡಿಖಲ ಠಯಳಣಿ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ಎಂ.ಸಯಚ್.ಔೃಶಯಣಗೌಡ ರಿಚ್ಸಯಔಯು, ತಸ.ಂ., ಶಔಲಯುಯ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ಶ್ಯ ರಿಸಸನ್ ಸವ ಬಿನ್ ಎಂ.ಅರ್.ಔರಿಂ ಄ಳಯ ಄ನುಔಂದ 
ಅದಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ. ಄ಯಔಱಖೂಡು-ಆತಯಯ ಔಡತ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ. ಶಔಲಯುಯ-ಆತಯಯ ಔಡತ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ. ಄ಯಸಿಕಯಯಯ-ಆತಯಯ ಔಡತ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ. ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ-ಆತಯಯ ಔಡತ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ. ಫಯಱೂಯು-ಆತಯಯ ಔಡತ D 31/7/2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ. ಸಸಶನ-ಆತಯಯ ಔಡತ

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ. ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ-ಆತಯಯ ಔಡತ

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2003-04 ತಸ.ಂ. ಅಱೂಯು-ಆತಯಯ ಔಡತ

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ಎತಸ.ಂ.ಸಿ-139/2003-04 ಎ.ಎಸ್.ಮಷನ್ ಔುಭಸರ್,ದಿಳ.ದ.ಶ., ಷಸ.ಬ.ನ. ಫಸಖಃ ಸಷಸಸರ್ತ
99 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)14/03-04 ದಯೂಡಡಷಸಳಮಿ, ದಿಳ.ದ.ಶ., ಶಔಲಯುಯ .ೂ.಄ಳಧಿ D 01/04/2009

100 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)18/03-04 ಚ್ಂದಯಕಸಭತಭಭ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2009

101 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)20/03-04
ಡಿ.ಕಯ.ನಸಗಯಗೌಡ, ಸ.ಚ್ಸಱಔಯು, ತಸ.ಂ.಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಬಸಖ: 

಄ಂರ್ತಭ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2009

102 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)22/03-04
಄ನಱಷಯೂಂಡೂರ್, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, ತಸ.ಂ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ 
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2009

103 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)38/03-04 ಧಮಿಶ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ತಸ.ಂ. ಫಯಱೂಯು ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2009

104 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)ತಸಂಸಿ-107/03-04 ಎಂ.ಶಯಶಳತಭಭ, ಯ.ದ.ಶ. ಳರಿಗಯ ಜಿಪಿಎಫ್ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2009

105 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)112/03-04
ಎಂ.ಕಯ.ಫಶಳಯಸಜು, ಸ.ಚ್ಸ., ತಸ.ಂ. ಸಸಶನ ಫಸಖ: ಄ಂರ್ತಭ 
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2009

106 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)118/03-04
ವಸಯದಭಭ, ತಸ.ಂ., ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2009

107 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)123/03-04
ಸಯಚ್.ಎನ್.ಶಂತ್ ಯ.ದ.ಶ., ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳರಿಗಯ 20 ಳವಿಖಲ 
ವಿವಯವ ಯತನ ಫಡಿ ಿತಯ ಳಮಳಸಸಯ D 01/04/2009
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108 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)125/03-04
ತಸ.ಂ. ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯಗಯ ನೌಔಯಯನುನ 
ನಯೊಜಿಶುಳುದು D 01/04/2009

109 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)133/03-04
ಎನ್.ಯೊಖಭಭ, ಲಯಔು ಶಸಸಮಔ, ತಸ.ಂ., ಄ಯಔಱಖೂಡು ಄ಳಯ 
ಜಿಪಿಎಫ್  ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2009

110 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)143/03-04 ಸಯಚ್.ಸಿ.ಂಔಯವಯಟಿಟ, ಯ.ದ.ಶ. ಆಳಯ ಜಿಪಿಎಫ್  ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2009

111 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)144/03-04 ಧಮಿಶ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ತಸ.ಂ. ಆಳಯ ಜಿಪಿಎಫ್  ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2009

112 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)36/03-04 ತಸ.ಂ. ಶಸಸಮಔ ಆಂಜಿನಮರ್ ಷಯಸ ವಿಳಯ D 01/04/2009

113 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12)06/2003-04 ವಿಠಱಯಸವ್ "ಡಿ" .ೂ.಄. ಘೀೂವಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2012

114 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ/2004-05 ಸಯಚ್.ಬಿ.ಷಸವಿರ್ತಯ ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು ಷಸ.ಬ.ನ. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31/03-2010

115 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 26/2004-05 ಟಿ.ಚ್ಯಱುಳ ಯ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31/03-2010

116 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)305/2004-05 ಎ.ಎಸ್.ಯಂಖನಸಥ ಲಯಔು ಄ಧಿಕ್ಷಔ. ಷಸ.ಬ.ನ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31/03-2010

117 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 2/2004-05 ಯಬಸಚ್ಂದಯ ಸಯಖಡಯ, ಯ.ದ.ಶ., 5ನಯ ಶಥಗಿತ ಯತನ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31/03-2010

118 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 24/2004-05 ಸಯಚ್.ಯ.ನಸಖಣಣ ಶ.ಔ., ತಸ.ಂ. ಄ಯಔಱಖೂಡು ನಯೊಜನಯ D 31/03-2010

119 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 13/2004-05 ತಸ.ಂ., ಸಿಫಫಂದಿ ಔಛಯರಿಗಯ ಗಯಯು ಸಸಜಯಸಗಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03-2010

120 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 30/2004-05
ಕಸಮಿನಸಿಷಔ ಄ಧಿಕಸರಿ., ಄ಂಖವಿಔಱಯ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯಗಯ 
ನಯೂಡಲ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಳಸಗಿ ನಯಭಔ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03-2010

121 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 18/2004-05
ಬಿ.ಎಸ್.ುಟ್ಟವಯಟಿಟ, ಳಮಳಷಸಥಔಯು, ತಸ.ಂ., ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ.

D 31/03-2010

122 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 19/2004-05
ಕಯ.ನಸಖಯಸಜ್ "ಡಿ"ಖೂಯಪ್, ತಸ.ಂ., ಅಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸಬನ 
ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31/03-2010

123 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 28/2004-05 ತಸ.ಂ ಈಸದಮಕ್ಷರಿಗಯ ಸಷನ ಷೌಱಬಮ ಫಗಯ.ೆ D 31/03-2010

124 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 23/2004-05
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಂ. ಖಣಔಮಂತಯ ನಳಿಹಿಶುಳ ಕಯಱಶಕಯು 
ಭತದಸಯಯ ಮಲಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 31/03-2010

125 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ  /2004-05 ಷಸಭಸನಮ ತಯಖಲು D 31/03-2010

126 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 19/2004-05

ಂಚ್ಸಮತ್ ಯಸಜ್ ಫಱಡುಶುಳ ವಿಚ್ಸಯದಲಿಱ ಶಳಮಂಷಯಸ 
ಶಂಷಯಥಖಳಿಗಯ ತಸ.ಂ ಸಸಖೂ ಗಸಯ.ಂ ಖಲ ಶಷಕಸಯ ನಡುಳುದಯ 
ಔುರಿತು

D 31/03-2010

127 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 17/2004-05 ನಂಖಯಸಜು ಡಿ. ತಸ.ಂ.಄ಯಔಱಖೂಡು ವಿಯುದ ೆದೂಯು. D 31/03-2010

128 ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 1/2004-05 ಕಯ.ಅರ್.ಱಕ್ಷಿಮಕಸಂತ, ಕಸ.ನ.಄, ಸಯೂ.ನ.ುಯ ಆಳಯ ಔಡತ D 31/03-2010

129 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 48/2004-05
ನಂಖಯಸಜು ಡಿ ತಸ.ಂ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಳರಿಗಯ 20 ಳವಿ ಆಳರಿಗಯ 
ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಯತನ ಫಡಿ.ಿ

D 31/03-2010

130 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 44/2004-05
ಚ್ನನವಯಟಿಟ " ಡಿ" ದಜಯಿ ತಸ.ಂ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಳರಿಗಯ 20 ಳವಿ 
ಆಳರಿಗಯ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಯತನ ಫಡಿ.ಿ

D 31/03-2010

131 ಜಿಂಸಸ:ಅ(7) 450/2004-05 ಭಂಜಯಗೌಡ "ಡಿ" ತಸ.ಂ.ಸಸಶನ ಳಯ 15 ಳವಿ D 31/03-2010

132 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)18/03-04 ಚ್ಂದಯಕಸಭತಭಭ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01-04-2009

133 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)20/03-04
ಡಿ.ಕಯ.ನಸಗಯಗೌಡ, ಸ.ಚ್ಸಱಔಯು, ತಸ.ಂ.಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಬಸಖ: 

಄ಂರ್ತಭ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01-04-2009
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134 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)22/03-04
಄ನಱಷಯೂಂಡೂರ್, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, ತಸ.ಂ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ 
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01-04-2009

135 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)38/03-04 ಧಮಿಶ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ತಸ.ಂ. ಫಯಱೂಯು ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ D 01-04-2009

136 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)ತಸಂಸಿ-107/03-04 ಎಂ.ಶಯಶಳತಭಭ, ಯ.ದ.ಶ. ಳರಿಗಯ ಜಿಪಿಎಫ್ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01-04-2009

137 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)112/03-04
ಎಂ.ಕಯ.ಫಶಳಯಸಜು, ಸ.ಚ್ಸ., ತಸ.ಂ. ಸಸಶನ ಫಸಖ: ಄ಂರ್ತಭ 
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01-04-2009

138 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)118/03-04
ವಸಯದಭಭ, ತಸ.ಂ., ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01-04-2009

139 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)123/03-04
ಸಯಚ್.ಎನ್.ಶಂತ್ ಯ.ದ.ಶ., ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳರಿಗಯ 20 ಳವಿಖಲ 
ವಿವಯವ ಯತನ ಫಡಿ ಿತಯ ಳಮಳಸಸಯ D 01-04-2009

140 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)125/03-04
ತಸ.ಂ. ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯಗಯ ನೌಔಯಯನುನ 
ನಯೊಜಿಶುಳುದು D 01-04-2009

141 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)133/03-04
ಎನ್.ಯೊಖಭಭ, ಲಯಔು ಶಸಸಮಔ, ತಸ.ಂ., ಄ಯಔಱಖೂಡು ಄ಳಯ 
ಜಿಪಿಎಫ್  ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01-04-2009

142 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)143/03-04 ಸಯಚ್.ಸಿ.ಂಔಯವಯಟಿಟ, ಯ.ದ.ಶ. ಆಳಯ ಜಿಪಿಎಫ್  ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01-04-2009

143 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)144/03-04 ಧಮಿಶ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ತಸ.ಂ. ಆಳಯ ಜಿಪಿಎಫ್  ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01-04-2009

144 ಜಿಂಸಸ/ಅ(12)36/03-04 ತಸ.ಂ. ಶಸಸಮಔ ಆಂಜಿನಮರ್ ಷಯಸ ವಿಳಯ D 01-04-2009

145 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)13/2007-08 ಡಿ.ಕಯ.ನಸಗಯಗೌಡ, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ, ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ D 31-7-2009

146 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)14/2007-08 ವಸಯದಭಭ, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 24-9-2009

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 22/2005-06 ಯಂಗಯಗೌಡ, ಯ.ದ.ಶ ಆಳಯ ಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 29/2005-06 ಯಕಸಶ್ "ಡಿ" ತಸ.ಂ., ಫಯಱೂಯು ಷಸ.ಬ>ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 27/2005-06 ಕಯ.ಜಿ.ಫಶಳಯಸಜು, ತಸ.ಂ., ಸಯೂ.ನ.ುಯ ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 21/2005-06
ಭಲಯಱಶ್, ಯ.ದ.ಶ ತಸ.ಂ., ಄ಯಔಱಖೂಡು ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ 
ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 15/2005-06 ಸಯಚ್.ಎನ್ .ಶಂತ್, ತಸ.ಂ., ಸಯೂನ.ುಯ ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 16/2005-06 ಯಸಮಗೌಡ "ಡಿ" ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 43/2005-06 ಎನ್.ಭಱಱ, ಯ.ದ.ಶ ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 7/2005-06 ಕಯ.ಬಿ.ಶ್ಳಭೂರ್ತರ ಯ.ದ.ಶ ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 24/2005-06 ಎ.ಎಂ.ಭಸಯಳಯ "ಡಿ" ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 11/2005-06 ಅರ್.ಕಯ.ಶ್ಳಣಣ ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್ "ಡಿ" ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ಎ-5/2005-06 ಎಂ.ಅರ್.ಜಖದಿಶ್, ಳಮಳಷಸಥಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 27/2005-06 ವಿಯಣಣ, ಳಮಳಷಸಥಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 52/2005-06 ಸಯಚ್.ಸಿ.ಂಔಯವಯಟಿಟ, ಯ.ದ.ಶ. ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011
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ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 61/2005-06 ಬಿ.ಎಸ್.ಖಂಗಸಧಯ, ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು, ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 63/2005-06 ಬಿ.ಸಯಚ್.ಫಶಳಯಸಜು, ಕಸ.ನ.಄ ಷಸ.ಬ.ನ ಸಷಸಸರ್ತ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 59/2005-06 ಸಯಚ್.ಡಿ.ದಮಿಶ್, ದಿಳ.ದ.ಶ., ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 65/2005-06 ಡಿ.ಎಸ್.ದಯಯಗೌಡ, ಯ.ದ.ಶ., ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 62/2005-06 ನಂಖಯಸಜು, "ಡಿ" ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 48/2005-06 ಟಿ.ಚ್ಯಱುಳ ಯ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಫಸಖಃ ಸಷಸಸರ್ತ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(12)ತಸ.ಂ.ಸಿ 40/2005-06 ಂಔಯಯಗೌಡ "ಡಿ" ಕಸ.ಮಿ.ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 30/2005-06 ಡಿ.ಎಸ್.ದಯಯಗೌಡ, ಯ.ದ.ಶ., ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ-28/2005-06 ಯೊಖಣಣ ಯ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ -13/2005-06 ಶಣಯಣಗೌಡ ಯ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 40/2005-06 ಎ.ಸಯಚ್.ಶ್ಯನಸಶ ಲಯಔು ಄ಧಿಕ್ಷಔಯ, ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 31/2005-06 ಶ್ಳಮಮ, ಯ.ದ.ಶ., ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 38/2005-06 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ.ಶಥಳಿಮ ಶಂಷಯಥಯ್ತಂದ ಫಯಯಲಚ್ುು ಭಸಡಿಶುಳ ಔುರಿತು D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಎ-4/2005-06
ತಸ.ಂ.ಭಸಯಸಟ್ ಭಳಿಗಯಖಲನುನ ಫಸಡಿಗಯ ಮತ ಿಳಶೂಱು ಭಸಡಱು 
ಕಸನೂನು ಶಱಸಯ ಡಯಮಱು ಄ನುಭರ್ತ ಫಗಯೆ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ 11/2005-06 ಸಯಚ್.ಕಯ.ನಸಖಯಸಜು ಕ್ತ.ಆಂ. ಯಮಸಣ ಬತಯಮ ಬಿಲಿಱಗಯ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯಿ್ತ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ 29/2005-06 ಎಂ.ಸಯಚ್.ಔೃಶಯಣಗೌಡ "ಡಿ" ಶಥಗಿತ ಯತನ ಫಡಿ ಿಭಂಜೂಯಸರ್ತ. D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ 12/2005-06 ಕಯ.ಬಿ.ಶ್ಳಭೂರ್ತಿ ಯ.ದ.ಶ ಶಳಮಂ ನಳೃರ್ತ ಿಫಗಯೆ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(2)ತಸ.ಂ.ಸಿ 32/2005-06
ವಿ.ಎನ್.ವಿಯಬದಯಷಸಳಮಿ, ಕಸ.ನ.಄., ಯದಮಕ್ತಮ ಯಚ್ು ಭಯುಸಳರ್ತ 
ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯಿ್ತ.

D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 47/2005-06 ಔಛಯರಿ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿ ಿಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 41/2005-06
ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಕಯಶಗಯೂಡು ಗಸಯ.ಂ.ಗೌತಭ ನಖಯ ಕಸಲಯೂನಗಯ 
ವಿದುಮಚ್ುಕ್ತ ಿಕಸಭಗಸರಿ.

D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 32/2005-06
ಸಯೂ.ನ.ುಯ ನಡುಳಣಿ ಗಸಯ.ಂ. ಭಸಜಿ ಄ಧಮಕ್ಷರಿಗಯ ಶಬಸ ಬತಯಮ ಸಳರ್ತ 
ಫಗಯ,ೆ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ಎತಸ.ಂ.ಸಿ 3/2005-06 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ.ಂ. ಚ್ಯಸಿಥಯ ಅಸಿ ಿಳಹಿ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 16/2005-06
ಷಸಭಸನಮ ಶಬಯಮಲಿಱ ಭಂಡಿಸಿದ ವಿವಮಳನುನ ಔಡತದಿಂದ 
ತಯಗಯದುಸಸಕ್ತದ ಫಗಯ.ೆ D 31-03-2011
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ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)33/2005-06 ಎಸ್.ಜಳಯಮಮ ಕಸ.ನ.಄ ಆಳರಿಗಯ ಯಬಸಯ ಬತಯಮ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 23/2005-06
ಸಯೂ.ನ.ುಯ ಫಂಡಿವಯಟಿಟ ಷರಿಜನ ಕಸಲಯೂನಮ ಸ್.ಜಿ.ಅರ್.ಯ ಮಡಿ 
ಜಯಂಡಿ ನಸಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 37/2005-06 ಎಂ.ಅರ್.ಚ್ಂದಯಯಗೌಡ, ನ.ಕಸ.ನ.಄., ಫಸಕ್ತ ಯತನ ಸಳರ್ತ ಫಗಯ.ೆ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 30/2005-06
ಸಯಚ್.ಎನ್.ಔೃವಣಷಸಳಮಿ, ಯ.ದ.ಶ. ಆಳರಿಗಯ ಶಳಮಂನಳೃರ್ತ ಿಸಯೂಂದಱು 
಄ನುಭರ್ತ.

D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 22/2005-06 ಄ನುಔಂದ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ಈದಯೂಮಖ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 21/2005-06 ಜಮಱಕ್ಷಮಭಭ ದಿಳ.ದ.ಶ .ೂ.಄ ಘೀೂವಣಯ D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 14/2005-06 ಖಳಿಕಯ ಯಜಯ ನಖದಿಔಯಣ 2005-06 D 31-03-2011

ಜಿಂಸಸ:ಅ(7)ತಸ.ಂ.ಸಿ 05/2005-06
ಎಂ.ಎಸ್.ಷಂಶಔುಭಸರಿ, ಶ್ಗಯಲಿಪಿಗಸಯಯು, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ.

D 31-03-2011

192 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ತಸಂಸಿ-34/2005-06 ಖೂಯಪ್ "ಡಿ" ನೌಔಯಯ ಶಂಗಕಯು ಕಯೂಠಡಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 01/04/2012

193 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-50/2005-06 ಟಿ.ರ್ತಮೇಗೌಡ, ಶ.. ೂಣರ ಯಬಸಯ ಷಷಸಿಂತರಿಶದ ಫಗಯೆ D 01/04/2012

194 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):ತಸ.ಂ.ಸಿ:36:05-06,
ಶ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್. ಯಣುಗಯೂಸಲ್, ನಳೃತ ಿಕ್ತ.ಆಂ. ಆಳಯ ಄ಭಸನರ್ತಿನ 
಄ಳಧಿಮ ಯತನ ಔುರಿತು. D 19/5/2011

195 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):ತಸ.ಂ.ಸಿ:41:05-06,
ಶ್ಯಭರ್ತ ಱಚಿುಫಸಯ್ತ ಸಸಖು ಶ್ಯಭರ್ತ ಷಸವಿತಯಭಭ, ಡಿ.ಖುಂು 
ನೌಔಯಯು ಆಳರಿಗಯ ಶಥಗಿತ ಯತನ ಫಡಿ ಿಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 24/4/2013

192 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):ತಸ.ಂ.ಸಿ:49:05-06,

ಶಕಸಿಯದಿಂದ ವಿಲಂಫಸಗಿ ಸಳರ್ತಮಸಗಿಯುಳ ರಿವೃತ ನಳೃರ್ತ ಿ
ಯತನ ಯಜಯ ಯತನ ಡಿ.ಸಿ.ಅರ್.ಜಿ., ಔಭುಮಟಯವನ್ ಳಮತಸಮಶದ 
ಮಫಱಗಿಗಯ ಫಡಿ ಿಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 15/6/2011

193 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):53:2005-06
ಶ್ಯ ಫಶಳಯಸಜು ಸಯಚ್.ಡಿ. ಭಸನಮ ವಿ.ಶ. ಶದಶಮಯು ಆಳಯ ಚ್ು.ಖು.ಯವಯನ 
ಶಂ.71ಕಯು ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ D 30/1/2011

194 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):54:2005-06
ಶ್ಯ ಎಸ್. ಯಸಜಯಂದಯನ್, ಭಸನಮ ವಿ.ಶ.ಶದಶಮಯು ಆಳಯ ಚ್ು.ಖು.ಯವಯನ 
ಶಂ.353ಕಯು ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ D 30/1/2011

195 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):56:2005-06,
ಶ್ಯ ಔೃವಣ ಸಲಯಭಸರ್ ಜಯ. (ಶೂಯತುಲ್) ಭಸನಮ ವಿ.ಶ.ಶದಶಮಯು 
ಆಳಯ ಚ್ು.ಖು.ಯವಯನ ಶಂ.858ಕಯು ಈತಿರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 31/1/2011

196 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):66:2005-06,
ಶ್ಯ ಭುಕಮಭಂರ್ತಯ ಚ್ಂದುಯ, ಭಸನಮ ವಿ..ಶದಶಮಯು ಆಳಯ ಚ್ು.ಖು.ಯವಯನ 
ಔುರಿತು D 23/3/2011

197 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)/01/2006-07, ಕಯ.ಯೊಖನಯಸಿಂಷ ಯ.ದ.ಶ., ಷಸಬನ ಬಸಖಃ ಸಷಸಸರ್ತ D 23/3/2013

198 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)/11/2006-07, ಄ಲಯಗಸಸಂಡರ್ ಎಂ. ಕಸಳಡಿಸ್, ಯ.ದ.ಶ. ಷಸಬನ D 01/04/2012

199 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)/12/2006-07,
ದಿ 15-04-2006 ಯಂದು ತಸ.ಂ.ಸಸಶನ ಆಲಿಱನ ನೌಔಯಯ ಗಯಯು 
ಸಸಜರಿ D 01/04/2012

200 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)/14/2006-07, ಬಿ.ಸಯಚ್.ಗಯೂವಿಂದ, ನಳೃತ ಿಗಸಯ.ಂ.ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಆಳಯ ಫಯಫಸಕ್ತ D 01/04/2012
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201 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)/19/2006-07,

ಸಯನಯ 



UÀtQÃPÀÈvÀ 
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¢£ÁAPÀ

221 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)65/06-07
²æÃ ¤AUÉÃUËqÀ Q.EA.¸Á¨sÀ¤ ªÀÄÄAUÀqÀ 

ªÀÄAdÆgÁw
D 01/04/2012

222 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)67/06-07
²æÃ PÉ.¦.¸ÀÄgÉÃ±ï »A¢£À PÁ¤C vÁ.¥ÀA ¨ÉÃ®ÆgÀÄ 

¥Àæ¨sÀ ©°èUÉ «¼Á¸À «£Á¬ÄÛ 
D 01/04/2012

223 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)68/06-07 JA.ZÀ£Àß§¸À¥Àà “r” ¸Á.¨sÀ.¤. ¨ÁUÀ±À: ªÁ¥À¸Áìw D 01/04/2012

224 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)76/06-07 PÉ.£ÁUÀgÁಜ “r” ¸Á.¨sÀ.¤. ªÀÄÄAUÀqÀ D 01/04/2012

225 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)80/06-07
PÉ.AiÉÆÃUÁ£ÀgÀ¹AºÀ , ¥Àæ.zÀ.¸À. ¸Á.¨sÀ.¤ 

ªÀÄÄAUÀqÀ
D 01/04/2012

226 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)82/06-07 gÁªÀÄAiÀÄå “r” ¸Á.¨sÀ.¤. ªÀÄÄAUÀqÀ D 01/04/2012

227 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)83/06-07
JA.J¸ï.®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt, ¥Àæ.zÀ.¸À. ¸Á.¨sÀ.¤. 

ªÀÄÄAUÀqÀ
D 01/04/2012

228 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)105/06-07
ªÀÄ¯ÉèÃ±ï, CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÀÄ, vÁ.¥ÀA., ºÁ¸À£À 

¸Á.¨sÀ.¤. ªÀÄÄAUÀqÀ
D 01/04/2012

229 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)117/06-07
vÁ.¥ÀA.ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt E°è£À ¹§âA¢UÀ¼À 

¥Àæ.¨sÀvÉå ©°èUÉ «¼ÀA§ ªÀÄ£Áß
D 01/04/2012

230 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)118/06-07 dAiÀÄªÀÄä, ¤ªÁðºÀQ, ¸Á.¨sÀ.¤.¨ÁUÀ±À: ªÁ¥À¸Áìw D 01/04/2012

231 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)119/06-07
JA.¸ÀgÀ¸ÀévÀªÀÄä, ¯ÉPÀÌ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, 

¸Á.¨sÀ.¤. ªÀÄÄAUÀqÀ
D 01/04/2012

232 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)114/06-07 ¤AUÀgÁdÄ r ¸Á.¨sÀ.¤. ªÀÄÄAUÀqÀ D 01/04/2012

233 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)115/06-07
JA.Dgï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, ¸Á.¨sÀ.¤. 

ªÀÄÄAUÀqÀ
D 01/04/2012

234 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)«ªÀ-13/2006-07
gÀAUÉÃUËqÀ, ¥Àæ.zÀ.¸À. C£À¢üPÀÈvÀ UÉÊgÀÄ 

ºÁdgÁw §UÉÎ 
D 01/04/2012

235 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)81/06-07
zÉÃªÀgÁdÄ ¥Àæ.zÀ.¸À. E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÁ £ÉÆÃn¸ï 

eÁj
D 01/04/2012

236 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)94/06-07
£ÀAdÄAqÀAiÀÄå ªÁ/¨Á CgÀ¹ÃPÉgÉ EªÀgÀ 

zÀÄ£ÀðqÀvÉ.
D 01/04/2012

237 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2)99/06-07 ¨ÉÆÃeÉÃUËqÀ QèÃ£Àgï ªÀUÁðªÀuÉ §UÉÎ. D 01/04/2012

238 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-10/2006-07
ಎಂ.ವಿ.ಭುನಯಂಔಟ್, ಶ.ಕಸ.ಆಂ. ಆಳಯ ಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ 
ಫಗಯೆ D 01/04/2012

239 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-36/2006-07 ಡಿ.ಯಸಜನಸಮಕ್, ಶ.ಶ್. ಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯುಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2012

240 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ವಿಳ-09/2006-07 ಪಿ.ಚ್ನನನಸಮಕ್, ಕಸ.ಆಂ. ಶ್ಳಮಖ ೆಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2012

241 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)78/2006-07 ಎಸ್.ಜಯ.ಶತಮನಸಯಸಮಣ, ಕಸ.ನ.಄., ಫಸಮಂಕ್ ಷಸಱದ ಫಗಯೆ D 01/04/2012

242 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)91/2006-07 ಕಯ.ಪಿ.ಶುಯಯಶ್, ಶ.ಕಸ.ಆಂ., ಆಳಯ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2012

243 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)ತಸಂಸಿ-08/2006-07 ಕಯ.ಪಿ.ಶುಯಯಶ್, ಕಸ.ನ.಄. ಆಳರಿಗಯ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2012

244 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)4/2006-07 ಬಿ.ಕಯ.ಕ್ತಯಣ್, ಯ.ದ.ಲಯ.ಶ. ಶ್ಶುಿಔಯಭ D 01/04/2012

245 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)03/2006-07 ಶ್ಯಔೃವಣಭೂರ್ತಿ, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಶ್ಶುಿಔಯಭ D 01/04/2012
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246  2006-2007
2006-07ಯ ಜಭಸಫಂದಿ ಕಸಮಿಔಯಭ ಟಿಣಿಖಲು ಸಸನುಫಸಲು 
ವಿಜಸುಯ ಄ಯಣಮ ಔುನಖನಷಳಿಲ, ಫಯಖೂಯು D 01/04/2012

247 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):111:2006-07, ಶ್ಯ ಬಿ.ಕಯ. ಯಂಔಟಯಗೌಡ, ಳಮಳಷಸಥಔಯು, ತಸ.ಂ. ಶಔಲಯುಯ 
ಆಳರಿಗಯ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು.

D 03/08/2012

248 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):112:2006-07, ಭಂಡಮ ಜಿ.ಂ.ಆಂ.ವಿಬಸಖದಿಂದ ಕಯಸಿಂಗ್ ಯಪ್ ಶಯಫಯಸಜು ಔುರಿತು. D 04/05/2012

249 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):103:2006-07,

ಭಸನಮ ವಿ.ಶ.ಶದಶಮಯಸದ ಶ್ಯ ಶುನಲ್ ಔುಭಸರ್ ವಿ. (ಕಸಔಿಲ) ಯಳಯ 
ಚ್ು.ಖು.ಯವಯನ ಶಂ.107 ಔುರಿತು.
ಶ್ಯ ಕಯ.ಟಿ. ಶ್ಯಔಂಠಯಗೌಡ (ದವಿಧಯ ಕ್ಷಯತಯ) ಆಳಯ ಚ್ು.ಖು.ಯವಯನ ಶಂ. 

1544 ಔುರಿತು.
ಶ್ಯ ಫಸಱಯಸಜ್ ಎಸ್. (ಕಯೂಳಯಲಗಸಱ) ಳಯ ಚ್ು.ಖು.ಯವಯನ ಶಂ> 2511 

ಔುರಿತು.

D 04/04/2012

250 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):84:2006-07,
ಶ್ಯ ಕಯ. ಯೊಗಸನಯಸಿಂಷ, ಯ.ದ.ಶ., ಆಳರಿಗಯ ಯಥಭ ಶಥಗಿತ ಯತನ 
ಫಡಿ ಿಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 05/02/2013

251 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):66:2006-07
ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎನ್. ಶಂತ್, ಯ.ದ.ಶ., ಆಳರಿಗಯ ಯಥಭ ಶಥಗಿತ ಯತನ 
ಫಡಿ ಿಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 21/6/2013

252 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):57:2006-07,
ಶ್ಯ ಎಂ.ಅರ್. ಜಖದಿಶ್, ಳಮಳಷಸಥಔಯು, ತಸ.ಂ. ಸಸಶನ ಆಳಯ 
ಯತನ ನಖಧಿ ಫಗಯೆ

D 12/11/2012

253 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):18:2006-07,
ಶ್ಯ ಬಿ.ಜಯ. ಯವಿಂದಯ, ಕಸಮಿನಸಿಷಔ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು, ತಸ.ಂ. 

಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ D 01/08/2012

254 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)01/2007-08 ಎ.ಪಿ.ಯಸಜಔುಭಸರ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

255 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)03/2007-08 ಎಂ.ಅರ್.ಔೃವಣಭೂರ್ತರ, ಸ.ಚ್ಸಱಔ ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

256
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(7)451/2004-05    

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)77/2007-08
ಸಯಚ್.ಎನ್.ಔೃವಣಷಸಳಮಿ, ಯ.ದ.ಶ. ಶಥಗಿತ ಯತನ ಫಡಿ ಿಫಗಯೆ D 01/04/2013

257  ಶ್ಳಫಶ, ಔಛಯರಿ ಄ಧಿಕ್ಷಔಯ ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ನಕ್ಷತಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

258 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)04/2007-08 ಟಿ.ಕಯ.ಯಂಔಟಯಗೌಡ, ಳಮಳಷಸಥಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ.ಫಸಖ: ಸಷಸಸರ್ತ D 01/04/2013

259 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)08/2007-08 ಶ್ಳಂನಔುಭಸರ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

260 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)10/2007-08 ಧಭರಯಸಜ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

261 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)13/2007-08 ಡಿ.ಕಯ.ನಸಗಯಗೌಡ, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ, ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ D 31/7/2004

262 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)14/2007-08 ವಸಯದಭಭ, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 24/9/2002

263 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)19/2007-08 ಕಯ.ಷಸಳಮಿಗೌಡ, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಶ್ಶುಿಔಯಭ ಔುರಿತು D 31/7/2004

264 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)21/2007-08 ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ಮಿನುಗಸರಿಕಯ ಖೃಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

265 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)24/2007-08 ಬಿ.ಷಚ್.ಫಶಳಯಸಜು, ಕಸ.ನ.಄. ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 01/04/2013
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266 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(2)29/2007-08 ಕಯ.ಎಂ.ಜಮಯಸಜ್, ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ, ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

267 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)33/2007-08 ಎಂ.ಕಯ.ಫಶಳಯಸಜ, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ, ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ D 20/10/2006

268 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)37/2006-07 ಕಯ.ಅರ್.ಮಷನ್. ಯೊ.ನ., ಶ್ಶುಿಔಯಭದ ನಯೂಟಿಸ್ ಜಸರಿ D 01/04/2013

269 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)38/2007-08 ಬಿ.ಸಯಚ್.ಭಲಿಱಕಸಜುಿನ, ಕಸ.ನ.಄. ಳಗಸಿಳಣಯ ಕಸಮರವಿಭುಕ್ತಿ D 26/7/2007

270 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)39/2007-08 ಟಿ.ಯಸಮಗೌಡ, ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್, ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ D 30/4/2008

271 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)27/2007-08 ಚ್ನನಕಯಳ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ವಿಯುದಧದ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 01/04/2013

272 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)26/2007-08 ತಸ.ಂ.ಖಲಲಿಱ ಫಯಯಲಚ್ುು ಕಸಮಿಕಯು ಭಸಸಿಔ ಶಂಬಸಳನಯ D 01/04/2013

273 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)04/2006-07 ಗೌಯಭಭ,, ಜಮಭಭ "ಡಿ" ದಜಯಿ ನೌಔಯಯ ಯತನ ನಖದಿ ಫಗಯ,ೆ D 01/04/2013

274 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)09/2007-08 2007-08ನಯ ಷಸಲಿನ ನೌಔಯಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು D 01/04/2013

275 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)40/2007-08 ಸಯಚ್.ಎನ್.ಕಸಂತಯಸಜು, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಷಸಬನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

276 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)43/2007-08
ದಯಳಯಸಜಯಗೌಡ, .ಸ.ಆ., ತಸ.ಂ. ಄ಯಔಱಖೂಡಿಗಯ ನಯೊಜನಯ 
ಫಗಯೆ D 01/04/2013

277 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)47/2007-08 ಟಿ.ಚ್ಱುಳ, ಯ.ದ.ಶ. ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

278 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)48/2007-08 ಶ್ಯ ನಸಯಸಮಣ, ನ.ಮ., ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

279 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)49/2007-08 ಱಚಿಛಫಸಯ್ತ "ಡಿ" ದಜಯರ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

280 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)50/2007-08 ಗಯೂವಿಂದಯಸಜು, ಄ಡಿಗಯಮಳಯು, ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

281 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)51/2007-08 ಕಯ.ಜಿ.ಫಶಳಯಸಜು, ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

282 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)54/2007-08 ಕಯ.ವಿ.ುಟ್ಟ, ಳಮಳಷಸಥಔಯು, ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

283 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)56/2007-08 ವಿಜಮಱಕ್ಷಿಮ, ಄.ಶ., ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

284 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)57/2007-08 ಸಯಚ್.ಎಂ.ಸಯೂನನವಯಟಿಟ, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

285 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)60/2007-08 ಯ.ಸಯಚ್.ಸಜಿದ್ ಖ್ಸನ್, ದಿ. ಸಷನ ಚ್ಸಱಔ D 01/04/2013

286 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)61/2007-08 ಬಿ.ಅರ್.ಯಸಜವಯಕರ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

287 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)62/2007-08 ಎಂ.ಎನ್.ಭಲಿಱಕಸಜುರನಮಮ, ಂ.ವಿ. ಚ್ಱನಸದಯ D 01/04/2013

288
ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)50/2006-07   

ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)65/2007-08
ಎಸ್.ಜಿ.ಶತಮನಸಯಸಮಣ, ಕಸ.ನ.಄., ತಸ.ಂ., ಸಯೂನುಯ ಯ.ಔ D 01/04/2013

289 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)66/2007-08 ಶ್ಳಮಮ, ಯ.ದ.ಶ., ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

290 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)67/2007-08 ಸಯಚ್.ಡಿ.ಧಮಿಶ್, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಷಸಬನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

291 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)68/2007-08 ಄ಲಯಗಸಸಂಡರ್ ಭಸಮಕ್ತಸ ಕಸಳಡಿಸ್, ಯದಶ ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

292 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)69/2007-08 ಎ.ಎನ್.ಷಯೂಭವಯಕರ್, ಄ಡುಗಯಮಳಯು, ಷಸಬನ ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

293 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)72/2007-08 ಗೌಯಭಭ "ಡಿ" ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013

294 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)81/2007-08 ಎ.ಎನ್.ಮಷನ್ ಔುಭಸರ್, ಯ.ದ.ಶ., ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ D 01/04/2013
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295 ಜಿಂಸಸ/ಅ(2)89/2007-08 ತಯಯಯಷಸ 
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325 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):44:2007-08,
ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಿ.ವಿ. ದಿಭನ, ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು ಆಳರಿಗಯ ಕಸಱಮಿರ್ತ ಯತನ 
ಫಡಿ ಿಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 16/10/2033

326 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):56:2007-08,
ಶ್ಯ ಎಸ್.ಎನ್. ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ, ಯ.ದ.ಶ., ಆಳರಿಗಯ ಎಲ್.ಟಿ.ಸಿ., ಷೌಱಬಮ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 10/01/2013

327 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):63:2007-08,
ಶ್ಯ ಸಸಫುದಿೆನ್, ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು ಆಳಯ ಄ನಧಿಔೃತ ಗಯಯುಸಸಜರಿ 
ಫಗಯೆ D 12/03/2012

328 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):73:2007-08,

ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಸ್. ಯಸಜವಯಕರ್, ಶಷಕಸಯ ಶಂಗಖಲ ಶಸಸಮಔ 
ನಫಂಧಔಯು, ತಸಱೂಱಔು ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿ ತಸ.ಂ. ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ 
ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ

D 20/11/2013

329 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):78:2007-08,
ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಯಚ್.ಜಿ. ಮಿನಸಕ್ಷಿ, ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು, ತಸ.ಂ. ಬಂಟಸಳಲ 
ಆಳರಿಗಯ ಶಳಮಮಂಚ್ಸಲಿತ ವಿವಯವ ಯತನ ಫಡಿ ಿಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 21/1/2013

330 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):80:2007-08,
ಭತದಸಯಯ ಟಿಟಖಲ ಶಂಕ್ಷಿ ಿರಿವುಯಣಯ-2008 ಄ಷಿತ್, ದಿ. 1-1-

2008ಯ ಔುರಿತು. D 02/06/2013

331 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):82:2007-08,
ಶ್ಯ ಎಂ. ಄ಫುೆಲಸಱ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯು ಭಸನಳ ಷಔುು ಅಯೊಖಕಯು 
ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 182/2008ಯ ಔುರಿತು. D 04/01/2013

332 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):85:2007-08,
ದಿ. 15-3-2008ಯಂದು ವಿಳ ಗಸಯಷಔಯ ಷಔುುಖಲ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ 
ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 16/3/2013

333 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):16:2007-08, ಔುಯುಳಂಔ ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಮಲಿಱನ ಄ಔಯಭಖಲ ಔುರಿತು ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 29/5/2012

334 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):17:2007-08,
ಜಯ.ಸಿ.ುಯ ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಭತುಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲ 
ವಿಯುದಧ ದೂಯು D 06/01/2012

335 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):02:2008-09
ಶ್ಯ ಎ.ಪಿ. ಯಸಜ್ ಔುಭಸರ್, ದಿಳ.ದ.ಶ., ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು.

D 04/11/2013

336 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):03:2008-09
ಶ್ಯ ಎನ್. ಚ್ಂದಯವಯಕರ್ ಸಸಖು ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಲ್. ವಿಳನಸಥ, ಶಷಕಸಯ 
ಶಂಗಖಲ ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ, ತಸ.ಂ. ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಕಸಮಿ ಳಯದಿ ಫಗಯೆ D 13/3/2014

337 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):05:2008-09, ಶ್ಯ ಖುಣವಯಕರ್, ಕ್ತ.ಆಂ. ಆಳಯು ಯಬಸಯ ಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 07/09/2013

338 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):10:2008-09, ತಸಱೂಱಔು ುನರ್ ಯಚ್ನಸ ಶಮಿರ್ತಗಯ ಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು. D 25/6/2013

339 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):11:2008-09,
ಶ್ಯ ಬಿ.ಕಯ. ಯವಿಂದಯ, ಗಸಯಂಥಸಱಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು, ಄ಖಯಸಸಯ 
ಗಸಯ.ಂ. ಆಳಯ ಮಲಿನ ಕ್ತಯಮಿನಲ್ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 17/6/2013

340 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):12:2008-09, ಶುಳಣಿ ಗಸಯಭ ಯೊಜನಯ ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ ಔುರಿತು. D 25/8/2013

341 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):13:2008-09,

ಸಯಚ್.ಅರ್.ಸಿ.ಶಂ 1104/ ಫಯ.ಸಿ. 13/2008, ಶ್ಯಭರ್ತ ಶಣಣಭಭ 
ಆತಯಯು ದಯೂಡಡಖಳನಷಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಆಳಯು ಯಸಷಿರಮ 
ಭಸನಳಷಔುು ಅಯೊಖಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಄ಜಿಿ ಫಗಯೆ

D 16/1/2014

342 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):14:2008-09,
ಡಸ. ಎನ್. ಯಯಮ್ ಔುಭಸರ್, ಕಸ.ನ.಄ಧಿಕಸರಿ ಆಳರಿಗಯ ಷಸಬ.ನ., 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 17/6/2013
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343 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):16:2008-09,
ದಿ. 13-6-2008ಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಱೂಱಔು ಭಟ್ಟದ ಯಖರ್ತ ಶಬಯ 
ಔುರಿತು. D 08/06/2013

344 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):19:2008-09,
ಡಸ. ಯುದಿಯಫಸಯ್ತ, ಸಿರ ಯಯೂಖ ತಜ್ಞಯು ಆಳಯ ವಿಯುದಧದ ಆಲಸಖ್ಯ 
ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಔುರಿತು. D 07/02/2013

345 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):23:2008-09,
ತಸ.ಂ. ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಸಸಖು ಂ.ಯಸ.ಆಂ.ಈ.ವಿ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಲಿಱನ 
ಸಿಫಫಂದಿಖಲ ದಿ. 30-6-2008ಯ ಗಯಯುಸಸಜಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 09/04/2013

346 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):26:2008-09,
ಶ್ಯ ಯಸಮಗೌಡ, ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 28/7/2013

347 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):28:2008-09,
ಶ್ಯ ಄ಲಯಕಸಸಂಡರ್ ಭಸಮಕ್ತಸ ಕಸಳಡಸ್ಿ, ಯ.ದ.ಶ., ಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು.
D 30/7/2013

348 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):30:2008-09,
ಡಸ. ಬಿ.ಎಂ. ಱಕ್ಷಿಮಕಸಂತ, ಯದಮ-2, ಶಕಸಿರಿ ಅಮುಯಿದ 
ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ, ದಯೂಡಡಔಣಗಸಲ್ ಆಳಯ ಔತಿಳಮದಲಿಱನ ನಱಿಕ್ಷಯತಯ ಭತುಿ 
ಔತಿಳಮಕಯು ಗಯಯುಸಸಜಯಸದ ಫಗಯೆ

D 27/8/2013

349 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):31:2008-09,
ಶ್ಯ ಶ್ಳಮಮ, ಯ.ದ.ಶ., ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಫಗಯೆ D 08/08/2013

350 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):32:2008-09, ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಡಿ. ಧಮಿ, ದಿಳ.ದ.ಶ., ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 08/12/2013

351 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):33:2008-09,
ವಿ..ಶದಶಮಯಸದ ಭಸನಮ ಶ್ಯ ಚಿಔುಭುದು ಆಳಯ ಚ್ು.ಖುಯುರ್ತಱಱದ ಯವಯನ 
ಶಂ. 682ಕಯು ಈತಿಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ D 16/8/2013

352 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):34:2008-09,
ಭಸನಮ ಶ್ಯ ಬಿ.ಅರ್. ಖುಯುದಯವ್, ವಿ..ಶದಶಮಯು ಆಳಯ ಚ್ು.ಖು.ಯವಯನ 
ಶಂ. 135(582) ಭಸಹಿರ್ತ ಔುರಿತು. D 20/8/2013

353 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):35:2008-09,
ಶ್ಯ ಂಔಯಯಗೌಡ, ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 19/8/2013

354 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):36:2008-09, ಶ್ಯ ಪಿ. ಫಶಳಯಸಜು, ಯ.ದ.ಲಯ.ಶ., ತಸ.ಂ. ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಳಯ 
ಯಮಕ್ತಿಔ ಔಡತ

D 25/8/2013

355 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):37:2008-09,
ಶ್ಯ ಎಂ.ಜಯ. ಔೃಶಯಣಗೌಡ, ಂಚ್ಸಮತ್ ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯ ೆಆತಯಯ ತಸ.ಂ. ಸಿಫಫಂದಿಖಲ 
ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 02/06/2014

356 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):38:2008-09, ಜಿ.ಂ. ಸಿಫಫಂದಿಖಲ ವಿಲಂಫ ಸಸಜಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 09/10/2013

357 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):40:2008-09,
ಶ್ಯ ಕಯ. ಶ್ಯಗೌಡ, ಕಸ.ನ.಄., ತಸ.ಂ. ಫಯಱೂಯು ಯಳಯ ಕಸಮಿಳಯದಿ 
ಫಗಯೆ D 28/8/2013

358 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):41:2008-09,
ಶ್ಯಭರ್ತ ಷಯಮದ್ ಫಸಸರ್ ಈನನಷಸ, ಯ.ದ.ಶ., ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., 

ಬಸಖ: ಸಷಸರ್ತ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 28/8/2013

359 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):44:2008-09, ಜಿಲಸಱ ಜಲಸನಮನ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿ, ಸಸಶನ ಆಲಿಱನ ಸಿಫಫಂದಿ 
ಳಖಿದಳಯ ಸಸಜಯಸರ್ತ ಔುರಿತು.

D 17/11/2013

360 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):45:2008-09,
ಶ್ಯ ಬಿ.ಎಲ್. ಭಂಜುನಸಥ್, ಂ.ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 09/08/2013

361 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):46:2008-09,
ಶ್ಯ ಬಿ.ಎನ್. ಚ್ಂದಯವಯಕಯಮಮ, ಸ.ಚ್ಸ., ಆಳಯ ಶಣಣ ಔುಟ್ುಂಫ 
ಯೊಜನಯಮಡಿ ಭಂಜೂಯಸದ ಯಮಕ್ತಿಔ ಯತನ ಔುರಿತು. D 17/9/2013
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UÀtQÃPÀÈvÀ 
ಔಯ.ಶಂ.  PÀqÀvÀ ಔಯ.¸ÀA. «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÀ ªÀ» PÀqÀvÀ «ªÀgÀ 

«¯ÉÃ ¸ÀégÀÆ¥À 
(r¸ï  J-E)

£Á±ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ 
¢£ÁAPÀ

362 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):47:2008-09, ಶ್ಯ ಷಸಳಮಿ, ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ., ಆಳಯು ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ ಷಣ ದುಫಿಲಕಯ 
ಔುರಿತು.

D 11/07/2013

363 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):48:2008-09,
ಭಸನಮ ಭುಕಮ ಕಸಮಿನಳಿಷಔ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲಳಯ ದಿ. 27-8-2008ಯ 
ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣಕಯು ಬಯಟಿ ರಿಶ್ಱನಯ ಔುರಿತು. D 22/12/2013

364 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):49:2008-09,
ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಳಯಭಭ, ಶಂಚ್ಸಱಕ್ತ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಬಸಖ: 

ಸಷಸರ್ತ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 18/9/2013

365 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):50:2008-09,
ಕ್ಷಯತಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಲಿಱಗಯ ದಿ. 16-9-2008ಯ 
಄ನರಿಕ್ಷಿತ ಬಯಟಿ ಔುರಿತು. D 01/02/2014

366 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):60:2008-09,
ಶ್ಯ ಕಯ. ನಸಖಯಸಜು, ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 14/10/2013

367 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):61:2008-09,
ಶ್ಯ ಎಸ್.ಕಯ. ನಸಖಯಸಜ, ಂ. ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ., 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 15/8/2013

368 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):64:2008-09, ಶ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಶುಯಯಶ್, ಕ್ತ.ಆಂ. ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷಯತಯ ಔುರಿತು. D 19/2/2014

369 ಜಿ.ಂಸಸ:ಅ(2):65:2008-09,
ಯಸಷಿರಮ ದಯೂಮಖ ಖ್ಸತರಿ ಯೊಜನಯ ಕಸಮಿಗಸಯಕಯು ಗಯಯುಸಸಜರಿ 
ಔುರಿತು. D 23/1/2014
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ಖಣಕ್ತಔೃತ ಔಯ.ಶಂ ಔಯ.ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ ವಿಳಯ ವಿಲಯ ಶಳಯೂ ನಸಗಯೂಳಿಶುಳದಿ
ನಸಂಔ

1 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 465/1987-88
ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಔಡತ

ಡಿ 01/03/1992

2 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 1356/1988=89
಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ುನರ್ ನಯಭಕಸರ್ತ ಔಡತ

ಡಿ
04/03/1995

3 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 860/1988-89
ಸಯ.ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಶವರಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದಲಿಱ ಮಱಭನವಿ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 05/03/1994

4 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1058/90-91 ಄ಯಯ ಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲು ಶುಪಿಯಂ ಕಯೂಟ್ಿ ನಲಿಱ ಭನವಿ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 01/03/1996

5 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 843/90-91 ಈಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದ ರಿಟ್ ಯಔಯಣ ಶಂ. 10125 ರಿಂದ 10127 ಡಿ 01/03/1996

6 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 1132/90-91 ಶ್ಯ ಸಿಬಿ ಶುಳಣಸಿಚ್ಸರ್, ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔ ಆಳಯ ರಿಟ್ ಭನವಿ ಡಿ 01/03/1996

7 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ1/90-91 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎನ್. ದಯಳಯಸಜು, ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔ ಆಳಯ ರಿಟ್ ಭನವಿ ಡಿ 01/03/1996

8 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ1235/90-91 ಔನಸಿಟ್ಔ ಈಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮ ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 5188 ರಿಂದ 5210/91 ಡಿ 01/03/1996

9 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 649/90-91 ಶ್ಯಭರ್ತ. ಬಿಎನ್ ಱಕ್ಷಿಮದಯಳಭಭ ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ಡಿ 01/03/1996

10 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 241/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 4680-84/91 ಡಿ 01/03/1996

11 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 1134/90-91 ಕಯ.ಸಿ.ನಂಖ, ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔ ಡಿ 01/03/1996

12 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1133/90-91 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ವಿ.ಶುಫಯಷಭಣಮ ಄ಯಯ ಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔ ಡಿ 01/03/1996

13 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 585/90-91 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಎಸ್.ಪಿ.ನಭಿಱಔುಭಸರ್, ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ಡಿ 01/03/1996

14 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 748/90-91 ಶ್ಯ ನಯಸಿಂಷಮಮ, ನಳೃತ ಿಶಂ. ಶ್ಕ್ಷಔ ಡಿ 01/03/1996

15 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1240/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 12276-12282/90 ಡಿ 01/03/1996

16 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1234/90-91 ಔ.ಈಚ್ು ನಸಮಮಸಱಮದ ರಿಟ್ ಄ಜಿ ಶಂ 524-526/91 ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯಎಸ್ ಶುಔನಮ ಡಿ 01/03/1996

17 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 898/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 21105/90 ಸಯಚ್ ವಿ ದಯಳಯಸಜು ಡಿ 01/03/1996

18 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1135/90-91 ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಸ ಅಮಸಖಲ ಷಯಯ ಖ್ಸಮಂಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 01/03/1996

ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಄ಭಿಲಯಖ್ಸಱಮದಲಿಱ ಱಬಮವಿಯುಳ ದಸಕಲಯಖಲ ವಿಳಯ



19 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 846/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 17904/90 ಎಸ್ ಟಿ ಯಮ ಡಿ 01/03/1996

20 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 844/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 18578/90 ಸಯಚ್ ಎನ್ ಶಯಶಳರ್ತ ಡಿ 01/03/1996

21 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1081/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 23204-213/90 ಡಿ 01/03/1996

22 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1194/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 2415-18/91 ಡಿ 01/03/1996

23 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1242/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 5185-87/91 ಭಧಮಂತಯ ಅದಯ ಡಿ 01/03/1996

24 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1182/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 1283/ಸಯಚ್ ಟಿ ಚ್ನಯನಗೌಡ ಡಿ 01/03/1996

25 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 401/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 354/90 ಡಿ 01/03/1996

26 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 840/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 6010/90 ಸಯಚ್ ಎಸ್ ಯಗುನಂಖ ಡಿ 01/03/1996

27 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 1093/90-91 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 10525-529/90 ಡಿ 01/03/1996

28 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ875/90-91
ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 20078-79/90 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಯಂಔಟಯಶ್ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 01/03/1996

29 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 400/90-91 ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ. ನಂ. 108 ಭತುಿ 109 ಶ್ಯ ಬಿ.ಎನ್. ನಸಖಯಸಜ್ & ಆತಯಯು ಡಿ 01/03/1996

30 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 552/90-91 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 12276-282/90 ಪಿ.ಸಿ. ಭಸಯಶ್ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 01/03/1996

31 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 27/91-92 ಄ಯಯ ಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲ ರಿಟ್ ಭನವಿ ಶಂ. 25208-210 ಭಧಮಂತಯ ಅದಯ ಔುರಿತು ಡಿ 02/04/1997

32 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 13/91-92 ಔನಸಿಟ್ಔ ಈಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮ ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 5551 ರಿಂದ 56/91 ಡಿ 02/04/1997

33 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 15/91-92 ಶ್ಯ ಜಿ ಎನ್ ಯಕಸಶ್ ಭತುಿ ಯಗುನಸಥ್, ಄ಯಯ ಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ರಿಟ್ ಭನವಿ ಔುರಿತು ಡಿ 02/04/1997

34 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 8/91-92 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 8291-92/1991 ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಸ್ ಛಸಮಸಭಣಿ ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಡಿ 02/04/1997

35 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 5/91-92 ಬಸಯತದ ಶವಚ್ು ನಸಮಮಸಱಮದ ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್(ಸಿವಿಲ್)354 /90 ಯ ಔುರಿತು ಡಿ 02/04/1997

36 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 4/91-92 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 8925 ರಿಂದ 29/1991 ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಸಸದಯಳಭಭ ಆತಯಯು ಡಿ 02/04/1997

37 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ14/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 12654 ರಿಂದ 658/91 ಕಯಎನ್ ವಿಜಮಱಕ್ಷಮಭಭ ಡಿ 02/04/1997

38 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಶ್ಕ್ಷಣ 183/91-92 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 20064/1991 ಶ್ಯ ಬಿಅರ್ ಶದಸಶ್ಳಭೂರ್ತಿ ಡಿ 02/04/1997



39 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 23/91-92 ಅರ್ ಅರ್ ಫಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ , ಯಸಜಯಗೌಡ  ಆತಯಯು ರಿಟ್ ಭನವಿ ಶಂ. 21715-22/91 ಡಿ 02/04/1997

40 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 16/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 524-526/91 ಯಮಶ್ ಆತಯಯು ಡಿ 02/04/1997

41 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 9/91-92 ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯ.ಎಸ್. ದಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ರಿಟ್ ಶಂ. 492-97/91 ಡಿ 02/04/1997

42 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ11/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 12441-42 ಡಿ 02/04/1997

43 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 569/91-92 ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯ ೆಶುತಯೂಿಲಯ ಡಿ 02/04/1997

44 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಶ್ಕ್ಷಣ 98/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 17117-17119/91 ಡಿ 02/04/1997

45 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 3/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 5551-56/91 ಶ್ಯ ಬಿ ಎಂ ಧಮಿ ಡಿ 02/04/1997

46 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ2/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 604-657/90 ಡಿ 02/04/1997

47 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 22/91-92 ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯ ೆನಸಮಮಸಱಮದ ಅದಯ ಡಿ 02/04/1997

48 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 21/91-92 ಬಿ/ಕಯ.ಔುಭಸಯಮಮ, ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔ ಡಿ 02/04/1997

49 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12) ಶ್ಕ್ಷಣ 12/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 11523-24/91 ಶ್ಯ ನಭಿಱಔುಭಸರ್

50 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(7)ಶ್ಕ್ಷಣ /91-92 ಶ್ಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಚ್ಂದಯವಯಕಯಗೌಡ, ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔ ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 7352-57/91 ಡಿ 02/04/1997

51 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 28/91-92 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ 26277-88/91 ಶ್ಯ ಬಿ.ಅರ್. ಷಸಳಮಿಗೌಡ, ಭಲಿಱಟ್ಟಣ ಡಿ 02/04/1997

52 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 1/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 3065/91 ಡಿ 02/04/1997

53 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ58/91-92 ಎಸ್.ಕಯ ಛಸಮಸಭಣಿ , ರಿಟ್ ಶಂ. 8291-92/91 ಡಿ 02/04/1997

54 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 97/92-93 ರಿಟ್  ಄ಜಿರ ನಂ. 16810/91 ವಿದಸಮಯಣಮ ೌಯಢವಸಲಯ  ಔಱುಱಖುಂಡ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಡಿ 04/07/1998

55 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 129/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ 18649/92 ಄ನನೂಣರ ವಿದಸಮ ಶಮಿರ್ತ, ಚಿಔು ಮದೂಯು 
ಫಯಱೂಯು ತಸ.

ಡಿ 04/07/1998

56 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ162/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 1410/92 ಶ್ಯ ಎನ್. ಎಮ್ ಯಮಶ್ ನಔನಷಳಿಲ ಶಔಲಯಶುಯ ತಸ. ಡಿ 04/07/1998

57 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ467/92-93 ರಿಟ್ ನಂ.2023/93 ಶ್ಯ ಕಯ.ವಿ. ಚಿಔುಣಣವಯಟಿಟ  ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998



58 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 44/92-93 ರಿಟ್ ನಂ.44 ರಿಂದ 51/92 ಎನ್.ಭಂಜುನಸಥ ಄ಥಿನ ಡಿ 04/07/1998

59 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 45/92-93 ರಿಟ್ ನಂ.6246 ರಿಂದ 6287 ಪಿ. ಯುಔುಭಣಗೌಡ  & ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998

60

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 210/92-93         
     ರಿಟ್ ನಂ.29208 ರಿಂದ 210/93 ಏ 
ಯಸಜಯಗೌಡ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ಡಿ 04/07/1998

61 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ162/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 1410/92 ಶ್ಯ ಎನ್. ಎಮ್ ಯಮಶ್ ನಔನಷಳಿಲ ಶಔಲಯಶುಯ ತಸ. ಡಿ 04/07/1998

62 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ467/92-93 ರಿಟ್ ನಂ.2023/93 ಶ್ಯ ಕಯ.ವಿ. ಚಿಔುಣಣವಯಟಿಟ  ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998

63 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 44/92-93 ರಿಟ್ ನಂ.44 ರಿಂದ 51/92 ಎನ್.ಭಂಜುನಸಥ ಄ಥಿನ ಡಿ 04/07/1998

64 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 45/92-93 ರಿಟ್ ನಂ.6246 ರಿಂದ 6287 ಪಿ. ಯುಔುಭಣಗೌಡ  & ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998

65

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 210/92-93         
     ರಿಟ್ ನಂ.29208 ರಿಂದ 210/93 ಏ 
ಯಸಜಯಗೌಡ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ಡಿ 04/07/1998

66 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ/92-93 ಶ್ಯ ವಿಯಬದಯಚ್ಸರ್ ಯದಶ ಆಳಯ ಷಸಂದಬಿರಔ ಯಜಸ ಡಿ 04/07/1998

67 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) 428/92-93 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 32230-31/992 ಶ್ಯಭರ್ತ ಪಿ.ಎಸ್. ಈಭಸದಯವಿ ಡಿ 04/07/1998

68 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)309/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 903-905/92 ಡಿ 04/07/1998

69 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)354/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ ನಸಮಮಸಱಮ  ನಂದನಯ 933/92 ಶ್ಯ ಯಮಶ್ ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಡಿ 04/07/1998

70 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)429/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 34716-26 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ವಿ. ಶುಫಯಷಭಣಮ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998

71 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)643/92-93 ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ. ನಂ. 643/91 ಶ್ಯ ಬಿ.ಸಯಚ್. ಕಯೂನೂಯಮಮ ಡಿ 04/07/1998

72 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)464/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 20973-76/92 ಶ್ಯ ಎಸ್. ಎಲ್. ಯಣುಗಯೂಸಲ್  ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998

39 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 23/91-92 ಅರ್ ಅರ್ ಫಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ, ಯಸಜಯಗೌಡ ಆತಯಯು ರಿಟ್ ಭನವಿ ಶಂ. 21715-22/91 ಡಿ 02/04/199740 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 16/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 524-526/91 ಯಮಶ್ ಆತಯಯು ಡಿ 02/04/199741 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 9/91-92 ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯ.ಎಸ್. ದಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ರಿಟ್ ಶಂ. 492-97/91 ಡಿ 02/04/199742 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ11/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 12441-42 ಡಿ 02/04/199743 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 569/91-92 ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯ ೆಶುತಯೂಿಲಯ ಡಿ 02/04/199744 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಶ್ಕ್ಷಣ 98/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 17117-17119/91 ಡಿ 02/04/199745 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 3/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 5551-56/91 ಶ್ಯ ಬಿ ಎಂ ಧಮಿ ಡಿ 02/04/199746 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ2/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 604-657/90 ಡಿ 02/04/199747 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 22/91-92 ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯ ೆನಸಮಮಸಱಮದ ಅದಯ ಡಿ 02/04/199748 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 21/91-92 ಬಿ/ಕಯ.ಔುಭಸಯಮಮ, ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔ ಡಿ 02/04/199749 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(12) ಶ್ಕ್ಷಣ 12/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 11523-24/91 ಶ್ಯ ನಭಿಱಔುಭಸರ್ ಡಿ 02/04/199750 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(7)ಶ್ಕ್ಷಣ /91-92 ಶ್ಯ ಸಿ.ಎಸ್.ಚ್ಂದಯವಯಕಯಗೌಡ, ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔ ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 7352-57/91 ಡಿ 02/04/199751 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 28/91-92

ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ 26277-88/91 ಶ್ಯ ಬಿ.ಅರ್. ಷಸಳಮಿಗೌಡ, ಭಲಿಱಟ್ಟಣ
ಡಿ 02/04/199752 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 1/91-92 ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 3065/91 ಡಿ 02/04/199753 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ58/91-92 ಎಸ್.ಕಯ ಛಸಮಸಭಣಿ, ರಿಟ್ ಶಂ. 8291-92/91 ಡಿ 02/04/199754 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1) ಶ್ಕ್ಷಣ 97/92-93 ರಿಟ್  ಄ಜಿರ ನಂ. 16810/91 ವಿದಸಮಯಣಮ ೌಯಢವಸಲಯ ಔಱುಱಖುಂಡ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಡಿ 04/07/199855 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 129/92-93

ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ 18649/92 ಄ನನೂಣರ ವಿದಸಮ ಶಮಿರ್ತ, ಚಿಔು ಮದೂಯು 
ಡಿ 04/07/199856 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ162/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 1410/92 ಶ್ಯ ಎನ್. ಎಮ್ ಯಮಶ್ ನಔನಷಳಿಲ ಶಔಲಯಶುಯ ತಸ. ಡಿ 04/07/199857 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ467/92-93 ರಿಟ್ ನಂ.2023/93 ಶ್ಯ ಕಯ.ವಿ. ಚಿಔುಣಣವಯಟಿಟ ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/199858 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 44/92-93 ರಿಟ್ ನಂ.44 ರಿಂದ 51/92 ಎನ್.ಭಂಜುನಸಥ ಄ಥಿನ ಡಿ 04/07/199859 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 45/92-93 ರಿಟ್ ನಂ.6246 ರಿಂದ 6287 ಪಿ. ಯುಔುಭಣಗೌಡ & ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/199860 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 210/92-93           ಏ ಯಸಜಯಗೌಡ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಡಿ 04/07/199861 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ/92-93 ಶ್ಯ ವಿಯಬದಯಚ್ಸರ್ ಯದಶ ಆಳಯ ಷಸಂದಬಿರಔ ಯಜಸ ಡಿ 04/07/199862 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) 428/92-93

ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಶಂ. 32230-31/992 ಶ್ಯಭರ್ತ ಪಿ.ಎಸ್. ಈಭಸದಯವಿ
ಡಿ 04/07/199863 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)309/92-93

ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 903-905/92

ಡಿ 04/07/199864 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)354/92-93

ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ ನಸಮಮಸಱಮ ನಂದನಯ 933/92 ಶ್ಯ ಯಮಶ್ ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯು
ಡಿ 04/07/199865 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)429/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 34716-26 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ವಿ. ಶುಫಯಷಭಣಮ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/199866 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)643/92-93 ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ. ನಂ. 643/91 ಶ್ಯ ಬಿ.ಸಯಚ್. ಕಯೂನೂಯಮಮ ಡಿ 04/07/199867 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)464/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 20973-76/92 ಶ್ಯ ಎಸ್. ಎಲ್. ಯಣುಗಯೂಸಲ್ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/199868 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)83/92-93 ಔಂಟಯಪ್ಟ ಕಯಸ್ಸ. ನಂ. 874-875 ಶ್ಯ ಎಸ್. ನಸಖಯಸಜ್ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998

69 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)48/92-93 ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ. ನಂ.333/92 ಶ್ಯ ಎಸ್. ಟಿ. ಯಮಶ್ ಡಿ 04/07/1998

70 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)56/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 401 ರಿಂದ 403/93 ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಯಭಸಳರ್ತ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998



71 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)290/92-93

Contempt of Court Cases Civil No;. 931/92  ಶ್ಯ ಬಿ.ಸಯಚ್.ಶುಫಯಷಭಣಮ 
ಶಔಲಯುಯ ಡಿ 04/07/1998

77 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)356/92-93 ನಸಮಮಸಱಮ ನಂದನಯ ಶಂಖ್ಯಮ 1189/92  ಶ್ಯ ಜಿ.ಸಿ. ಕಸಂತಯಸಜು ಚ್.ಯಸ. ಟ್ಟಣ ಡಿ 04/07/1998

78 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)47/92-93 ರಿಟ್ ಄ಪಿಲ್ ನಂ. 541-547/92 ನಸಮಮಸಱಮದ ಅದಯ ಡಿ 04/07/1998

79 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)200/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ 20725 ರಿಂದ 20730/92 ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಿ.ಪಿ. ಜಮಭಭ & ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998

80 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)448/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ 38675 ರಿಂದ 711/92(ಎಸ್) ಎನ್. ಜಮವಯಕರ್ & ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998

81 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)307/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ  ಶಂಖ್ಯಮ 702/92ಶ್ಯ ಏ. ಯಸಜಯಗೌಡ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ೌಯಢವಸಲಯ,಄ಯಔಱಖೂಡು ಡಿ 04/07/1998

82 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)98/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 4083-84/92 ಶ್ಯಭರ್ತ ನಂಜಭಭ ಡಿ 04/07/1998

83 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)95/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 8696-8705/92 ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಸಸದಯಳಭಭ ಫಯಲಸಡಿ ಡಿ 04/07/1998

84 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)115/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 356/02  ಶ್ಯಭರ್ತ ನಭರಱ ಔುಭಸಯ ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ ಡಿ 04/07/1998

85 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)94/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 1883-1594 /92 ಶ.ೌಯಢ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಡಿ 04/07/1998

86 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)199/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 12435/92 ಄ಯಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಶಂಗ, ಫಯಂಖಲೄಯು ಡಿ 04/07/1998

87 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)72/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 5484 /92 ಄ಯಕಸಲಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಶಂಗ ಫಯಂಖಲೄಯು ಡಿ 04/07/1998

88 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)357/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 31270-74,576  /92, ಶ್ಯ ಜನಯ   ಶಂತಯ ಶ್ಳಯ ಡಿ 04/07/1998

89 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)45/92-93 ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 7786-96ಜಿ.ಬಿ. ಔೃವಣ ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈಸಧಸಮಮಯು ಡಿ 04/07/1998

90 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)490/92-93 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 34330-35 ಶ್ಯ ಭಂಜಮಮ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 04/07/1998

91 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 45/92-93 ಗಯೂಯಭಸಯನಷಳಿಲ ಮ.ದಯ.ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಗಯ ಬೂಷಸಳಧಿನ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/07/1998

92 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)458/93-94 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 3487-92/91 ಡಿ 11/05/1999

93 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)335/93-94 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 29184-91/93 ಡಿ 11/05/1999

94 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)156/93-94 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 16001-21/93 ಡಿ 11/05/1999



95 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)277/93-94 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 27702 ರಿಂದ 27701/93 ಡಿ 11/05/1999

96 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)231/93-94 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 19560/93 ದಿಳಮ ಎಜುಕಯನ್ ಷಯೂಷಯಟಿ, ಫಯಱೂಯು ಡಿ 11/05/1999

97 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)46/93-94 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 14087-90 ಶ್ಯ ಯಗುನಸಥ್ ಡಿ 11/05/1999

98 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)463/93-94 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 39500-39507/93 ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಯಚ್ ಸಳರರ್ತ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 11/05/1999

99 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)277/93-94 ರಿಟ್ ಶಂಖ್ಯಮ 28262/93 ಶ್ಯಭರ್ತ ಪಿ.ಎಸ್. ಈಭಸದಯವಿ, ಚ್ಂಖಡಿಷಳಿಲ ಡಿ 11/05/1999

100 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)414/92-93
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂಖ್ಯಮ 20718 ರಿಂದ 19ಬಿ.ಅರ್.ಶ್ಸನಂದ & ಎನ್. ಕಸಂತಯಸಜ್ ಡಿ 11/05/1999

101 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)287/93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ  ಶಂಖ್ಯಮ 2158  ರಿಂದ 2209/93 ಕಯ.ವಿ. ಲಿಂಖ ಄ಪಿಷಳಿಲ ಫಯಱೂಯು ಡಿ 11/05/1999

102 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)351/93-94

ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ  ಶಂಖ್ಯಮ 20973ರಿಂದ20976/93 ಎಸ್.ಎಲ್.ಯಣುಗಯೂಸಲ್ 
ಚ್.ಯಸ.ಟ್ನ ಡಿ 11/05/1999

103 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)287217/93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ  ಶಂಖ್ಯಮ 11546   ರಿಂದ 11562/93 ಎಂ.ಎಸ್. ಭಲಯಱಗೌಡ ಅಱೂಯು ಡಿ 11/05/1999

104 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)429/93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ  ಶಂಖ್ಯಮ 3237 ರಿಂದ40 /93 ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಯಭಸಳರ್ತ & ಆತಯಯು ಡಿ 11/05/1999

105 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)241/93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ  ಶಂಖ್ಯಮ 1130/93 ಶ್ಯ ಜಿ. ಄ಜಯ್ಗೌಡ, ಔಟಸಟಮ ಡಿ 11/05/1999

106 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)71/93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ  ಶಂಖ್ಯಮ 34786ರಿಂದ 790/93 ಶ್ಯಸಯಚ್. ಎಸ್. ಯಮ & ಆತಯಯು ಡಿ 11/05/1999

107 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)148/93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ  ಶಂಖ್ಯಮ 14922 -31/93(ಎಸ್)  ಶ್ಯ ಯ.ಎಲ್. ುಟ್ಟಯಸಜು, ಅಱೂಯು ಡಿ 11/05/1999

108 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)18/93-94

ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ  ಶಂಖ್ಯಮ 430-31/93(ಎಸ್)  ಶ್ಯಭರ್ತ ಗೌಯಭಭ, ಷುಲಯಱನಷಳಿಲ 
಄ಯಔಱಖೂಡು ಡಿ 11/05/1999

109 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 1275 -1278/93  ಶ್ಯಭರ್ತ ದಸಭ ಕಯ. ಭರ್ತಿಗಟ್ಟ ಡಿ 11/05/1999

110 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)344/93-94
ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 32098-103(ಎಸ್) /93 ಶ್ಯ ಚಿಔುಣಣ & ಆತಯಯು ಡಿ 11/05/1999

111 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/551/94-95 1995-96ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಖ್ಸಶಗಿ ಸಯ.ೌಯ ದವಿ ೂ.ಕಸ ಄ನುದಸನ

112 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/467/94-95

ಬಸಯತ ಶವಿಚ್ು ನಸಮಮಸಱಮದಲಿಱ ಗೌಯಳ ಧನ ಸಯ.ವಸ. ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಷೂಡಿದೆ 
ಳಕ್ತಱರಿಗಯ ಫಿ ಸಳರ್ತ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 04/01/2001

113 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/158/94-95 ಖ್ಸಶಗಿ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ 1994-95ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಯತನ ಄ನುದಸನದ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 04/01/2001

114 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/320/94-95 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ಕಯೂಟಿಟಖನ ಸಯೂಶೂಯ ಗಸಯಭಶಥಯ ಭನವಿ ಡಿ 04/01/2001



115 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/231/94-95 ಳೃರ್ತ ಿಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಅಡಳಿತ ಯಕರಿಮ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 04/01/2001

116 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/385/94-95 ಆಲಸಖ್ಸ ರಿಕ್ಷಯ ಕಯಂದಯಖಳಿಗಯ ವಿಕ್ಷಔಯ ನಯಭಔದ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2001

117 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/387/94-95 ಫಯಸಲು ಶ್ಳ ಜುಕಯವನ್ ಟ್ಯಸ್ಟ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಄ನುಭರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2001

118 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/390/94-95 ಚ್.ಯಸಟ್ಟಣ ತಸ. ನವಿಲಯಮ ಶಕಸಿರಿ ಹಿರಿಮ ಸಯ ವಸ. ಶ್ಔಸಔಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2001

119 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/2/94-95 ಭಸನಮ ಕಸನೂನು ಭಂರ್ತಯ ಶಂಶದಿಮ ಳಮಳಸಸಯ ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಗಯ ಯಸಶ ಡಿ 04/01/2001

120 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/294/94-95 ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿೆಗಸಗಿ ಜಿಲಸಱ ಕಸಮಿಔಯಭಳನುನ ಯಚಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 31/03/2010

121 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/295/94-95 ಕಯಂದಯ ಸಯಯೊಜಿತ ಔು ಷಱಗಯ ಯೊಜನಯ ಄ನುದಸನದ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 31/03/2010

122 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/3/94-95 ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಶಕಸಿರಿ ಭಸಧಮಮಿಔ ವಸಲಯಮಲಿಱ ಸಯಚ್.ರ್ತಮೇಗೌಡ ಡಿ 31/03/2010

123 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/200/94-95

ಶ್ಯ ರ್ತಮೇಗೌಡ ಭುಖ್ಯೂಮಸಧಸಮಮಯು ೌಯಡವಸಲಯ ದಭಭನಂಖಱ ಯ ಮಲಯ ದೂಯು 
ಔುರಿತು ಡಿ 31/03/2010

124 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/407/94-95

ಔುಷಱಗಯ ಕಸಮಿಔಯಭದಡಿ ಔಲಿಕಯ ಭತುಿ ಬಯೂದನ ಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 31/03/2010

125 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/240/94-95 94-95ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಸಯ ಭತುಿ ೌಯ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 31/03/2010

126 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/421/94-95 ಶ್ಕ್ಷಔಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯಮಂದು ನಳೃತ ಿಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಶನಸಭನಶುಳ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 31/03/2010

127 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/428/94-95 ಷಸಕ್ಷಯತ ಕಸಮಿಔಯಭದಡಿ ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಶಷಕಸಯ ನಡಲಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 31/03/2010

128 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/414/94-95 94-95ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಶಕಸಿರಿ ಸಯ.ವಸ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಭಯುಷಂಚಿಕಯ. ಡಿ 31/03/2010

129 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/410/94-95 ಶಳಚ್ುತಗಸಯರಿಗಯ ಶಂಬಸಳನಯ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 31/03/2010

130 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/532/94-95 1995ಯ ಏಪಿಯಲ್  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ರಿಕ್ಷಯ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 31/03/2010

131 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ/125/94-95 94-95ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ವಿದಸಮಥಿರಯತನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 31/03/2010

132 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ46/94-95 ರಿಟ್ ನಂ.16495/94 ಎ.ಎನ್. ನಂಜಯಗೌಡ ಷಸತಯನಷಳಿಲ ಡಿ 04/01/2001

133 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ119/94-95 ರಿಟ್ ನಂ.12467-76/94 ಸಯಚ್.ಸಿ. ಜಮಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 04/01/2001



134 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ29/95-96 ಬಿ.ಅರ್. ಷಸಳಮಿಗೌಡ ದಯ.ಶ್.ಶ.ೌಯಢ ವಸಲಯ, ಔಟಸಟಮ ಡಿ 20/6/2001

135 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ30/95-96 ಎಂ.ಸಿ. ಷಱಗಯಗೌಡ ದಯ.ಶ್. ಶ.ೌಯಢ ವಸಲಯ, ಫಸಖೂಯು ಡಿ 20/6/2001

136 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ35/95-96    ರಿಟ್ ನಂ.16408-409/94 ಯ.ಕಯ. ಷಸಳಮಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಡಿ 20/6/2001

137 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ114/96-97 ರಿಟ್ ನಂ. 30302/96 ಕಯ. ರ್ತಭಭ ದುದೆ ಡಿ 30/7/2002

138 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ147/96-97 ರಿಟ್ ನಂ. 1402-09/97 ಅರ್. ಭಂಜಯಗೌಡ ದಯ.ಶ್.ಬಿ. ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಡಿ 30/7/2002

139 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ86/96-97 ರಿಟ್ ನಂ.31806-808/93 ಶ್ಯಭರ್ತ ುಟ್ಟಭಭ ಅಡುಳಳಿಲ ಡಿ 30/7/2002

140 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ146/96-97 ಯಟ್ ನಂ. 986-1000/97 ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಯಚ್.ಉಶಸ ಸಯಫಸಫಲು ಡಿ 30/7/2002

141 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ129/96-97 ರಿಟ್ 29565/06 ಶ್ಯಭರ್ತ ಬಿ.ಅರ್. ಳಶಂತ, ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಡಿ 30/7/2002

142 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ131/96-97 ರಿಟ್ ನಂ.32011-32025/96 ಸಯಚ್.ಸಿ. ಯಯಳಣಣ ನವಿಲಯ ಡಿ 30/7/2002

143 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ138/96-97 ರಿಟ್ ನಂ.31506-517/96ಎನ್.ಎಸ್. ನಸಗಯ ಡಿ 30/7/2002

144 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ141/96-97 ರಿಟ್ ನಂ.311160-120/96 ಶ್ಯ ಕಯ.ಅರ್. ನಂಜಯಗೌಡ ಡಿ 30/7/2002

145 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ137/96-97 ರಿ.ನಂ. 364-373/97 ಕಯ.ಎಸ್. ಶುಔನಸಮ ಔುಭಸರಿ ಡಿ 30/7/2002

146 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ69/96-97 ರಿ.ನಂ. 17551-17562/96 ಯ.ಎಂ. ಶದಸಶ್ಳಮಮ ಡಿ 30/7/2002

147 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ130/96-97 ಯ.ನಂ.16149-160/96 ಕಯ.ಬಿ.ಸಯೂನನಯಸಜಯಗೌಡ ಡಿ 30/7/2002

148 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ120/96-97 ರಿಟ್ ನಂ. 16483 -495/96 ಸಯಚ್.ಎಂ. ಸಸಱ ದಯ. ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಡಿ 30/7/2002

149 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ145/96-97 ಯ.ನಂ. 31104-114/96 ಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥ .ಐ.ಅರ್. ಡಿ 30/7/2002

150 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ64/96-97 ರಿಟ್ ನಂ. 340/95 ಶ್ಯ ಅರ್ ಭಂಜ ಬಿನ್ ಯಂಖ ಡಿ 30/7/2002

151 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ6/96-97 ರಿ.ನಂ. 44239-256/95 ಶ್ಳಂಔಯ ಯ.ಪಿ. ಡಿ 30/7/2002

152 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ61/96-97 ರಿ.ನಂ. 43257-267/95 ಎನ್. ನಸಖಯಸಜಯಗೌಡ ದಯ.ಶ್. ಡಿ 30/7/2002

153
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 136/96-97 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ. ಜಂಫೂರಿನ ವಸಲಸ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣದ ಫಗಯೆ ಡಿ 30/7/2002



154
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 110/96-97 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 21203 ರಿಂದ 221/96 ಶ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಜಮಯಸಂ ಭರ್ತಿತಯಯು ಡಿ 30/7/2002

155
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 13/96-97 ೌಯ ವಸಲಯಮ ಸಷಿಿಔ ರಿಕ್ಷಯಮ ಯವಯನರ್ತಯಕಯಖಲನುನ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 30/7/2002

156
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 82/96-97 ಸಯಚ್ ಡಿ ಯಸಜವಯಕರ್, ಶ.ಶ್ ಶ.ಹಿಸಯ ವಸಲಯ, ನಸಖಲಸುಯ ಆಳಯ ಫಗಯ ೆದೂಯು ಡಿ 30/7/2002

157
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 70/96-97 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 42967 ರಿಂದ 978/95 ಶ್ಯ ಸಿ ವಿ ಶ್ಯನಸಸ್, ತಸತನಷಳಿಲ ಡಿ 30/7/2002

158
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 52/96-97 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 44145 ರಿಂದ 172//95 ಶ್ಯ ಜಮಯಸಭ ದಯೂಡಡುಯ ಡಿ 30/7/2002

159
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 9/96-97 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 2472/96 ಕಯಎಟಿ, ಶ್ಯಭರ್ತ ಚ್ಂದಯಭಭ ಹಿರಿಮೂಯು ಡಿ 30/7/2002

160
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 76/96-97 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 20567/96 ಕಯಎಟಿ, ಶ್ಯ ಸಯಚ್ ಟಿ ಯಸಜಯಗೌಡ ಷುಲಿಔಲ್ ಡಿ 30/7/2002

161
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 134/96-97 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 760/1997 ಕಯಎಟಿ, ಶ್ಯ ಷಷಿಿದ್ ಖ್ಸನಂ ಡಿ 30/7/2002

162
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 142/96-97 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ.901-903/97 ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಯಚ್ ಎಸ್ ಶಸಯಶಳರ್ತ ಸಸಶನ ಡಿ 30/7/2002

163
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 133/96-97 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 17564-17570/1996 ಶ್ಯ ಬಿ ಗಯೂಪಿನಸಥ್ ಆತಯಯು ಡಿ 30/7/2002

164
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 128/96-97 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ.34770/96 ಶ್ಯ ಬಿ ಎನ್ ನಂಖಯಸಜ, ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಡಿ 30/7/2002

165 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 307-96-97 ರಿ.ನಂ. 16879-890/96 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಔುಭಸರ್ ಡಿ 30/7/2002

166 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 36/97-98 ರಿ.ನಂ. 16616-627/96 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ. ನಸಖಯಸಜಯಗೌಡ ಷಸಣಯನಳಿಲ ಡಿ 30/11/2003

167 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ14/97-98 ರಿ.ನಂ.3426-3435/97ಶ್ಯಭರ್ತ ಎನ್. ವಿಯಜ ಡಿ 30/11/2003

168 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ72 /97-98 ರಿ.;ನಂ. 16609-1991 ಎಸ್. ಄ಳಥನಸಯಸಮಣ ಡಿ 30/11/2003

169 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ34/97-98 ರಿ.ನಂ.7866-71 ುಟ್ಟಮಮ ಬಿನ್ ರ್ತಭಭಮಮ ಡಿ 30/11/2003

170 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ35/97-98 ರಿ.ನಂ. 38163/95 ಎನ್.ನಯಂಜನ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಡಿ 30/11/2003

171 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ7/97-98 ರಿ.ನಂ. 21241-21259/96 ಕೌಶಱಮಭಭ ಮಖಣಣಗೌಡ ಡಿ 30/11/2003

172 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 3/97-98 ರಿ.ನಂ. 43792-812/95 ಸಿವಿ ಶುಳಣಸಿಚ್ಸರ್, ತಸತನಷಳಿಲ ಡಿ 30/11/2003



173 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ32/97-98 ರಿ.ನಂ. 2963/97 ಮಿಭುನನಶ ಡಿ 30/11/2003

174 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ42/97-98 ರಿ.ನಂ. 17662-676/96 ಷಸಳಮಿಗೌಡ ಸಯಚ್ ಕಯ.ಚ್ಂಖಡಿಷಳಿಲ ಡಿ 30/11/2003

175 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 43/97-98 ರಿ.ನಂ. 9853-856/97 ಯಮ ಕಯಯಗಯೂಡು ಡಿ 30/11/2003

176 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ40/97-98 ರಿ.ನಂ. 9367/92 ಜಖದುೆಯು ಕಯೂಟ್ೂಟಯುಫಶಯಳಯ ೌಯಢವಸಲಯ ಹಿರಿಷಸದಯಷಳಿಲ ಡಿ 30/11/2003

177
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 12/97-98

97-98ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಷುದಯೆಖಲನುನ ಈಯೊಗಿಸಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 30/11/2003

178
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 8/97-98

ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎಂ.ಶುಂದಯಯನ್, ನ.ಶ್ಕ್ಷಔ, ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯ, ಬಿಎಂ ಯಷಯ,ಿ ಸಸಶನ ಳಯ 
ುನನಯಿಭಔದ ಫಗಯೆ ಡಿ 30/11/2003

179
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 6/97-98

ಶ್ಯ ಄ಭೃತಲಿಂಗಯಳಯ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ, ಎಂ ಶ್ಳಯ ವಸಲಯಮ ಸಿಥಯನಧಿ ಫಡಿಡ ಷಣಳನುನ 
ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣಕಯು ಫಲಸಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 30/11/2003

180 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 13/97-98 ಸಯೂಶ ಖ್ಸಶಗಿ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯಖಲನುನ ಯತನಸನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

181 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ28/97-98

ಭೂತಯಪಿಂಡ ಯಱಮದ ಕಸಯಣದಿಂದ ಓವದಯೂಚ್ಸಯಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ ೆಶ್ಯ ಎಸ್. ಎನ್. ಭಂಜುನಸಥ್ ಸಯಚ್. ಸಯೂಶಕಯೂಟಯ ಡಿ 04/01/2004

182 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ38 /97-98

ಶ್ಯ ಄ಸದಯೂಯಯ ಡಿ ದಜಯರ ನೌಔಯ ಆಳಯನುನ ಜಿ.ಂ. ಆಂ. ವಿಬಸಖಕಯು ನಯೊಜಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

183 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ29/97-98

7ನಯ ತಯಖರ್ತ  ಬಿಱಕ್ ರಿಕ್ಷಯಮಲಿಱ ಸಯಚ್ುು ಄ಂಖ ಖಳಿಸಿಯುಳ ವಿದಸಮಥಿರಖಳಿಗಯ ಯರ್ತಬಸ 
ುಯಶಸುಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

184 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ44/97-98

ಯಥಭ ದಜಯರ ಭತುಿ ದಿಳರ್ತಮ ದಜಯರ ಶಸಸಮಔಯ ಶಧಸರತಭಔ ರಿಕ್ಷಯ ನಡಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

185 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ41/97-98

ಶ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್. ನಯಸಿಂಷಮಮ ನ.ಶಂಗಿತ ಶ್ಕ್ಷಔ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಯಜಸ ಯಮಸಣ 
ಬತಯಮ ಕಯಱಭು. ಡಿ 04/01/2004

186 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 55/97-98 ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ. ಸಿದಧಯಷಟಿಟ ಗಸಯಭದಲಿಱ ವಸಲಯಮ ವಸಖ್ಯಮನುನ ತಯಯಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

187 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 51/97-98 ಫಯೂಧನಸ ುಱು ವಿನಸಯ್ತರ್ತ ಔುರಿತಂತಯ ಡಿ 04/01/2004

188 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ62/97-98

1998ನಯ ಭಸಚಿರಮಲಿಱ 7ನಯ ತಯಖರ್ತ ಬಿಱಕ್ ರಿಕ್ಷಯಗಯ ನಸಭಸಂಕ್ತತ ಟಿಟ 
ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

189 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ60 /97-98

ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಯಚ್.ಅರ್. ನಸಖಭಭ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ಆಳಯ ನ.ಅಥಿರಔ ಶಸಸಮ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

190 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ67/97-98 ಸಯೂ,.ನ.ುಯ ತಸ. ಜಳರಿಕಯೂಱು ವಸಲಯಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ ದಗಿಶುಳ  ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

191 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ64/97-98 ನಭರಱ ಕಸನಯಳಂಟ್ ಸಸಶನ ವಸಲಯಮನುನ ಯತನ ಄ನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004



192 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ70/97-98 ಷಯಯಮಲಿಱಯುಳ ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 04/01/2004

193 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 75/97-98 Development of DSS at Hassan Dist. NRDMS ಡಿ 04/01/2004

194 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ34/97-98 ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂ> 76866-71/97 ುಟ್ಟಮಮ ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಡಿ 04/01/2004

195 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ30/97-98

ಮಶೂಯು ವಿಬಸಗಸಧಿಕಸರಿಖಲು ದಿನಸಂಔ 18 ಭತುಿ 19.6.97 ಯಂದು ಯಸಶ 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

196 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 27/97-98 5ನಯ ಯಸವರ ಭಟ್ಟದ ಭಔುಲ ವಿಜ್ಞಸನ ಶಭಸಯಕಯು ಶಸಸಮ ಧನ ಡಿ 04/01/2004

197 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ55/97-98 ಔನಸರಟ್ಔ ಯಸಜಮದಲಿಱ ಭಲಿಟ ಆಂಡಿಕಯಟ್ರ್ ಔಱಶಟರ್ ಶಮಿಕ್ಷಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

198
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 68/97-98 ನಪಸ ನಳದಯಷಲಿ ಆಳಯ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಄ಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ ವಿವಯವ 

ತಯಫಯರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

199 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ74/97-98 ಶ.ೌಯಢ ವಸಲಯ, ಸಸಯನಷಳಿಲ ಆದನುನ ಕಯೂಡಿಭಠಕಯು ಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

200 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ25/97-98 ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಫಯಡಿಕಯಖಳಿಗಸಗಿ ಭುವುಯ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

201 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 49/97-98

ಶ್ಯ ಫಯೂಯಮಮ ಭು.ಶ್. ಖುಂಜಯಳು ಸಯ. ವಸಲಯ ಆಳಯು ಶಕಸರರಿ ಷಣಳನುನ 
ದುಯುಯೊಖ ಡಿಸಿಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

202 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ24/97-98 ಸಯಥಮಿಔ ಭತುಿ ೌಯಢ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 04/01/2004

203
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 37/97-98 ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂಖ್ಯಮ 16879-16890 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಡಿ.  ಔುಭಸರ್ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ಜೂ. 

ಕಸಲಯಜು ಕಯೂಯಳಂಖಱ ಡಿ 04/01/2004

204 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ29/97-98 ರಿ.ನಂ.3043/91 ಭತುಿ  ಆತಯಯ ಎ.ಎನ್.ಱಕ್ಷಮಣಯಗೌಡ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಡಿ 30/11/2003

205 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 27/98-99 ರಿ.ನಂ.3074-3083/98  ಳನಜಸಕ್ಷಭ ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಡಿ 01/01/2004

206 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 22/98-99 ರಿ.ನಂ.3016-3020/97 ಶ್ಯನಸಶಚ್ಸರಿ  ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಡಿ 01/01/2004

207 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 25/98-99 ರಿ.ನಂ.3918/94 ಟಿ ಫಶಳಯಸಜ  ಸಯೂನಸನಲಯ ಡಿ 01/01/2004

208 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 12/98-99 ರಿ.ಶಂ.29473/99 ಸಯಚ್ ಎನ್ ಶಯಶಳರ್ತ ಡಿ 01/01/2004

209 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ37/98-99 ರಿ ಶಂ 12457-59/98 ಸಯಚ್ ಎಸ್ ಶುಯಯಶ್, ಕಯೂಣನೂಯು ಡಿ 01/01/2004



210 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 108/98-99 ರಿ ಶಂ 4979-5075/2000 ಕಯಂಯಗೌಡ & ಆತಯಯು ಡಿ 01/01/2004

211 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 11/98-99 ಈ.ನ. ಷಸ ಶ್ ಆ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 01/01/2004

212 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 26/98-99 ರಿ ಶಂ.5308.1994 ಶ್ಯ ಗಯೂವಿಂದಯಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜಯಗೌಡ & ಆತಯಯು ಡಿ 01/01/2004

213 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 32/98-99 ರಿ ಶಂ.21775/97 ಕಯ.ಯಸಭಚ್ಂದಯ ವಿಯುದಧ ಔನಸಿಟ್ಔ ಶಕಸಿಯ ಡಿ 01/01/2004

214
ಜಿಂಸಸ(ಅ)ಶ್ಕ್ಷಣ5/98-99 ರಿಟ್ ಄ಜಿರ ಶಂ.5280/92ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಮಭಭ ಕಸಯಯಷಳಿಲ ಡಿ 01/01/2004

215 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 44/99-00 ಎಂ ಪಿ ಧನಂಜಮಭೂರ್ತಿ, ಶಶ್, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಡಿ 23/6/2006

216 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ34/99-00 ರಿ ಶಂ. ಕಯಎಟಿ 3165/99 ಶ್ಯಭರ್ತ ಬಿ ಔಲಸಳರ್ತ, ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ ಡಿ 23/6/2006

217

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 54/99-2000 ಬಿಎಸ್ ತಭಭಣಣಗೌಡ, ಯದಶ , ಈನ ಔಛಯರಿ, ಸಸಶನ ಯಜಸ ಯಮಸಣ ಷೌಱಬಮ
ಡಿ 23/6/2006

218

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ /99-2000 ಷಸಳಿಜನಔ ಶ್ಕ್ಷಣಕಯು ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಫಂದಿಯುಳ ತಯಖಲ ಔಡತ
ಡಿ 23/6/2006

219 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ21/99-000 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಡಿ. ಯಸಜವಯಕರ್ ಶ.ಶ್. ನಸಖಲಸುಯ ಆಳಯ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಡಿ 23/6/2006

220

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಶ್ಕ್ಷಣ 5/99-2000

99-2000ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮಲಿಱ ಮ.ದಯ ವಸಲಯ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 23/6/2006

221

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 56/99-2000 ಶ್ಯ ಖಂಗಸಧಯ, ಶ.ಶ್, ಆಳಯು ತಯಫಯರ್ತಗಯ ಸಸಜಯಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಡಿ 23/6/2006

222

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 116/99-2000 2000ನಯ ಭಸಚ್ಿ sSSLC ರಿಕ್ಷಯ ಫಗಯೆ
ಡಿ 23/6/2006

223

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 85/99-2000 ಶ್ಯ ಎಂಎಸ್.ಭಂಜುನಸಥ ಆಳಯು ಄ನುಔಂದ ಮಲಯ ದಿಳದಶ ಷುದಯೆ ಕಯಳಿಯುಳುದು
ಡಿ 23/6/2006

224

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 30/99-2000 ಶ್ಯಭರ್ತ.ೂಣಿಿಭ ಸಯಚ್ ವಿ. ಶ.ಶ್, ಶ.ೌಯ ವಸಲಯ ಚ್ಂಖಡಿಷಳಿಲ ಆಳಯ ಷಯಯಮನುನ 
ಬಸಯತ ಷೌುಟ್ಸ ಭತುಿ ಗಯಡ್ಸ ಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 23/6/2006

225

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 72/99-2000 ವಿದಸಮ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಫಂದಿಯುಳ ಄ಜಿಿಖಲನುನ ಔಲುಹಿಶಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ
ಡಿ 23/6/2006

226

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 10/99-2000 ಲಿಡಔರ್ ಶಂಷಯಥಯ್ತಂದ ೃಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ
ಡಿ 23/6/2006

227

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 8/99-2000 ಖೃಷವಿಜ್ಞಸನಕಯು ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ದಸಷಸಿನಖಲನುನ ಄ಖತಮವಿದ ೆಶಥಲಕಯು ಳಗಸಿಯ್ತಶುಳ 
ಫಗಯ ೆ಄ನುಭರ್ತಗಸಗಿ ಡಿ 23/6/2006

228

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 67/99-2000 ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿಖಳಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ
ಡಿ 23/6/2006



229

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ /99-2000 Providing Additional Grants  towards salaries for teachers

ಡಿ

230 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 13/00-01 ರಿ ಶಂ.12637/2000 ಯ ಎನ್.ಅನಂದ ಡಿ 11/08/2007

231 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ 88/00-01 ರಿ ಶಂ. 2600/2000   ಎಂ.ಜಿ ಜಖದಿ, ಄ಟಸಟಳಯ ಡಿ 11/08/2007

232 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 314/00-01 ಶ್ಯ ಅರ್ ಚ್ಂದಯವಯಕರ್, ಶ.ಬೂವಿ. ಆಳಯ ಯತನ ರಿವುಯಣಯ ಡಿ 11/08/2007

233 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 52/00-01

2000-01ನಯ ಷಸಱನಲಿಱ ಭಸಹಿರ್ತ ತಂತಯಜ್ಞಸನ ಯೊ ಄ಡಿಮಲಿಱ ೌಯ ವಸಲಸ 
ಷಂತದಲಿಱ ಖಣಔಮಂತಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 11/08/2007

234 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 56/00-01 ಄ಯಯಷಳಿಲ ಐ ಬಿ ಮನುನ ಭಸನಶ ಶಂಷಯಥಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 11/08/2007

235

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 94/00-01 ಶ.ಸಯ & ೌಯ ವಸಲಯಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧಗಸಗಿ ದತುಿ ಯೊಜನಯಮಡಿಮಲಿಱ ಇಳಯಯಗಯ 
ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಳಯದಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 11/08/2007

236

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 109/00-01

ಸಯಥಮಿಔ ಶ್ಕ್ಷಣಕಯು ಬಿಡುಖಡಯಮಸಗಿಯುಳ ಷಣ ಭತುಿ ಕಚಿಿನ ವಿಳಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 11/08/2007

237 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ69/00-01 ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಶರಿಮಸV ವಸಲಯಗಯ ಸಸಜಯಸಖದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 11/08/2007

238 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 4/00-01       ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಫಂದಂತ ತಯಖಲು ಡಿ 11/08/2007

239 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ  /00-01

ಫಯಱೂಯ ತಸ ಫಯಣೂಣರಿನಲಿಱಯುಳ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಮನುನ ಄ದಯ ತಸಱೂಱಕ್ತನ 
ಸಯೂನಯನನಷಳಿಲಗಯ ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 07/06/2008

240 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 121/00-01 2000-01ನಯ ಷಸಱನಲಿಱ ಳಹಿಖಲು & ನಭೂನಯಖಲನುನ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 07/06/2008

241

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಶ್ಕ್ಷಣ 86/00-01

ಶಭುದಸಮದತಿ ವಸಲಯ ಕಸಮರಔಯಭಳನುನ ಄ನುಶಸಠನಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

242 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 52/00-01

2000-01ನಯ ಷಸಱನಲಿಱ ಭಸಹಿರ್ತ ತಂತಯಜ್ಞಸನ ಯೊ ಄ಡಿಮಲಿಱ ೌಯ ವಸಲಸ 
ಷಂತದಲಿಱ ಖಣಔಮಂತಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಡುಳ ಫಗಯ ೆ -ಸಱೂಮಂ-2 ಡಿ

243

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 31/00-01 .ೂ ತಯಖರ್ತಖಲನುನ ನಡಯಶುಳ ಶಱುಸಗಿ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ಶ ೌಯಢವಸಲಯಮಲಿಱ 
ಶಥಲಳಕಸ ಔಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 11/08/2007

244

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 56/01-02 ಶ್ಯ ಸಯಚ್. ಕಸಳಯಗೌಡ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಅಯಭ ವಸಲಯ, ಄ಂಫಯಡುರ್ ನಖಯ ಸಯೂನ ುಯ 
ಆಳಯ  ಗಯಯುಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 07/06/2008

245 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)ಶ್ಕ್ಷಣ86/01-02

ಮಯಸಜಿಿ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಔಂದಲಿ ವಸಲಯಮಲಿಱ ಉಟ್ದ ಳಮಳಷಯೆ ಶರಿಆಱಱದಿಯುಳ ಫಗಯ ೆ
ದಸಕಲಸರ್ತಗಯ ಄ಳಕಸ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 07/06/2008

246 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 145/01-02 ಶಳರಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಸನ ಕಸಮರಔಯಭಳನುನ ಄ನುಶಸಠನಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 07/06/2008

247

02-03ನಯ ಷಸಲಿನ 7ನಯ ತಯಖರ್ತ ಬಿಱಕ್ ರಿಕ್ಷಯ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯ ೆಕಸಮಸರಗಸಯಕಯು 
ಏಸಿ ಬಿಲಿಱನಲಿಱ ಷಣ ಡಸಯ  ಭಸಡಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 07/06/2008



248

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 140/01-02 ಶ್ಯ ಜಿ ಸಿ ಯಸಮಗೌಡ, ನ.ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಆಳಯ ಫಸಕ್ತ ಯತನ ಬಿಲ್ ಗಯ ವಿಲಂಫ ವಿ.ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 07/06/2008

249

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 8/01-02 ಅಲ್ ಄ಮಿನ್ ಸಸಜಿ ದಸದ ೌಯಢವಸಲಯ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ವಸಲಯಗಯ ವಸಳತ ಄ನುದಸನ 
ತಡಯಹಿಡಿಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 07/06/2008

250

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 103/01-02

ಶ್ಯ ಄ಣಣ, ಡಿ ದಜಯಿ, ಶ.ೌಯ ವಸಲಯ, ಸಿಗಯ ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು 07/06/2008

251
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 217/01-02

2001ನಯ ಷಸಲಿನ ಜನಳರಿಯ್ತಂದ ನಡಯಶ ಖಣಯಸಜಯೂಮತಸಳ ಆನನತಯ 
ಶಭಸಯಂಬಖಲ ಅಸಸಳನ ರ್ತಯಕಯಖಲನುನ ಷಔುು ಬಸದಮತಸ ಶಮಿರ್ತಮ ಭಸಹಿರ್ತಗಸಗಿ 07/06/2008

252

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 16/01-02

ಶ್ಯ ಕಯ.ಸಯಚ್ ಯಸಭಣಣ, ಶಶ್, ಶ ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/7/2008

253

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 61/01-02 ಫಯಱೂಯ ತಸ ಫಯಣೂಣರಿನಲಿಱಯುಳ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಮನುನ ಄ದಯ ತಸಱೂಱಕ್ತನ 
ಸಯೂನಯನನಷಳಿಲಗಯ ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 07/06/2008

254

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 28/01-02 01-02ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಜಿ. ಯೊಜನಯಮಡಿ ಜಿಲಯಱಮ ಶ.ಸಯ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ನಭೂನಯಖಲನುನ 
ಭುದಿಯಸಿ ವಿತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

255 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಔಟ್ಟಡ 6/02-03 ಜಿ ಂ ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ವಸಖ್ಯಗಯ ಕ್ತಟ್ಕ್ತ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

256

f.¥ÀAºÁ D(6)ಪಿಎಂಜಿಎಸ್ ಯ 265/02-

03
ಪಿಎಂಜಿಎಸ್ ಯ ಯೊಜನಯಮ ವಸಲಸಕಯೂಠಡಿ ನಭಸರಣದ ದಸಕಲಯಖಲು ಡಿ 24/7/2008

257 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 23/02-03 ಸಸಶನ ಜಿ ಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ನಡಳಳಿಕಯ 24/7/2008

258

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ /02-03 ಔನನಡ ಫಲಕಯಮ ಶಮಿಕ್ಷ ಳಯದಿ
ಡಿ 24/7/2008

259

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 168/02-03 ಔಛಯರಿ ಕಯಱಶಕಯು ಄ಳಮವಿಯುಳ ಯಸಯರ್ ಪಯಲ್ & ದ ಪಯಲ್ ಖಲನುನ ಕರಿದಿಶಱು 
಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

260

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಳ.ಶ್ಕ್ಷಣ 2/02-03 ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಯತನ ಫಡಿ ಿಫಸಕ್ತ ಬಿಲಿಱಗಯ ಮಱುಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
ಡಿ 24/7/2008

261

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 24/02-03 ಶ.ೌಯ ಢವಸಲಯ ಬಿ ಎಂ ಯಷಯ ಿಸಸಶನ ಳರಿಗಯ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಂಜೂಯು
ಡಿ 24/7/2008

262

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 59/02-03 ಶ್ಯ ಔೃಶಯಣಗೌಡ, ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, ಶ.ೌಯಢವಸಲಯ,ಹಿರಿಷಳಿಲಕಯೂಱು ಸಯೂನ ುಯ 
ತಸ. ಆಳರಿಗಯ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಂಜೂಯು ಡಿ 24/7/2008

263

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 51/02-03 ಶ್ಯ ಡಿ ಎಲ್ ಅನಂದ, ದಯ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ೌಯವಸಲಯ, ಚಿಔುಡಱೂಯು  ಆಳರಿಗಯ ಜಿಪಿಎಫ್ 
ಭಂಜೂಯು ಡಿ 24/7/2008

264

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 24/02-03 ಈ ನದಯರಔಯು, ಷಸಶ್ಆ ಸಸಶನ ಳಯ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ
ಡಿ 24/7/2008

265

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 188/02-03 ಯಸಜಮದಲಿಱ ಸಯ & ೌಯ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಏಔಯೂಸಗಿ ಭದಮಂತಯ ಸಸಖೂ ಫಯಸಿಗಯ ಯಜಯ 
಄ಳಧಿ ನಖದಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

266

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 197/02-03 ಬಿಆಒ ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಳಯ ಄ಧಿಕಸಯ ದುಯುಯೊಖ ಸಸಖೂ ಄ಔಯಭ ದುಯಸಡಳಿತಖಲ 
ವಿಯುದಧ ದೂಯು 24/7/2008

267
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ 145/02-03 ಪಿಎಭಜಿಯ ಡಿಸಿಬಿಲ್ ಮಱು ಶಹಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008



268

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 130/02-03 ಯಸಜಮದ ಄ನುದಸನತ ೌಯ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಫಸಕ್ತ ಆಯುಳ  ಜಸ & ಂಖಡದ ಫಸಮಕ್ 
ಲಸಗ್ ಷುದಯೆಖಲನುನ 15-10-02 ಯಯೂಲಗಸಗಿ ತುಂಫುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

269

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 126/02-03 ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಄ಡಿಮಲಿಱ ಯಶುಿತ ಕಯಱಶ ನಳರಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಖೂಯಪ್ ಬಿ ಳೃಂದದ 
಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆ ಭಸಹಿರ್ತ ಔುರಿತು ಡಿ 24/7/2008

270

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ141 /02-03 ದಿ.21-12-02 ರಿಂದ 31-12-02 ಳಯಯಗಯ ಮಶೂಯು ಐಟಿ ಕಸಂ 2002 ಯಲಿಱ 
ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

271

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 134/02-03

಄ಂಚ್ಯ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ನೌಔಯಯ ಄ಡಿ ಷಣಳನುನ ಜಭಸ ಭಸಡದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

272

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 153/02-03

ದಿನಖೂಲಿ ಶ.ಬೂ ವಿಜ್ಞಸನಖಳಿಗಯ ಭಸಸಿಔ ಶಂಚಿತ ಯತನ ನಖದಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

273

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 152/02-03 ವಸಲಯಖಲಲಿಱ /ಕಸಲಯಜುಖಲಲಿಱ ಸಯಣುಣು ಭಔುಲು & ಭಹಿಳಯಮರಿಗಯ ವೌಚ್ಸಱಮ ಳಮಳಷಯಥ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

274

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 139/02-03

ಶ.ಹಿ.ಸಯ ವಸಲಯ ಸಸನುಫಸಲು, ಶಔಲಯುಯ ಇ ವಸಲಯಗಯ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

275

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 176/02-03

ಶ್ಯ ಗಯೂವಿಂದಯಸಜು,ಯದಶ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯ ಔಣತೂಯು (ನಳೃತ)ಿಳಯ ಯಜಯ ಭಂ. ಡಿ 24/7/2008

276

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 111/02-03 ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜು, ಄ಯಯಷಳಿಲ ಫಯಱೂಯು ತಸ ವಸಲಯ ಯಶ ಿತಡಯ ವಸಲಯ ಫಸಗಿಱು 
ಭುಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆೆ ಡಿ 24/7/2008

277

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ /02-03 02-03ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಷಸ ಶ್ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಫಯೂದಔ ಫಯೂದಕಯತಯ ಷುದಯೆ 
ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

278

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 25/02-03

02-03ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಔನಸಿಟ್ಔ 20 ಄ಂಖಲ ಕಸಮಿಔಯಭದ ಖುರಿ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

279

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ ಯಸಿ ಿ31/02-03

ಮುಳ ವಿಜ್ಞಸನಖಲು/ ಆಂಜಿನಮರ್ ಖಳಿಗಯ ಶರ್ ಸಿವಿ ಯಸಭನ್ ಯಸಿ ಿನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

280

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) 



287

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 36/02-03

ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆ ಭಸಹಿರ್ತ ಡಿ 24/7/2008

288

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 204/02-03 ಡಿಡಿಪಿಐ ಔಛಯರಿಮ ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಶಭಳಶಯತ ನಡುಳ ಫಗಯ ೆಬಿಲ್ ಮಱು ಶಹಿ 
ಔುರಿತು ಡಿ 24/7/2008

289

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 33/02-03

ಶ್ಯಭರ್ತ ಗೌಯಭಭ ಕಯೂಂ ಲಯ.ಫಶಸಚ್ಸರ್ ಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

290

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 15/02-03

ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ನಭೂನಯ & ಳಹಿಖಲನುನ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

291

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 74/02-03

ಶ ಶ್ ಄ಭಿಮಸನ ಕಸಮಿಔಯಭದಡಿ ಄ನುಶಸಠನ ಶಮಿರ್ತಖಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ ಫಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

292

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 73/02-03 ಡಿಡಿಪಿಐ ಔಛಯರಿ, ಸಸಶನ  ಔಛಯರಿಗಯ ಔಛಯರಿ ಷಸದಿಲಸಳಯು ಳಶುಿ ಕರಿದಿಶಱು 
಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

293

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 205/02-03

7ನಯ ತಯಖರ್ತ  ರಿಕ್ಷಯ ಯಚ್ುದ ಷಣಳನುನ ಷಸದಿಲಸಳಯು ಬಿಲಿಱನಲಿಱ ಡಸಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

294

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 99/02-03

ಶ್ಯ ವಿ ಚ್ನನವಿಯ, ಈ.ನ. ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಡಿ 24/7/2008

295

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 160/02-03 2003ಯ ಜನಳರಿ 30 ದಯದ ಷಸಳತಂತಯಯ ಶಂಗಸಯಭದಲಿಱ ಷುತಸತಭಯಸದಳರಿಗಯ ಭೌನ 
ಅಚ್ಯಣಯ ಡಿ 24/7/2008

296

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 158/02-03 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಫಸ.ಶ.ಭಸ ವಸ. ಗಯ ಸಯೂಂದಿಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಖ್ಸಲಿ ನಯನಳನುನ .ೂ 
ಶ್ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಳಗಸಿಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

297

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 164/02-03

ಶ್ಯ ಖಜಸನನ ವಿ.ಶಂಷಯಥ, ದಯೂಡಡಬಿಔನಷಳಿಱ ವಸಲಯಗಯ ಄ನುದಸನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

298

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 26/02-03

ಜಿಲಸಱ ಷಂತದಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಣ ದರ್ತ ಿಯೊಜನಯ ಄ನುಭರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

299

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 112/02-03

ಶ್ಯ ಜಳಯ, ಯದಶ ಯಸಮಯಕಯೂಱು ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

300

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 142/02-03

ಫಯಂಖಲೄಯು ಫುಡ್ ಟಯಕ್ 2002 ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

301

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 100/02-03 ದಿ. 11-11-02 ರಿಂದ 27-11-02ಯಳಯಯಗಯ ಸಯಎಯಸಱಜಿ ಸಯಜಯಕ್ಟ ಫಗಯ ೆತಯಫಯರ್ತ 
ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 24/7/2008

302

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 62/02-03

ಶ್ಯ ಷಱಗಯಗೌಡ, ಭು.ಶ್. ಶಶ್ಸಯ ಬಿ ಎಂ ಯಷಯ,ಿ ಸಸಶನ ಳಯ ಄ಭಸನತುಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

303

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 161/02-03

ಫಯಱೂಯು ತಸ. ರ್ತಭಭನಷಳಿಲಕಯೂಱು ಗಸಯಭಕಯು ಸಯವಸ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

304

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 7(ಎ)/02-03

ಫಯಣೂಣಯು ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಮನುನ ಷನುಮಿಡಿ ಗಸಯಭಕಯು ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

305

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 170/02-03

ವಿಜ್ಞಸನ ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಅಯ್ದುಮಲಿಱ ಄ಳಮಳಸಸಯ ನಡಯದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008



306

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 72/02-03 02-03ನಯ ಷಸಲಿನ ಶ್ುಭಗಟ್ಟ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಯಮ ಄ನುದಸನದ ಬಿಲ್ ಖಳಿಗಯ 
ಮಱುಶಹಿ ಡಿ 24/7/2008

307

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 199/02-03 02-03ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಖಣಔಮಂತಯ ತಯಫಯರ್ತ ನಡಳ 
ಔುರಿತು ಡಿ 24/7/2008

308

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 144/02-03 ಶಹಿಸಯ ವಸಲಯ ಶಂತಯಯಟಯ, ಸಸಶನ  ಆಲಿಱ ಕಯಱಳು ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಡಳಳಿಕಯಯ್ತಭದ ಭಔುಲ 
ವಯಕ್ಷಣಿಔ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಸಸಖೂ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಔತಿಳಮಕಯು ತಯೂಂದಯಯಮಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

309

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 69/02-03 ಅಸಸಯ ಆಲಸಖ್ಯಯ್ತಂದ ಄ಕ್ತುಮನುನ ಔಂದಲಿ ಮ.ದಯ ಳ.ವಸಲಯಗಯ ಶಯಫಯಸಜು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

310

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 203/02-03

ಔೃರ್ತಔ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶಂಷಯ, ಸಯೂನ ುಯ ಄ನುದಸನಕಯೂುಲಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

311

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 88/02-03

ಶಳಿರಿಖೂ ಶ್ಕ್ಷಣ ಖುರಿ ಷಸಧಿಶಱು ಜಿ.ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯ ಡಿ 24/7/2008

312

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 195/02-03 2002-03ನಯ ಷಸಲಿನ ಷಸಳಿರ್ತಯಔ ಳಗಸಿಳಣಯಮಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಬಿಡುಖಡಯ 
ಭಸಡದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

313

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 129/02-03 02-03ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಯಸ.ಳಱಮ ಯೊ ಄ಡಿಮಲಿಱ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ 
ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

314

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 131/02-03

ಔನಸಿಟ್ಔ ವಿಧಸನಶಬಯಮ ಄ಂದಸಜು ಶಮಿರ್ತಗಯ ಭಸಹಿರ್ತ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

315

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ /02-03

ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಆತಯಯ ತಯಖಲು ಡಿ 24/7/2008

316

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 110/02-03 ಜಿ & ತಸ. ಳಱಮದಡಿ ಸಯ & ೌಯ ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ಯತನಳನುನ ತಡಸಗಿ ನಡುರ್ತಯುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

317

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 87/02-03

ಶ.ಸಯ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಗೌಯಳಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಷಯಯಯ್ತಂದ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

318

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 87/02-03 ನಶಯತ್ ಶಬಿಷ ಶ.ಶ್. ಶ.ೌಯ.ವಸಲಯ ಭಸಳನೂಯು ಆಳರಿಗಯ ಬವಿವಮ ನಧಿ ಭಂಜೂಯು 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

319

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 24/02-03 ಶ್ಯನಸಶ ಎಂ.ಕಯ. ಶ.ೌಯಢ ವಸಲಯ ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸಭಸನಮ ಬವಿವಮ ನಧಿ 
ಭಂಜೂಯು ಡಿ 24/7/2008

320

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 59/02-03 ಶ್ಯ ಔೃಶಯಣಗೌಡ, ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, ಶ.ೌಯಢವಸಲಯ,ಹಿರಿಷಳಿಲಕಯೂಱು ಸಯೂನ ುಯ 
ತಸ. ಆಳರಿಗಯ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಂಜೂಯು ಡಿ 24/7/2008

321

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 51/02-03

ಡಿ.ಎಲ್. ಅನಂದ ದಯ.ಶ್. ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ. ನಧಿ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

322

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 85/02-03 SSLC ರಿಕ್ಷಯಮಲಿಱ ವಯ.30 ಭತುಿ ಄ದಕ್ತುಂತ ಪಲಿತಸಂ ಫಂದಿಯುಳ ವಸಲಯಖಲ 
ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಮಲಯ ಶ್ಸಿಿನಔಯಭದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

323

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 90/02-03

ಚಿಔುಔಣಗಸಲ್ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಮ ಭಸಹಿರ್ತ ಳಯದಿ ಡಿ 24/7/2008

324

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 5/02-03

ಡಿಡಿಪಿಐ ಔಛಯರಿಮ ಷಸದಿಲಸಳಯು ಬಿಱುಱಖಲ ಮಱುಶಹಿ ಡಿ 24/7/2008



325

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 18/02-03

ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮ ವಿದಸಮಪಿಠಖಲ ಫಗಯ ೆಭಸಹಿರ್ತ ಡಿ 24/7/2008

326

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 148/02-03

಄ಂಖವಿಔಱಯ ಄ಧಿನಮಭದಡಿ ಶ್. ಆಲಸಖ್ಯ ನಳಿಹಿಶಫಯಕಸದ ಕಯಱಶಖಲ ಔುರಿತು ಡಿ 24/7/2008

327

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 182/02-03 ವಸಲಸ ಸಷಿಿಕಯೂಿತಸಳಕಯು ಅಸಸಳನಶದಿಯುಳ ಫಗಯ ೆಶ್ಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಯಂಖಷಸಳಮಿ 
ತಸಂ ಶದಶಮಯು ಚ್ಯಸಟ್ಟಣ ಆಳಯ ತಯ ಡಿ 24/7/2008

328

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 179/02-03

ಶ್ಯ ಬಿ ಡಿ ದಯಮಳ ಆಳಯು ವಿದಸಮಶಂಷಯಥಗಯ ಮಶಗಯೂಳಿಸಿ ದೂಯು ದಸಕಲಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

329

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 101/02-03

Constitution of District Environment Protect Authority in the State ಡಿ 24/7/2008

330

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 105/02-03

ಶ್ಯ ಗಯೂವಿಂದಮಮ, ಔಟಯಟಸಲು ಆಳಯ ಯತನ ಬಿಡುಖಡಯಗಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/7/2008

331

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 106/02-03

ವಸಲಸ ಭಔುಲ ಯಖರ್ತ ತಯಖಲನುನ ಬರ್ತಿ ಭಸಡದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

332

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 123/02-03

ಶ್ಯ ಜಯ ಸಯಚ್ ಖುಯುಯಸಜಣಣ, ಹಿ.ಬೂ ವಿ ಆಳಯ ಯಸಶ ಬತಯಮ ಬಿಲಿಱಗಯ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

333

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 109/02-03

ಶ್ಯ ಯಂಔಟಯಶ್, ಭು ಶ್, ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯ, ಳಣಖೂಯು ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು ಡಿ 24/7/2008

334

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 125/02-03

ೌಯಢವಸಲಸ ಔಟ್ಟಡಖಲ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ನಳಿಷಣಸಷಣದ ಬಿಲ್ ಗಯ ಮಱುಶಹಿ ಡಿ 24/7/2008

335

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 1//02-03

ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂದಿಸಿದ ತಯಖಲನುನ ಡಿಡಿಪಿಐ ಯಳರಿಗಯ ಔಲುಹಿಸಿಯುಳುದು ಡಿ 24/7/2008

336

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 173/02-03 ದಿ.20-1-03 ರಿಂದ 21-03-03ಳಯಯಗಯ ನಡಯದ ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲು ಭತುಿ ಸಿಆಒ ಯಳಯ 
ಶಭಸಯದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

337

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 75/02-03

ಆಲಸಖ್ಸ ಳಗಸಿಳಣಸ ಫಡಿ ಿಆತಯಯ ಅದಯತಯಖಲ ಔಡತ ಡಿ 24/7/2008

338

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 20/02-03

02-03ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಶ್.ಆಲಸಖ್ಯಮ ಬಿಲ್ ಖಲ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

339

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 180/02-03

ಚಿಣಣಯ ಄ಂಖಲ ಕಸಮಿಔಯಭದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

340

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 6(ಎ)/02-03

ಶ.ಕ್ತ.& ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ವಸಲಸ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ & ಫಲಕಯ ಫಗಯ ೆಭಸಖಿಶೂಚಿ ಡಿ 24/7/2008

341

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಶ್ಕ್ಷಣ 1/02-03

02-03ನಯ ಷಸಲಿನ ಭಔುಲ ದಸಕಲಸರ್ತ ಅಂದಯೂಱನಕಯು ಕಯಗಯೂಲಲಫಯಕಸದ ಔಯಭಖಲು ಡಿ 24/7/2008

342

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 58/02-03

ಅಱೂಯು ತಸ. ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

343

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 65/02-03

ದಿ.5-09.02 ಯಂದು ಜಿ. & ತಸ. ಭಟ್ಟದಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ಅಚ್ರಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 24/7/2008



344

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 93/02-03

" ಫಸ ಭಯಳಿ ವಸಲಯಗಯ" ಅಂದಯೂಱನ ಡಿ 24/7/2008

345

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ತಯಫಯರ್ತ 47/02-03 State Level HITS Operatinalisation training workshop being 

organised at Bangalore ಡಿ 24/7/2008

346

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 194/02-03 ಭಸಚ್ಿ 2003 ಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ರಿಕ್ಷಯಗಯ ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ ನಯತೃತಳದಲಿಱ 
ಜಸಖೃತದಲ ಯಚಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

347

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 200/02-03 ಈ.ನ. ಷಸ ಶ್ ಆ, ಸಸಶನ ಇ ಔಛಯರಿ ನೌಔಯಯ ಯಸಶ ಬತಯಮ ಬಿಲಿಱಗಯ ವಿ.ವಿ.ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

348

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 3(ಎ)/02-03 ಶ್ಯ ಶುಜಸತ ಜಿಯ. ಶ.ಶ್. ಶಹಿಸಯ ವಸಲಯ ಬಿಎಂ ಯಷಯ,ಿ ಸಸಶನ ಳಯ ಮಲಿನ 
ಆಲಸಖ್ಸ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

349

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 107/02-03 ದಿ.19-11-02 ರಿಂದ 25-11-02 ಳಯಯಗಯ ಯಸಜಸಮದಮಂತ ಯಸಷಿರಮ ಶಸಿಷ 
ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

350

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 70/02-03 ಕಸಲಯಜು ಮ.ದಲಿಱ ಭಸ.ದಂಡಯೂಯ ಭಸ. ಮಿ ಸಯೂಯಸಟ್ ಶಮಿರ್ತ ಮಳಯ 
ಜಿ.ಶಭಸಯವ ನಡಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

351

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 13/02-03

ಜೂನ್ 2002 ಯಂದು "ಭಲಯರಿಮಸ ವಿಯುದಧ ಭಸಶ'' ಎಂದು ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

352

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 39/02-03 ಶ.ಯ.ಕಸ, ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲು, ವಿಬಸಗಸಧಿಕಸರಿಖಲ, ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ & ಜಿ. ಂ. 

ಭುಕಸನ಄ಖಲ ಶಮೇಲನದ ನಡಳಳಿಖಲು ಡಿ 24/7/2008

353

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ  74 /02-03

ಶ್ಯ ಬಿ ಎಸ್ ಶಣಣಷಸಳಭಚ್ಸರಿ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಸಚ್ಸರಿ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

354

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 28/02-03

ಖ್ಸಶಗಿ ಄ನುದಸನತ ವಸ.ಖಲಲಿಱ ಸಯ.ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಳಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ ನಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

355

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 116/02-03

ಡಮಲ್ ಸಸಶನ ಆಲಿಱಗಯ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ ಡಿ 24/7/2008

356

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 119/02-03 ಔನಸಿಟ್ಔ ಯಸಜಮ ಄ನುದಸನಯಹಿತ ವಸಲಸ ಕಸಲಯಜುಖಲ ಔೂುಟ್ ಆಳಯ ಫಯಡಿಕಯಖಲ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

357

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 127/02-03

ಶಶರ ಡಯಖಲ ಧವಜ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ 7-12-02 ಡಿ 24/7/2008

358

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 82/02-03 ಕ್ಷಯ ಶ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಇ ಔಛಯರಿಗಯ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

359 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 23/02-03 ಸಸಶನ ಜಿ ಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ನಡಳಳಿಕಯ 24/7/2008

360

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 50/02-03 02-03 ನಯ ಷಸಲಿನಱಲಿಱ ಭಸಧಮಮಿಔ ವಸಲಯಖಲ 6 & 7ನಯ ತಯಖರ್ತಖಲಲಿಱ ಒದುರ್ತಿಯುಳ 
.ಜಸರ್ತಮ ಸಯಣುಣಭಔುಳಿಗಯ ಸಷಿಿಔ ಯೂ. 250/-ಖಲ ಪ್ಲಯತಸಸಷ ಶ್ವಮಯತನ ಭಂ ಡಿ 24/7/2008

361

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 67/02-03 31ನಯ ಭಸಚ್ಿ 2000ಕಯು ಕಯೂನಯಗಯೂಂಡ ಬಸಯತದ ನಮಂತಯಔಯು  & ಭಸಸ 
ಲಯಔುರಿವಯೃಧಔಯ ಳಯದಿ ಔಂಡಿಕಯ 66 ಕಯು ಆಲಸಖ್ಸ ಟಿಣಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

362 ರಿಜಿಶಟರ್ 2002-03 ದಿನಸಂಔ 01-02-2003 ರಿಂದ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಱುಱಖಲ ಮಱು ಶಹಿ ಡಿ 24/7/2008



363 ರಿಜಿಶಟರ್ 2002-03 ಶಷಕಸಯ ಆಲಸಖ್ಯ, ಪಿಎಂಜಿಯ ಯೊಜನಯಖಲ ಮಱು ಶಹಿ ಳಹಿ ಡಿ 24/7/2008

364 ರಿಜಿಶಟರ್ 2002-03 1997-98 ನಯ ಷಸಲಿನ ಯಮಸಣ ಬತಯಮ ವಿಳಯದ ಳಹಿ ಡಿ 24/7/2008

365 ರಿಜಿಶಟರ್ 2002-03 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಱುಱ ಮಱು ಶಹಿ ಳಹಿ ಡಿ 24/7/2008

366 ರಿಜಿಶಟರ್ 2002-03 ಶಂಕ್ಷಿ ಿಷಸದಿಲಸಳಯು- ಜುಲಯ 2002ರಿಂದ ಡಿ 24/7/2008

367 ರಿಜಿಶಟರ್ 2002-03 2002-03ನಯ ಷಸಲಿನ ದಿನಚ್ರಿ ಡಿ 24/7/2008

368 ರಿಜಿಶಟರ್ 2002-03 ವಿವಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಖಲ ಮಱು ಶಹಿ ಳಹಿ ಡಿ 24/7/2008

369 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 192/02-03 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಟಿ.ಎ. ಬಿಱುಱಖಲ ಮಱು ಶಹಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

370 ಜಿಂಸಸ ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 61/02-03

2002-03ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಏಪಿಯಲ್ ಭಸಸಯಮಲಿಱ ನಡಯಮಲಿಯುಳ 7ನಯ ತಯಖರ್ತ ಬಿಱಕ್ 
ರಿಕ್ಷಯಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಔುರಿತು ಡಿ 24/7/2008

371 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 178/02-03

.ಜಸರ್ತ/ಅಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಗಯ ಲಟಿಟಯುಳ ಯಂಜನ ಳಶರ್ತ ೌಯ ವಸಲಯ, 
ಸಸಱುಸಗಿಱು ಇ ವಸಲಯಮ ಷುದಯೆಖಲನುನ ನಯಭಕಸರ್ತಗಯ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

372 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 155/02-03

ಜಿಲಸಱಳಱಮ ಲಯಔು.ಶ್. 2202 ಸಯ ಸಸಖೂ ೌಯ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲ 
ಕರಿದಿ ಡಿ 24/7/2008

373

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 54/02-03 ನುಶಯತ್ ಶಬಿಷ, ಶಶ್, ಭಸಳನೂಯು ಶ.ೌಯ ವಸಲಯ ಆಳರಿಗಯ ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಂಜೂಯು
ಡಿ 24/7/2008

374
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 216/02-03 ಶ. ಔಛಯರಿಖಲಲಿಱ ಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ ಸಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

375
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 56/02-03 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲನುನ ತುಂಫಱು ಸಸಲಿ ಆಯುಳ ನಫಿಂಧಖಲನುನ ಶಡಿಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

376
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 107/02-03

ದಿ. 19-11-2002 ರಿಂದ 25-11-2002 ಳಯಯಗಯ ನಡಯಮುಳ ಯಸಷಿರಮ ಐಔಮತಸ 
ಶಸಿಷ ಡಿ 24/7/2008

377
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ(ದಶಯಸ ) 60/02-03

ದಿ. 15-10-2002 ಯಂದು ನಡಯಮುಳ ಮಶೂಯು ದಶಯಸ ಮಯಳಣಿಗಯಮಲಿಱ 
ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

378
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ /02-03

2001-02ನಯ ಷಸಲಿನ 7ನಯ ತಯಖರ್ತ ಸಷಿರಔ ರಿಕ್ಷಯಗಸಗಿ ಄ಂದಸಜು ಅಮಳಮಮ 
ತ:ಖ್ಯಿಮನುನ ಷಸಥಯ್ತ ಶಮಿರ್ತ ಭುಂದಯ ಭಂಡಿಸಿ ಄ನುಮದನಯ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/7/2008

379

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 16/03-04 ಭುಯಳಿಧಯ ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯ ಜಿಸಯಚ್ಎಸ್ ಶಂತಯಕಯೂಱು ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ
ಡಿ 02/11/2009

380

ಜಿಂಸಸ/D(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 23/03-04 ಎಸ್ ಮಿನಸಕ್ಷಿ. ಶ.ಶ್ ಸಯಚ್ ಪಿ ಎಸ್, ಮಲಿಮೂಯು ಚ್ಯಸಟ್ಟಣ ಆಳಯ 
ಳಗಸಿಳಣಯಮನುನ ಜಸರಿಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

381

ಜಿಂಸಸ/D(5)24/03-04 ಭಔುಲ ಷಔುುಖಲ ಶಂಯಕ್ಷನಯ ಫಗಯ ೆಬಿಆಒ ಯಳರಿಗಯ ಂದು ದಿನದ ಕಸಮಸಿಗಸಯ
ಡಿ 02/11/2009



382

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 35/03-04 ಄ನಧಿಔೃತ ಸಗಿ ನಮಿಿಸಿಯುಳ ಸಶವಿ ವಿದಸಮಱಮಳನುನ ಭುಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ
ಡಿ 02/11/2009

383
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 227/03-04

ಔ.ವಿಧಸನ ಶಬಯ/ವಿ.ರಿವತ್ ಶದಶಮಯನುನ ಷಸಳರಜನಔ ಶಭಸಯಂಬಖಳಿಗಯ 
ಅಸಸಳನಶುಳ ಫಗಯ ೆಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ ಡಿ 02/11/2009

384

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಶ್ಕ್ಷಣ 238/03-04 ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಂ ಎನ್ ವಿಜಮ, ಶ.ಶ್, ಶ.ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯ ಕಸಳಯನಷಳಿಲ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. 

ಆಳರಿಗಯ ಄ಧಿಕಸರಿಖಳಿಂದ ಅಖುರ್ತಿಯುಳ ಕ್ತಯುಔುಲದ ಫಗಯ ೆಭನವಿ ತಯ ಡಿ 02/11/2009

385

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ  /03-04

2003-04ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಯೊಜನಯ ಅಮಳಮಮ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

386

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 07/03-04

ಸಯಚ್.ಎನ್. ಯಮಶ್, ಭು.ಶ್ ಆಳಯ ಄ಭಸನತುಿ ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

387

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 118/03-04 ಆಲಸಖ್ಯಖಲ ಷಂತದಲಿಱ ವಿಲಯಮಸಖದಯ ಫಸಕ್ತ ಗಯೂಂಡಿಯುಳ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯಔಯಣಖಲನುನ 
಄ಂರ್ತಭಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 02/11/2009

388

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 231/03-04 ಖಂಡಸಿ ಕ್ಷಯತಯ ಫಸಗಿಸಲು ಂ. ಫಂಡಿಷಳಿಲ ಎಸ್ ಸಿ ಗಸಯಭದ ವಸಲಯಗಯ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

389

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 268/03-04 ಸಸಶನ ತಸ. ಄ಖಱಷಳಿಲ  ಗಸಯಿಭದ ಖಡಿಗಯ ೌಯಢವಸಲಯಮನುನ ಭಂ. ಫಗಯೆ
ಡಿ 02/11/2009

390

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 234/03-04 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮ ಜಯವಟತಸ ಄ನಳಮ ಶಷಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ಳೃಂದದಿಂದ ಭು.ಶ್. ಳೃಂದಕಯು ಫಡಿ ಿ
ನಡುಳ ಫಗಯ ೆಭನವಿ ಡಿ 02/11/2009

391

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 235/03-04 ಔುಯಂು ಯರ್ತಶಸಠನ ಔುಳಿ ಆಳಯ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ತಮಸರಿಸಿಯುಳ ಔುಯಂುಯಳಯ 
ಬಸಳಚಿತಯ ಸಸಖೂ ಕಸಮಲಯಂಡರ್ ನುನ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

392

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 246/03-04 ಈನ, ಷಸಶ್ಆ ಸಸಶನ ಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಯಸಮಿರ್ ಪಯಲ್ ಕರಿದಿಗಯ ಄. ಫಗಯೆ
ಡಿ 02/11/2009

393

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 228/03-04 ಶ್ಯ ಬಿ ಸಯಚ್ ವಿಯಬದಯಷಸಳಮಿ, ಯದಶ, ಶ.ೌಯ ವಸಲಯ, ಹಿರಿಷಳಿಲಕಯೂಱು ಆಳರಿಗಯ 
ಜಿಪಿಎಫ್ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

394

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 39/03-04 2000-01ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಜಂಟಿ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ 
ಕರಿದಿಸಿದ ಫಸಫುಿ ಭಂ. ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

395

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) 59/03-04

ಖಣಿ & ಬೂ ವಿ ಲಸಖ್ಯ ಪಿಎಂಜಿಯ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ಷಸದಿಲಸಳಯು ಬಿಲ್ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

396

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 37/03-04

ಗಸಯಷಔ ಷೌಱಬಮಳನುನ ಫಸಮಂಕ್ ಖಲ ಭೂಱಔ ಶ್. ಆ.ನೌಔಯರಿಗಯ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

397

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 47/03-04 ರ್ತಯುಔ ಎಸ್ ಶ.ಸಯ ವಸ ಄ಯಯಷಳಿಲ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಳಯನುನ ಸಸಲಿ ವಸಲಯಮಲಿಱಯ್ದ 
ಭುಂದುಳಯಯಶಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

398

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 53/03-04

ಔುಯ ಭು ಶ್ ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯ ೆಮಸಳುದಯ ಔಯಭ ಕಯಗಯೂಲಲದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

399

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 43/03-04

ಶ.ಹಿ ಸಯ ಭುಖ್ಯೂಮಸಧಸಮಮಯು & ಶಷ ಶ್.ಫಯಜಸಫಸೆರಿ ಳತಿನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

400

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 38/03-04

ಶಥಳಸಂತಯದ ಳಗಸಿಳಣಯ ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009



401

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 40/03-04 ಶ್ಯ ಎಸ್ ಜಮಔುಭಸರ್ ಕ್ಷಯ ಶ್, ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಳಯ ಯಮಸಣ ಬತಯಮ ಬಿಲ್ ಗಯ ವಿಲಂಫ 
ವಿನಸಯಿ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

402

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 75/03-04 ಖೂಳಯನಷಳಿಲ ಸಠವಸಲಯಮ ಕಸಭಗಸರಿಮನುನ ಶ್ಯ ಜಿ ಸಯಚ್ ಯಂಗಯಗೌಡ & ತಯಯು 
ಭಸಡುರ್ತಿದುೆ, ಄ದನುನ ನಲಿಱಶಱು ಭನವಿ ಡಿ 02/11/2009

403

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 19/03-04

ಕಯ ಸಯಚ್ ಯಸಭಣಣ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಸಯಚ್ ಪಿ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

404

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 89/03-04

ಸಯೂನ ುಯ ತಸ. ಅಱದಷಳಿಲ ಸಯ ವಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಳಗಸಿಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

405

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 85/03-04

಄ಯಔಱಖೂಡು ಶ.ಕ್ತ.ಕಸಲಯಜು ಆಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಕಯೂಯತಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

406

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 34/03-04

ಮಯಸಜಿಿ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಔಂದಲಿ ವಸಲಯಗಯ ದಸಕಲಸರ್ತಗಯ ಄ಳಕಸ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

407

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 52/03-04

ಸಯಚ್ ಅಯ ಔುಂತಱ, .ಎಂ. ಜಿಸಯಚ್ಎಸ್ ಫಸಳಯನಷಳಿಲ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ,ಭನವಿ ಡಿ 02/11/2009

408

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 30/03-04

ಮ.ದಯ ವಸಲಯ ಔಂದಲಿ ಆಲಿಱಗಯ 6ನಯ ತಯಖರ್ತ  ಯಯದ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

409

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 33/03-04

ಎ ಸಯಚ್ ಶಯಲಔುಭಸರಿ ಹಿಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಜಿಸಯಚ್ಎಸ್ ಚಿಔುಔಣಗಸಲ್ ಳ. ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

410

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 93/03-04

ಫಸಱ ವಿಜ್ಞಸನ ಭಸಶರ್ತಯಕಯಗಯ ಚ್ಂದಸದಸಯಯಸಖುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

411

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 90/03-04

ವಿ. ಚ್ುಕಯು ಯವಯನ ಶಂ. 1356 ಡಿ 02/11/2009

412

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)10 /03-04

ದಿ. 25-4-03 ಯಂದು ತಸ. ಭಟ್ಟದ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಶಬಯ ಔಯಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

413

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 101/03-04

11ನಯ ಯಸಷಿರಮ ಭಔುಲ ವಿಜ್ಞಸನ ಶಭಸಯ 2003 ಡಿ 02/11/2009

414

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 49/03-04 ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜು, ಔಱುಱಷಸದಯಷಳಿಲ ವಸಲಯಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಶ್ಕ್ಷಣಳನುನ ಭಂ. 

ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

415

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ1/03-04 ಶ್ಯ ಡಿ.ಷೌಬಸಖಮ ಶ.ಶ್ಕ್ಷಔಯು,ಸಯಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಫಲೄಲಯು ಆಳಯ ಭನವಿ
ಡಿ 02/11/2009

416

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ103/03-04

ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಷಸದಿಲಸಳಯು ಬಿಲ್ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

417

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ140/03-04

ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಶ.ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯ ಫಲೄಲಯು ಆಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಕಯೂಯತಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

418

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ136/03-04

ಸಯಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿದೆಯಷಳಿಲ ವಸಲಯಮಲಿಱ ಷೌುಟ್ ಗಯಡ್ ಕಸಮಂಪಿಗಯ ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಡಿ 02/11/2009

419

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ116/03-04

ದಿ. 30-8-03ಯ ಳಲಱಷಳಿಲ ಭಸಧಮಮಿಔ ವಸಲಯಮ ಈದಸಾಟ್ನಯ ಶಭಸಯಂಬ ಡಿ 02/11/2009



420

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ132/03-04

ಸಯಚ್ ಫಂಡಿಷಳಿಲ ವಸ.ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ, ಄ನುಶೂಮ ಳಯ ಮಲಯ ಲಯಂಗಿಔ ಕ್ತಯುಔುಲದ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

421

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ134/03-04

ಜಿ.ಸಯ ಶ್.ಕಸಮರಔಯಭದಲಿಱ ಸಯ ವಸ ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಡಿ 02/11/2009

422

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ133/03-04

ಖುಯುಸಯ ಖುಯುದಿನ ಕಸಮಿಔಯಭ ಡಿ 02/11/2009

423

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) 99/03-04

ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಕಯೂಯತಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

424

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) 123/03-04

ಫಸಮಕ್ ಲಸಗ್ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

425

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ124/03-04 ಣವಿನಔುಯ ವಸಲಯಮಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯಸಗಿಯುಳ ಶ್ಯನಸಶ ಭಸಶಟರ್ ಗಸಯಂ ಕಯಱಶಳ ನುನ 
ಖುರ್ತಿಗಯ ಹಿಡಿದು ಕಸಭಗಸರಿ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

426

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ117/03-04 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಕಯೂಣನೂಯು 



439

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ /03-04 6-14 ಳಯೊಭಸನದ ವಸಲಯಯ್ತಂದ ಸಯೂಯಖುಳಿದ  ಎಲಸಱ ಭಔುಲನುನ ವಸಲಸ ಸಮಪಿಿಗಯ 
ತಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

440

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 171/03-04

ಔೂಲಿಯ್ತಂದ ವಸಲಯಗಯ ಅಂದಯೂಱನ ಡಿ 02/11/2009

441

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 181/03-04

ಯಸ ಳಱಮ ಯೊಜನಯಮಲಿಱ ಅಗಿಯುಳ ಯಖರ್ತ ಎಂಎಂಅರ್ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

442 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 142/03-04 ಸಯೂಮಸಲ ಈತಸಳ-2004 ಗಸಯ ಂ ನಂದ ಳಂರ್ತಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

443 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಶ್ಕ್ಷಣ 263/03-04 03-04ನಯ ಷಸಲಿನ ಲಿಱ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲ ಕರಿದಿ ಡಿ 02/11/2009

444 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 137/02-03 ಫಶಸಗಟ್ಟ ೌಯಢವಸಲಯಗಯ ದಗಿಸಿಯುಳ ವಿದುಮತ್ ಷೌಱಬಮದ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

445
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 26/03-04 ಜಿ.ಶಳಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಸನ ಫಜಯಟ್ ಭಂಡನಯ ವಿಚ್ಸಯ ಡಿ 02/11/2009

446
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 259/03-04

ಸಸಶನ ನಖಯ ಶಬಯಮ ಳಶುಿಯದಿನದಲಿಱ ಜಿಂ ಸಮಪಿಿಮ ಆಲಸಖ್ಯಖಲು 
ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

447
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 32/03-04

ಶ್ಯ ಸಿ.ಅರ್. ಫಯಟಯಟಗೌಡ, ಯದಶ, ಷಸಶ್ಆ ಔಛಯರಿ ಸಸಶನ ಳಯನುನ ಸಸಲಿ ಜಸಖದಲಿಱ 
ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

448
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 28/03-04

2003-04ನಯ ಷಸಲಿನ ಸಯಥಮಿಔ ಭತುಿ ೌಯ.ವಸ.ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 02/11/2009

449
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 293/03-04

ಯವಸಂತಔುಭಸರಿ ತಂದಯ ಎಂ ಕಸಲಮಮ ಳಯ ತಂದಯ ಸಯಶಯನುನ ರ್ತದುೆಡಿ ಭಸಡುಳ 
ಫಗಯ ೆದಸಯ ಷೂಡಿಯುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 02/11/2009

450
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 80/03-04 ಸಯೂಶ ವಸಲಯ ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

451
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 83/03-04

ದಿ.1-6-87 ರಿಂದ 31-3-92ಯ ಄ಳಧಿಮಲಿಱ .ಜಸರ್ತ/ಂಖಡದ ಅಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಖಲ 
ಳರ್ತಯ್ತಂದ ನಡಯಶುರ್ತಿಯುಳ ಖ್ಸಶಗಿ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

452
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 1/03-04 ಯಸಜಮದ ಎಲಸಱ ಜಿಲಯಱಖಳಿಖೂ ಬಿಸಿ ಉಟ್ದ ಕಸಮಿಔಯಭಳನುನ ವಿಶಿರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

453
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 127/03-04

ಫಸೂಜಿ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ, ಸಸಶನ ವಸಲಯಗಯ ಔಟ್ಟಡ ಸಯೂಂದಱು ಕಸಲಸಳಕಸ ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

454
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 120/03-04

ಕಸಯರಿ ೌಯಢವಸಲಯ, ಕಯೂಣನೂಯು, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ವಸಲಯಮನುನ ಄ನುದಸನಕಯು 
ಲಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

455
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)345/03-04 ಶ್ಯ ವಿದಸಮಯಣಮ ಶಂಷಯಥ(ರಿ) ಔಣಔಟಯಟ  ಶಂಷಯಥಗಯ ುಱು ರಿಮಸಯಿ್ತ ಄ನುದಸನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

456
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 128/03-04 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಷಖಯಯ ಗಸಯಭದ ಹಿಸಯವಸಲಯಮ ಮದಸನ ತುಿಳರಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

457
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 125/03-04 ಆಕಯೂ ಔಱಬ್ ಖಲಲಿಱ "ನಂದನ ಸಿರಿ'' ಕಸಮಿಔಯಭ ಷಮಿಭಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009



458
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 144/03-04 ಄ನುಔಂದ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ಫಯೂದಕಯತಯ ಸಿಫಫಂದಿ ನಯಭಕಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

459
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 253/03-04

ಶ್ಯಭರ್ತ. ಕಯ ಟಿ ಶಳಿಭಂಖಲ, ವಿಜ್ಞಸನ ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ, ಶ್ಯ ಸಿದಯಳಳಯ ದವಿೂಳಿ 
ಕಸಲಯಜು, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳರಿಗಯ ಫಯಫಯಕಸದ ಷಯಸ ುಶಿಔದ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

460
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 281/03-04

ಶ.ಶ್ ಄ಭಿಮಸನ ಕಸಯಮಿಔಯಭದಲಿಱ ವಿವಯವ ವಸಲಸ ೂಳಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಯಂದಯ 
ಸಯಯಂಭಿಶುಳ ಫಗಯಹ ಡಿ 02/11/2009

461
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 297/03-04 ಶ.ಶಂಮುಔಿ ದವಿ ೂ ಕಸಲಯಜು, ಅಱೂಯು ಆಲಿಱ ಖಣಔಮಂತಯ ಔಲುಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

462
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 315/03-04 ಗಯೂಯೂಯು ಸಯಭಸಳರ್ತ ೌಯ ವಸಲಯಮನುನ ಯತನಸನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

463
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 355/03-04

ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ನಡಱು ಄ನುದಸನದ ಮತಿಳನುನ ಏಸಿ ಬಿಲ್ ಮಲಯ ಡಸಯ 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

464
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 277/03-04 ಶಶ್ ಄ಭಿಮಸನದಡಿ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ ಡಿ 02/11/2009

465
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 57/03-04 ಬಸಯರ್ತಮ ಷಯಸದಲ ಕಸಮಿ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯಖಳಿಗಯ ಶಸಸಮಧನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

466
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ87/03-04 ಜಿಂ ಸಮಪಿಿಮ ಆಲಸಖ್ಯಖಲಲಿಱ ಔತಿಳಮ ಲಯೂದ ಫಗಯ ೆದೂಯು ಄ಜಿಿ ಡಿ 02/11/2009

467
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 72/03-04 ಎಂಕಯ ಖಣಯ, ಯದಶ , ಶಔ ೂ ಕಸಲಯಜು, ಫಶಸ ಟ್ಟಣ ಆಳಯ ಄ಭಸನತುಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

468
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 46/03-04 ವಯಕ್ಷಣಿಔ ಖುಣಭಟ್ಟಳನುನ ಶುಧಸರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

469
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 79/03-04

ಶ್ಯ ವಿಜಮಔುಭಸರ್ ಬಿವಿ, ಶಶ್, ಄ಯಔಱಖೂಡು   ಯತನ/ಯಜಯ ಯತನ ತಯ 
ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/11/2009

470
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 81/03-04

ದಿ. 7-3-2003 ಯಂದು ಜಿಲಸಱದಿಕಸರಿಖಲು, ಸಸಶನ ಳಯ ಄ಧಮಕ್ಷತಯಮಲಿಱ  ಜಸರ್ತ 
/ಳಖಿದ ಕ್ಷಯಭಸಭಿಳೃದಿಧ ಶಬಸ ನಡಳಳಿಖಲು ಡಿ 02/11/2009

471
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 47/03-04

2002ನಯ ಷಸಲಿನ ಶರ್ ಸಿ ವಿ ಯಸಭನ್ ಯಸಿಿಗಯ ಭನವಿ ಡಿ 02/11/2009

472
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 312/03-04 ಷಸಱಗಸಮ 



477 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಆತಯಯ 101/2004-05 ಶ್ಯ ದಯನಸನಸಮು, ಈ.ನ. ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಡಿ 12/05/2012

478 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 113/04-05

ಕಸಯರಿ ೌಯಢವಸಲಯ, ಕಯೂಣನೂಯು- ವಸಲಯಮ ನೌಔಯಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಄ನುಮದಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

479 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 147/04-05

05-06ನಯ ಷಸಲಿಗಯ 1 ರಿಂದ 10ನಯ ಳಯಯಗಿನ ವಿದಸಮಥಿರಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

480
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 26/04-05 ಭಸಸಲಯಔುರಿವಯೃಧಔಯ ದಿ.31-3-2002 ಯ ಳಯದಿಮ ಸಮಯ 1.2 ಡಿ 12/05/2012

481
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 13/04-05

01-02ನಯ ಷಸಲಿನ ಄ಂತಮಕಯು ಫಸಕ್ತ ಆಯುಳ ಬಸಯತದ ಲಯಔುನಮಂತಯಔಯು & 

ಲಯಔುರಿವಯೃಧಔಯ ಳಯದಿಗಯ ಸಱನಸ ಳಯದಿ ಡಿ 12/05/2012

482
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 95/04-05 ಸಯೂಮಸಲ ಲಸಂಛನಳನುನ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ರಿವತ್ ಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

483
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 94/04-05 ಜನದ ಶಂಶೃರ್ತಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ದಯಶ್ ಶಮೇಲನ ಡಿ 12/05/2012

484
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 139/04-05 ಶ್ಯಭರ್ತ ವಿಣಸ ಅರ್ ನಸಮಕ್, ಈನ, ಷಸಶ್ಆ, ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಡಿ 12/05/2012

485
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ/04-05 ಸಯೂಮಸಲ ಈತಸಳ-2004 ಡಿ 12/05/2012

486
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ /04-05 ದಿ. 5-9-2004 ಯಂದು ನಡಯಮುಳ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯಗಯ ನಧಿ ಶಂಖಯಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

487
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 43/04-05

ಜಮಯಕಸಶ್ ೌಯಢವಸಲಯಮಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಷುದಯೆಖಲ ನಯಭಕಸರ್ತಮಲಿಱ ಇಯಸಜು 
ಎಂಫುಳಯನುನ ಕಯಬಿಟಿಟಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

488
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 83/04-05 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮಲಿಱ ಖುಯುಬಳನ ನಮಿಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

489
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 82/04-05 ಈನ, ಷಸಶ್ಆ ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಕಸಯಣ ಕಯಳಿ ನಯೂಟಿಸ್ಸ  ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

490
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 38/04-05 ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ & ಫಲಕಯ ಫಗಯ ೆಭಸಖಿಶೂಚಿ ಡಿ 12/05/2012

491
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 44/04-05

ಭಸನಮ ಯಸಭಚ್ಂಧಯಗೌಡ (ದವಿಧಯ ಕ್ಷಯತಯ)ಳಯ ಚ್ುಕಯು ಖುಯುರ್ತನ ಯವಯನ 300 ಕಯು 
ಈತಿಯ ಡಿ 12/05/2012

492
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 25/04-05 ಹಿ.ಬೂವಿಜ್ಞಸನ ಆಳಯ ಔಛಯರಿ ಔಟ್ಟಡ ಶ್ಥಿಱಗಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

493
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 36/04-05 ದಸಕಲಸರ್ತ ಅಂದಯೂಱನ ಕಸಮಿಔಯಭ ಡಿ 12/05/2012

494
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 70/04-05 ಭೌಂಟ್ ಫ್ಡ್ಿ ಆಂಗಿಱಷ್ ವಸಲಯಗಯ ಔಟ್ಟಡ ಫಸಡಿಗಯ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

495
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 60/04-05 ಭಸಹಿರ್ತ ಸಿಂಧು ಯೊಜನಯ ಄ನುಶಸಠನದ ಔುರಿತು ಡಿ 12/05/2012



496
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 12/04-05

ಶ್ಯ ತಯಲಫಸಲು, ಜಖದುೆಯು ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ, ಸಿರಿಗಯಯಯ ಆಳಯ ಅಯಮದಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ 
ೌಯಢವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಯತನ ತಡಯಹಿಡಿಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

497
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 11/04-05 04-05ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ದೆರ್ತ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

498
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 40/04-05 ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲ ುಶಿಔದ ಸಯೂಯಯ ಔಡಿಮ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

499
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 99/04-05 04-05ನಯ ಷಸಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಡಿ 12/05/2012

500
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 96/04-05

ಶ.ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯ, ಷಖಯಯ, ಫಯಱೂಯು ತಸ. ವಸಲಸ ಅಳಯಣದಲಿಱ ಄ಔಯಭಸಗಿ ಯಟಿಟಗಯ 
಄ಂಖಡಿ ನಮಿಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

501
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 93/04-05 ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯಸದ ಶ್ಯ ಮಷನಔುಭಸರ್ ಳಯ ದೌಜಿನಮ ಯಸಜಕ್ತಮ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

502
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 73/04-05 04-05ನಯ ಷಸಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಡಿ 12/05/2012

503
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 9/04-05 ವಸ.ಶ್ಕ್ಷಣ ಳಱಮದಡಿ ಭುಂದುಳರಿಕಯ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಄ನುಶಸಠನಕಯು ಄ನುಮದನಯ ಡಿ 12/05/2012

504
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 74/04-05 ಶ್ಯಭರ್ತ. ಸಯಚ್. ಶುಶ್ಱ, ಶ.ಶ್ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

505
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 56/04-05 ಜಿ ಂ ಸಮಪಿಿಮಲಿಱ ಫಯುಳ ಫಸಮಕ್ ಲಸಗ್ ಷುದಯೆಖಲ ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ಯತನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

506
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 330/04-05 ಭಸನಮ ಜಿ.ಭಂರ್ತಯಖಲು ಈನ ಔಛಯರಿಗಯ ಄ನರಿಕ್ಷಿತ ಬಯಟಿ ನಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

507
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 8/04-05 ವಿದಸಮಶಂಷಯಥಖಲನುನ ಄ನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳಲಿಱ ಫಂದಿಯುಳ ಶಭಷಯಮಖಲ ಔುರಿತು ಡಿ 12/05/2012

508
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 35/04-05

ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಂ.ಕಯ ಶುಧಸಭಣಿ, ಹಿಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಕಸಯರಿ ೌಯಢವಸಲಯ ಆಳಯನುನ 
಄ನುಮದನಯಯ್ತಂದ ಕಯಬಿಟಿಟಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

509
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 55/04-05 ಸಯೂನ ುಯ ತಸ. ಅಱಗಯೂಡನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಸಯೂಶ ೌಯಢವಸಲಯ ಭಂ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

510
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 1/04-05 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಄ಳಮವಿಯುಳ ಷೌಱಬಮಖಲ ಫಗಯ ೆಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳುದು ಡಿ 12/05/2012

511
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 47/04-05

8ನಯ ತಯಖರ್ತ ಸಯಯಂಭಿಶಲಸಗಿಯುಳ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯೊಜನಯ 
ಭುಂದುಳರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

512
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 45/04-05 ಄ಂಖನಸಡಿ / ವಸಲಸ ಕಸಲಯಜುಖಲ ರಿಶ್ಱನಸ ಳಯದಿ ಡಿ 12/05/2012

513
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 14/04-05 2004ಯ ಭಸಚ್ಿ ನಲಿಱ ನಡಯದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಲಿತಸಂದ ವಿಳಯ ಡಿ 12/05/2012

514
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 34/04-05 ಖ್ಸಶಗಿ ವಸಲಯಖಲ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಯತನದ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012



515
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 29/04-05 ಜನಳರಿ ಯಫಯಳರಿ 2004 ಯಲಿಱ ನಯಭಔಗಯೂಂಡ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಯತನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

516
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 16/04-05 ದಿ. 21-5-04 ಯಂದು ನಡಯದ ಄ಕ್ಷಯ ದಸಷಯೂಷ ಶಬಯಮಲಿಱ ಗಯಯುಸಸಜಯಸದ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

517
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 32/04-05 ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂಜುಲ ಳರಿಗಯ ಕಯೂಂಖಱಬಿಡು ವಸಲಯಮಲಿಱ ಄ಡುಗಯ ಕಯಱಶ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

518
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 31/04-05 ಶಕಸಿಯಯತಯ ಸಯ/ೌಯ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಶಸಸಮಧನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

519
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 65/04-05 ಷಸಶ್ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಖೂಯಪ್ ಸಿ ಡಿ ಳೃಂದದ ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಗಸಿಶೂಚಿ ಡಿ 12/05/2012

520
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 64/04-05 ದಿ.23-9-04 ಯ ಅದಯದಂತಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಭುಕಸಿಮಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

521
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 71/04-05 ಅಱೂರಿನ ಶ.ಕಸಲಯಜಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ & ಅಟ್ದ ಮದಸನದ ಭಂಜೂರಿ ಕಯೂರಿ ಡಿ 12/05/2012

522
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 88/04-05

ಫಯಱೂಯ ತಸ ಫಯಣೂಣರಿನಲಿಱಯುಳ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಮನುನ ಄ದಯ ತಸಱೂಱಕ್ತನ 
ಸಯೂನಯನನಷಳಿಲಗಯ ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

523
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 65/04-05

ಫಯಱೂಯು ಷಸಳಿಜನಔ ಶಳರ್ತಿನ ಯಬಸಯಯಮನುನ ತಡಯಮುಳ ಔುರಿತು ಳಕ್ತಱಯು 
ಶಕಸಿಯಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ  ಳಯದಿ ಡಿ 12/05/2012

524
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 92/04-05 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎನ್.ಭಂಜಯಗೌಡ, ಶ.ಶ್.ಚಿಟ್ಟನಷಳಿಲ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

525
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 76/04-05 ಭು.ಶ್.ಶಯಖೂಯು ಶ.ಹಿ.ಸಯ. ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಆಳಯ ಄ಭಸನತುಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

526
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 85/04-05 ಚ್ಸಕಯನಷಳಿಲಗಯ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಜೂ.ಕಸಲಯಜಿನ ಅದಯ ಄ನುಶಸಠನದ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

527
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 63/04-05 ಕಯೂರಿಕಯಮ ಮಯಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

528
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 69/04-05 ದಿ.28-9-04 ಯಂದು ನಡಯಮುಳ ಜಿ.಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಭತುಿ ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಶಬಯ ಡಿ 12/05/2012

529
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 66/04-05

ಕಯೂಣನೂಯು ಶ್ಯ ಕಸಯರಿ ೌಯಢವಸಲಯಮ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಶ್ಯ ಯಸಭಣಣ ಳರಿಗಯ 
ಈದಯೂಮಖ ಳಂಚಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

530
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 61/04-05 ಭಔುಳಿಗಯ ಷಸಧನ ಶಱಔಯಣಯ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

531
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 57/04-05

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಗೌಯಭಭ ೌಯ ವಸಲಯಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯಸದ ಶ್ಯ ಯಮಳಯಮಮ ಯಳಯು ಳಯು 
ಶಂಷಸಯಳನುನ ಈಯಕ್ಷಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

532
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 2/04-05

ಖ್ಸಶಗಿ ಄ನುದಸನತ ಯಹಿತ .ಂಖಲ ಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಮಳಯು ನಡಯಶುರ್ತಿಯುಳ ವಿದಸಮ 
ಶಂಷಯಥಖಲನುನ ಄ನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

533
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 41/04-05

ಔ.ಖೃಷ ಭಂಡಲಿಯ್ತಂದ ನಮಿಿಸಿಯುಳ ಈಸಧಸಮಮಯ ಳಶರ್ತಖೃಷಖಲ ಫಗಯ ೆಚ್ಯಸ 
ಟ್ಟಣ & ಸಯೂನ ುಯ ತಸ ಡಿ 12/05/2012



534
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 62/04-05 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮಲಿಱ ನಔಲಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ನಡಯದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

535
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 72/04-05 ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

536
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 84/04-05 ಶ್ಯ ದೌಱತ್ ಯಸವ್.ಶ.ಶ್, ಬಿಶಱಷಳಿಲ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 12/05/2012

537
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 87/04-05 ಸಯಥಮಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

538
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 78/04-05 ಮಶೂಯು ದಶಯಸ ಮಯಳಣಿಗಯಮಲಿಱ ಔಲಸತಂಡಖಲು ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

539
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 75/04-05 ಸಯೂನ ುಯ ತಸ. ದಯೂಡಡಔುಂಚ್ಯ ಕಯೂಱು ವಸಲಯಗಯ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

540
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 5/04-05 ಶ. ನೌಔಯಯು ಚ್ುನಸಳಣಸ ಯಚ್ಸಯದಲಿಱ ತಯೂಡಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

541
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 27/04-05

8ರಿಂದ 10 ನಯ ತಯಖರ್ತಮಲಿಱ ಸಮಶಂಖ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಸಯಣುಣಭಔುಳಿಗಯ ುಱು 
ವಿನಸಯಿ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

542
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 17/04-05 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಕಯ.ಎನ್ ನಳಿನ, ಶ.ಶ್ ಔಡವಿನಸಯೂಶಷಳಿಲ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 12/05/2012

543
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 19/04-05 ನಟ್ೂಟಯು ೌಯ ವಸಲಯಗಯ ಕಯೂಠಡಿ ಭತುಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

544
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 15/04-05 ಔನಸಿಟ್ಔ 20 ಄ಂಖಲ ಕಸಮಿಔಯಭದ ಖುರಿ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

545
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 20/04-05 ಭಔುಲ ದಸಕಲಸರ್ತ ಅಂದಯೂಱನ ಡಿ 12/05/2012

546
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 1/04-05 ಶ್ಯ ಬಿ.ಷವಿ ದಿಳದಶ, ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜು, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಄ಭಸನತುಿ ಡಿ 12/05/2012

547
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 113/04-05 ಸಯೂಶ ೌಯ ವಸಲಯಖಲನುನ ಸಯಯಂಭಿಶಱು ಭಂ. ಔುರಿತು ಡಿ 12/05/2012

548
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 5/04-05

ಬಿಸಿಕಯಎಸ್ ವಿದಸಮ ಶಂಷಯ,ಿ ಸಸಶನ ಆಲಿಱ ಸಿಫಫಂದಿ ನಯಭಕಸರ್ತಮಲಿಱ ಮಿಶಲಸರ್ತ 
ಈಱಱಂಗನಯಮಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

549
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 157/04-05 ಖಣಯಸಜಯೂಮತಸಳ ಅಚ್ಯಣಯ ಄ಂಖಸಗಿ ಫುಟ್ ಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿ ಡಿ 12/05/2012

550
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 42/04-05

಄ಕ್ಷಯ ದಸಷಯೂಷ ಭತುಿ ಆತಯಯ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲಡಿ ಄ಡಿಗಯ ತಮಸರಿಶುಳ ಶಥಲಖಲಲಿಱ 
ಶುಯಕ್ಷತಯ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 12/05/2012

551
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 52/04-05 ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಶ.ೌಯ.ವಸ. ಔಫಫರ್ತ ಿಕಸಯಸ್ ಳರಿಗಯ ಯಸಿ ಿಕಯೂಡುಳ  ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 12/05/2012

552
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 4/04-05 ಹಿಈ.ಬೂ.ವಿಜಸಙನ, ಸಸಶನ ಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 12/05/2012



553
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 18/04-05 ಜಿಲಸಱ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ರಿವತ್ ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

554
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 67/04-05 ವಿದಸಮಥಿಿ ಆಂಟ್ನಯಿಟ್ ಯಂಚ್ -2004 ಡಿ 12/05/2012

555
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 86/04-05

ದಿನಸಂಔ31-10-04ಯಂದು ದಿಳಂಖಯ ಶ್ಯಭರ್ತ ಆಂದಿಯಸ ಗಸಂದಿ ಆಳಯ ುಣಮ ರ್ತಥಿ 
಄ಂಖಸಗಿ ಯಸಷಿರಮ ಶಂಔಱ ದಿನ ಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 12/05/2012

556
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 79/04-05 ವಸಲಸ ಭಔುಲ ವಿಬಸಖ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ ಶಂಗಟಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 12/05/2012

557
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 3/04-05

ಯಸವರಔವಿ ಔುಯಂು ಯಳಯ ಜಮಬಸಯತ ಜನನಮ ತನುಜಸತಯ ಔಳನಳನುನ 
ನಸಡಗಿತಯಯ್ದಂದು ಗೌಯವಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 12/05/2012

558
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 1/04-05 ಯಸವರಔವಿ ಔುಯಂು ಯಳಯ ಜನಭತಭಸನಯೂತಸಳಳನುನ ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

559
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 2/04-05 ಜಖಜಯೂಮರ್ತ ಫಶಯಳಯ ಯ ಜನಭದಿನಯೂತಸಳ ಅಚ್ಯಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

560
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 120/04-05

ಶ್ಯ ಯಮ, ಈನಸಮಶಔಯು, ಶ  ೂ ಕಸಲಯಜು, ಶಔಲಯುಯ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ 
ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

561
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 148/04-05 ಕಯ.ಎಸ್.ಭಷದಯಳಮಮ, ಭು ಶ್ ಸಯೂನ ುಯ ಳರಿಗಯ ಭುಂಫಡಿ ಿನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

562
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 146/04-05 ಶ.ೌಯ ವಸಲಯ, ಫಸಗಯುಯ ಭುಖ್ಯೂಮಸಧಸಮಮಯ ಮಲಿನ ದೂಯು ಡಿ 12/05/2012

563
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 50/04-05 ದಿ. 13-8-04 ಯಂದು ಭಸನಮ ಲಯೂಕಯೂಯೊಗಿ ಶಚಿಳರಿಗಯ ನಡಿಯುಳ ಭನವಿ ಡಿ 12/05/2012

564
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 103/04-05 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

565
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 110/04-05 ಶ್ಯ ಕಯ ಎಂ. ಲಿಂಖಯಸಜು, ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು ಕ್ಷಯ ಶ್ ಔಛಯರಿ, ಸಯೂನ ುಯ-ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

566
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 102/04-05 ಬಿ ಎನ್.ಚಿಕಯುಗೌಡ & ಭಂಜುನಸಥ, ಶ. ಶ್, ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಚಿಟಿ ಳಮಳಸಸಯದ ಔುರಿತು ಡಿ 12/05/2012

567
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 128/04-05 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

568
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 133/04-05 ಶ್ಯ ಟಿ ಟಿ ನಸಖಯಸಜಯಗೌಡ & ಆತಯಯು ಆಳಯ ದಸಯ ಶಂ.4950/52 /2003 ಡಿ 12/05/2012

569
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 140/04-05

2005ಯ ಭಸಚ್ಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಕ್ಷಯ ಕಸಮಿದ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

570
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 106/04-05 ಯಸಜಸನಸಮಕ್, ಭು.ಶ್, ಶ.ಶ್ ಸಯ ವಸಲಯ, ಫಯಟ್ಟಭಕ್ತು ಆಳಯ ನ.ಯತನ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

571
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 109/04-05 ಯಸವರಧವಜದ ಫಗಯ ೆಜನಯಲಿಱ ಜನಜಸಖೃರ್ತ ಭೂಡಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 12/05/2012



572
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 114/04-05 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಳೃಂದಸಯು ಷುದಯೆಖಲ ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯೂಯಢಔರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

573
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 37/04-05

04-05ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಕಯಂದಯಳಱಮ ಯೊಜನಯಯ್ತಂದ ಯಸ.ಳಱಮಕಯು 
ಳಗಸಿಯ್ತಶಱಟ್ಟ ಸಯ.ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ಯತನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

574
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 99/04-05 ಶ್ಯ ಸಯಚ್ ಎನ್ ಭಂಜಯಗೌಡ, ಕ್ತಸಯ ವಸಲಯ ಯಸಮುಯ ಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

575
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 102/04-05 ವಸಲಯಖಲ ಭಸಹಿರ್ತ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

576
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 100/04-05

1-6-87 ರಿಂದ ಸಯಯಂಬಸದ ಆತಯಯ ಅಡಳಿತ ಭಂಡಳಿಖಲ ವಸಲಯಖಲನುನ 
಄ನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

577
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 116/04-05 ಜನಶ್ಕ್ಷಣ ಳಱಮದಲಿಱ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಯಯಯಔಯನುನ ತಯಗಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

578
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 134/04-05 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ತಯಔತಿಯ ಶಮೇಲನಕಯು ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

579
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 127/04-05 ಸಯೂನ ುಯ ತಸ. ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಯತನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

580
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 126/04-05 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ.ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯರಿಗಯ ಯತನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

581
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 131/04-05 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಫಸಚ್ಯನಷಳಿಲ ೌಯ ವಸಲಯಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

582
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 129/04-05 ಸಸಯಯೂಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ವಸಲಸ ಔಟ್ಟಡ ನಮಿಿಶಱು ನಯನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

583
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 108/04-05 ಶ್ಯ ಶುಫಫಯಸಯ್ತಗೌಡ, ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಸಿಖಯನಷಳಿಲ ಆಳಯು ಫಡಿ ಿನಡಱು ಕಯೂರಿ ಭನವಿ ಡಿ 12/05/2012

584
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 119/04-05 ಬಿಆಒ ಅಱೂಯು ಔಛಯರಿಗಯ ಫಯೂಧಕಯತಯ ಸಿಫಫಂದಿ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯ ೆಚ್ ಡಿ 12/05/2012

585
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 136/04-05 ಭಸನಮ ಲಯೂಕಯೂಯೊಗಿ ಶಚಿಳರಿಗಯ ನಡಿಯುಳ ಭನವಿಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

586
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 138/04-05 ಎಂ.ಜಿ ಜಖದಿಶ್, ಶ.ಶ್. ಫಯಟ್ಟದಷಳಿಲ ಅಱೂಯು ತಸ. ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 12/05/2012

587
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 54/04-05 ಶಭಳಶರ & ಶಳಚ್ುತಸ ಬತಯಮ ತಡಯಹಿಡಿದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

588
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 142/04-05

ಳಶರ್ತ ಶಂವಯಥಖಲ ಶಂಗದ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ನಡಯಶುಳ 6, 8ನಯ ತಯಖರ್ತಖಳಿಗಯ ಯಯ 
ರಿಕ್ಷಯ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

589
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 123/04-05 ಖ್ಸಶಗಿ ವಸಲಯಖಲ ಬಸಶಸ ನರ್ತ ಈಱಱಂಗನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

590
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 124/04-05 ಈನ ಔಛಯರಿಗಯ ನಭೂನಯ & ಳಹಿಖಲನುನ ಭುದಿಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012



591
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 135/04-05 ಶ್ಕ್ಷಔಯ ತಯಫಯರ್ತ ಷಣಳನುನ ಏಸಿ ಬಿಲಿನಲಿಱ ಡಸಯ ಭಸಡಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ ಡಿ 12/05/2012

592
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 310/04-05 ವಿಯಕಸನಂದ ಯೊಖಶ್ಕ್ಷಣ ವಸಲಯ ಆಳರಿಗಯ ಶಸಸಮ ದನ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ ಡಿ 12/05/2012

591
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ /04-05 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂದಿಸಿದ ಆತಯಯ ತಯಖಲು. ಡಿ 12/05/2012

592
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಅಡಿಟ್ 6/04-05 ಲಯಔು ತಸಶಣಸ ಳಯದಿ 2000-02 ಡಿ 12/05/2012

593
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ /04-05

ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮ ರ್ತಸಸಶ ಭತುಿ ಯಂಯಯ ಫಗಯ ೆನಡಯಮುಳ ವಿ.ಶಂಕ್ತಯಣಕಯು 
ಅಖಮಿಶುಳ ಅಸಸಳನತರಿಗಯ ಳಶರ್ತ & ಉಟ್ದ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

594 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ /2004-05 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮಲಿಱ ನಔಲಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ನಡಯದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/05/2012

595
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 1/05-06 ಫಯೂಧಕಯತಯ ನೌಔಯಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

596
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 2/05-06

ಶ್ಯಭರ್ತ ನಂಖಯಸಜಭಭ ಕಯೂಂ ಲಯಟ್ ಫಶಳಯಸಜು ಆಳರಿಗಯ ಔುಟ್ುಂಫ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಭಂ. 

ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

597
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 4/05-06 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಡಿ.ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯರಿಗಯ ಫಡಿ ಿನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 24/11/2013

598
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 5/05-06 ದಿ.ಟಿ.ಭಲಿಱಕಸಜುಿನ, ಶ. ು ಕಸ., ಷಳಿಲಮಶೂಯು ಆಳಯ ಷಯಸ ುಶಿಔದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

599
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 6/05-06 ಬಿಆಒ, ಫಯಱೂಯು ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

600
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 39/05-06

ಶ್ಯ ಯಂಗಸಚ್ಸರ್ ಄ಯಶು, ಸಯಂುಸಱಯು, ಶ ೂ ಕಸ, ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಳಯ ಮಲಿನ 
ದೂರಿನ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

601
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 24/05-06

ಹಿಂದೂ ಶಂಶೃರ್ತಮ ಚಿತಯಖಲನುನ ಕ್ತಯುತಯಯಯ ಭೂಱಔ ಯದಶ್ಿಶಱು ಕಯೂರಿ ಜಿಅರ್ 
ಜಮಭಸಯುರ್ತ, ಖುಡಯಡನಷಳಿಲ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

602
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 26/05-06 ಶ್ಯ ಕಯ.ಎನ್.ದಭನಸಬ, ದಿಳದಶ, ಶ. ೌಯ ವಸಲಯ, ಜಯೂಡಿಖುಬಿಫ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

603
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 1/05-06 ನಯೊಜನಯಗಯೂಂಡ ನೌಔಯಯ ನಯೊಜನಯ ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

604 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 35/2005-06 ಅಂಖಱಬಸಶಯಖಲನುನ ನಡಯಶಱು ಕಯೂಠಡಿ ಬಿಟ್ುಟಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

605 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 76/2005-06 ಶ್ಯಭರ್ತ ನಔುತ್ ಭುಬಿನ್, ಶಷಶ್ಕ್ಷಕ್ತ, ಚಿನನಷಳಿಲ ಆಳಯನುನ ಔತರಳಮದಿಂದ ಬಿಡುಖಡಯ ಡಿ 24/11/2013

606 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 11/2005-06 ಶ್ಯ ಷಯಮದ್ ಖ್ಸಸಿಂ, ಶ.ಶ್. ಆಳಯ ಶಸವ ಆಚ್ಸು ನಳೃರ್ತ ಿಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

607 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 12/2005-06 .ೂಳರ ಕಸಲಯಜು ಮದಸನದಲಿಱ ನಖಯ ತಯುಣ ಶಭಸಯ ನಡಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಡಿ 24/11/2013



608 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 77/2005-06 ಶ್ಯಭರ್ತ. ನೂಜಿಸಸನ್ ಫಯಖಂ, ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು ಆಳಯ ಯಶಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಡಿ 24/11/2013

609 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 102/2005-06

ಶ್ಯ ಎನ್.ಅರ್.ಖುಯುಲಿಂಖ, ತಸಯಂಕ್ತತ ಶಸಸಮಔಯು, ಷಸಶ್ಆ ಆಳಯ ಯಮಸಣ 
ಬತಯಮ ಕಸಱ ವಿಲಂಫ ಡಿ 24/11/2013

610 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 99/2005-06 ಶ್ಯ ಯಫಿಕ್ ಄ಷಭದ್, ದಿಳದಶ ಳಯ ನಯೊಜನಯ ಯಶುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

611 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 63/2005-06 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಬಿ.ಪಿ.ಗಿರಿಜಸಂಫ, ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿ ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಡಿ 24/11/2013

612 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 78/2005-06 ಶ್ಯ ಸಿ.ಎನ್.ಭೂರ್ತರ, ಶ.ಶ್ ದಸಮಲಸುಯ ಯಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

613 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 123 /2005-06 ಶ್ಯ ಂಔಯ. ಶ.ಶ್, ಄ರ್ತಿಷಳಿಲ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

614 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 6/2005-06 ಜಿ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಜನಯಯಟ್ರ್ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

615 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ135/2005-06 ಶ್ಯ ಬಿ.ವಿ.ಯಲಸುರಿಗೌಡ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

616 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ132/2005-06 ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಸ್.ಅರ್.ಱತಸಭಣಿ ಕಯೂಂ ಸಯಚ್.ಟಿ.ಭಲಯಱ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

617 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 53/2005-06 ಡಿ.ದಜಯರ ನೌಔಯಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

618 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 75/2005-06 ಶ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್.ಭಸಯಂದಯ, ಶ.ಶ್. ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

619 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 109/2005-06 ಫಸ.ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜಿಗಯ ಈದುರ ಬಸಶಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ನಯೊಜಿಶಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

620 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 86/2005-06 ಎಂ. ಔೃವಣ ಄ಂಧ ಭಔುಲ ವಸಲಯಮ ದೂಯ ಡಿ 24/11/2013

621 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 122/2005-06 ಶ್ಯ ಬಿ.ಟಿ.ಔುಭಸರ್, ಔ.ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಕಯೂಣನೂಯು ಡಿ 24/11/2013

622 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 83/2005-06 8 ರಿಂದ 10ನಯ ತಯಖರ್ತ ಸಯಣುಣಭಔುಳಿಗಯ ುಱು ಭಯುಸಳರ್ತ ಡಿ 24/11/2013

623 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 84/2005-06 ಟಿ.ಸಿ.ಚ್ಂದಯವಯಕಯಮಮ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಡಿ 24/11/2013

624 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 75/2005-06 ಶ್ಯ ಶ್ಯವಯಱ ಶ್ಳಣಣ ಕಯೂಯಳಿಲ ಆಳಯು ಳಗಸರಳಣಯ ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013

625 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ /2005-06 ಶ್ಯ ಎಂ.ಶ್ಳಣಣ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ. ಆಳಯ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಡಿ 24/11/2013

626 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 79/2005-06 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎಂ.ಷಯೂಭವಯಕರ್ ಸಯ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯೊಜನಯ ಡಿ 24/11/2013



627 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 110/2005-06 ಡಿ 24/11/2013

628 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 89/2005-06 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಯಟಯ ಶ.ಹಿ.ಸಯ.ವಸ.ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಯತನ ತಡಯ ಹಿಡಿದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

629 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 97/2005-06 ಶ್ಯ ಎಂ.ಕಯ.ನಂಜುಂಡಯಗೌಡ ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಕಯಯಗಯೂಡು ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಡಿ 24/11/2013

630 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 96/2005-06

ಶ್ಯ ದಯನಸನಸಮು, ಈ.ನ. ಆಳರಿಗಯ 2005-06ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಄ದಮರಣ ಯಜಯ 
ಭಂಜೂಯು. ಡಿ 24/11/2013

631 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 145/2005-06 ಬಸ.ಶ..ೂ.ಕಸಲಯಜು ಮ್ಐದಸನಳನುನ ಷಸಳರಜನಔ ಶಭಸಯಂಫಕಯು ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

632 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 76/2005-06 ಶ್ಯ ಕಸಂತಯಸಜ ಎಂ.ಎಸ್. ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಡಿ 24/11/2013

633 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 80/2005-06

ದಿ:16-10-05ಯಂದು ಸಣಿ ವಿಲಸಶ ವಸಱ ಮದಸನಳನುನ ಬಿ.ಜಯ.ಪಿ.ಶಬಯಗಯ ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

634 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ90/2005-06 ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ದ ಶಂಫಂದ ವಸಲಸ ಕಸಲಯಜುಖಲಲಿಱ ಳಶರ್ತ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013

635 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 41/05-06

2005-06ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದಿಂದ ಯಸಜಮಭಟ್ಟಕಯು ಅಯ್ದುಮಸದ 
ಕ್ತಯಡಸಟ್ುಖಳಿಗಯ  ಟಿಟ್ಟಱ ನಡುಳ ವಿಚ್ಸಯ ಡಿ 24/11/2013

636 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 137/05-06 05-06ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ರಿಕ್ಷಸ ಭಂಡಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

637 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 10/05-06 ಷಸಂಶಖೃರ್ತಔ ಶಧಯರಖಲನುನ ಸಸಖೂ ಶಭನಳಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ನುಶಸಠನಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

638 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 133/05-06 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಬಿ.ಖೂಯಪ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ದೂಯು ಄ಜಿರಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

639 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಐಆಡಿ /05-06 ಶಭನಳಮ ಶ್ಕ್ಷಣ (ಐಆಡಿ) ಕಸಮರಔಯಭ ಶಭರಔ ಄ನುಶಸಠನ ಔುರಿತಂತಯ ಡಿ 24/11/2013

640 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 50/05-06 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ  ಫುಟ್ ಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿ ನಯಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

641 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 15/05-06 ಔುಯಂು ಭಸದರಿ ವಸಲಯಖಲ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮಖಲನುನ ಄ನುಶಸಠನಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

642 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 19 /05-06

05-06ನಯ ಷಸಲಿಗಯ 5 ಭತುಿ 7ನಯ ತಯಖರ್ತ ವಿದಸಮಥಿರಖಳಿಗಯ ಫಸಮಗ್, ನಯೂಟ್ ುಶಿಔ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

643 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 1/05-06 ಶಕಸರರಿ ವಸಲಯಮ ವಿದಸಮಥಿರಖಳಿಗಯ ಈಚಿತ ಠಮುಶಿಔಖಲ ವಿತಯಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

644 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 25/05-06 ಄ಂಖವಿಔಱ ಭಔುಲ ಔಯಭಕಯು ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

645 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 42 /05-06

ಫಶಯಳಯ ೌಯಢವಸಲಯ, ಄ಣಣನಸಮುನಷಳಿಲ ಇ ವಸಲಯಮ ನೌಔಯಯ ನಯಭಕಸರ್ತ 
ವಿಚ್ಸಯ ಡಿ 24/11/2013



646 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 91/05-06 ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಶುಕ್ತ, ಜಿ.ಶ.ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

647 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 10/05-06 ಜಸಳಖಲ್ ಈದುಿ ಕ್ತ ಸಯ ವಸಲಯಗಯ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಈದುಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಡಿ 24/11/2013

648 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 116/05-06 ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಸಿತಭಭ ಶ.ಶ್.ಔರಿಗಯೂಡನಷಳಿಲ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

649 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 62/2005-06 ಶಳರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಸನ ಕಸಮರಔಯಭದಡಿ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ ಡಿ 24/11/2013

650 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 81/05-06 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಔಡತ ವಿಲಯಸರಿ ಭತುಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ದಸಱತ್ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

651 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 113/05-06

ಶಕಸಿರಿ ಈದುಿೌಯಢವಸಲಯ, ಸಸಶನ  ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಳಿಗಯ ಕ್ತಯುಔುಲ ನಡುರ್ತಿಯುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

652 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 54/05-06

಄ಂತಯ ಜಿಲಯಱಯ್ತಂದ ಳಗಸಿಳಣಯ ಸಯೂಂದಿಯುಳ ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಸ್. ಯಮಶ್ ಄ಷಭದ್ ದಿಳದಶ 
ಳರಿಗಯ ಶಥಲಳಕಸ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

653 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 78/05-06

಄ಂಖವಿಔಱ ಭಔುಲ  ಶಭಖಯ ಶ್ಕ್ಷಣದಲಿಱ ಕಯಂದಯದ ಄ನುದಸನ ಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ 
ಶಕಸಿಯಯತಯ ಶಂಷಯಥಖಲ ಕಸಮಿಖಲ ಯಸಭವಯಿ ಳಯದಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

654 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 91/05-06 ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಶುಕ್ತ, ಜಿ.ಶ.ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

655 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 17/05-06 ಫಯೂದಕಯತಯ ಕಯಱಶಕಯು ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ನಯೊಜಿಶಫಯಕಯಂದು ರ್ತಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

656 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 11/05-06 ಳಗಸರಳಣಯ ಭತುಿ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

657 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 23/05-06 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಫಯೂದಕಯತಯ ನೌಔಯಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

658 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಶ್ಕ್ಷಣ 13/05-06 05-06ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ತು ಭಸಹಿರ್ತ ನಡಿ ಳಗಸರಳಣಯ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

659 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ (ದಸಳ) 05-06

ಶ್ಯನಧಿ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ., ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ವಸಲಯಮ ರಿಟ್ ಄ಜಿರ 14860/05 ಯ 
ಫಗಯ(ೆ2174/2001) ಡಿ 24/11/2013

660 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 8/05-06 ಈದುರ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಷುದಯೆಮನುನ ಬರ್ತರ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

661 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 119/05-06 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಕಯೂಡಿಫಯಲಗಯೂಲ ಈದುಿ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು ಡಿ 24/11/2013

662 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 121/05-06 ಶ್ಯ ಧಭಿ, ಭು ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ೂಭಗಸಮ ಶ. ೌಯಢವಸಲಯ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

663 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 16/05-06 ಄ನುದಸನತ ಖ್ಸಶಗಿ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯಖಲಲಿಱಯುಳ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಭಯುಷಂಚಿಕಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

664 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 55/05-06

ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಯಚ್.ಸಿ.ಱಲಿತಭಭ, ಯದಶ ಶ. ೌಯಢವಸಲಯ, ಚ್ಂಖಡಿಷಳಿಲ ಆಳಯನುನ ಅಱೂಯು 
ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013



665 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 7/05-06

ಶ್ಯಭರ್ತ ವಿಜಮ ಶ.ಶ್ ನಸಔಱಗಯೂಡು ಅಱೂಯು ತಸ ಆಳರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಬತಯಮಮ 
ಆಲಿಱಗಯ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯಿ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

666 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 12/05-06

ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಯಚ್.ಸಿ. ುಶಸಳರ್ತ, ಶ.ಶ್. ೂಣಿ ಯಜ್ಞಸವಸಲಯ, ಫಯಱೂಯು ಳಯ ದೂಯು 
಄ಜಿಿ ಡಿ 24/11/2013

667 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 71/05-06 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಕ್ತಯಶ ಿಜಯೂಮರ್ತ ಅಂಖಱ ಭಸಧಮಭ ವಸಲಯಮ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

668 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 91/05-06 ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಶುಕ್ತ, ಜಿ.ಶ.ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

669 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 131/05-06 ಶ್ಯಭರ್ತ ಷಸಔಭಭ, ಅಮಸ ಆಳಯನುನ ಖ್ಸಮಂಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

670 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ ನಯೊಜನಯ/05-06

ಶ್ಯಭರ್ತ ಯಸಜಱಕ್ಷಿಮ, ಶ್ಗಯಲಿಪಿಗಸಯಯು ಈ ನ ಔಛಯರಿ, ಷಸಶ್ಆ ಸಸಶನ ಳಯ 
ನಯೊಜನಯಮನುನ ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

671 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ ನಯೊಜನಯ/05-06

ಶ್ಯಭರ್ತ ಯಸಜಱಕ್ಷಿಮ, ಶ್ಗಯಲಿಪಿಗಸಯಯು ಈ ನ ಔಛಯರಿ, ಷಸಶ್ಆ ಸಸಶನ ಳಯ 
ನಯೊಜನಯಮನುನ ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

672 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 64/05-06 ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಮಭಭ,  ಸಯಂುಸಱಯು, ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜು, ಸಸಶನ ಳಯ ಔಡತ ಡಿ 24/11/2013

673 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 46/05-06 ಶ್ಯ ಬಿ.ಸಯಚ್.ಭಂಜುನಸಥ್, ದಿಳದಶ ಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 22/12/2011

674 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 41/06-07 ಶ್ಯ ಷಯಮದ್ ಖ್ಸಸಿಂ, ಶ.ಶ್. ಶ.ೌಯಢವಸಲಯ, ಷನುಭಂತುಯ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

675 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 27/06-07 ಶ್ಯ ಭಸಯುರ್ತ ೌಯಢವಸಲಯ, ಫಂಟಯನಷಳಿಲ ಫಯಱೂಯು ತಸ. ವಸಲಯಮ ನೌಔಯಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

676 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ  118/06-07 ಬಿಎಂ ಯಷಯ ಿಶಕಸರರಿ ೌಯಢವಸಲಯಗಯ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮರ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

677 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 171/06-07 5ನಯ ಯಸಜಮ ಭಟ್ಟದ ವಯಕ್ಷಣಿಔ ಷಫಫದ ತಮಸರಿಗಯ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

678 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 158/06-07 ಄ನುದಸನಯಹಿತ ವಸಲಸ ಕಸಲಯಜುಖಳಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

679 ಜಿಂಸಸ/ ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 107/06-07 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಫಂದೂಯು ಗಸಯಭಕಯು ೌಯಢವಸಲಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

680 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 77/06-07 ಶ್ಯ ಭಂಜಯೂಜಿಯಸವ್,ಯದಶ ಷಸಶ್ಆ, ಸಸಶನ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

681 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 9/06-07 ಶ್ಯ ಭಂಜಯಗೌಡ ೌಯಢವಸಲಸ ಶಸಸಮಔಯು ಆಳಯ ಶಥಲನಮುಕ್ತಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

682 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 13/06-07 ಶಭನಳಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಯೊಜನಯ ಄ನುಶಸಠನದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

683 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 17/06-07 ಶ್ಯ ಭಷದ್ ಜಮಿರ್ ಄ಷಭದ್ ಯದಶ ಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

684 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 26/06-07 ಶ್ಯ ಭೂಡಱಮಮ, ಶ್ಯ ಖಜಸನನ ೌಯಢವಸಲಯ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013



685 ಜಿಂಸಸ/ ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 100/06-07 ಶ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್.ಶ್ಳಯಕಸಶ್, ಯದಶ ತಸ ಂ ಸಸಶನ ಔತರಳಮದಿಂದ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

686 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 99/06-07 ಶ್ಯ ಕಯ.ಶ್ಯಗೌಡ, ಶ್ಯಭರ್ತ ಮವಯೃದ ಶ್ಸಿಿನಔಯಭದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

687 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 43/06-07 ಸಸಶನ ತಸ. ಈಖನಯ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಮನುನ ಯದುೆಗಯೂಳಿಶಱು ಗಸಯಭಶಥಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

688 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 53/06-07

ಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥ, ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಚಿಔುಗಯಣಿಗಯಯಯ ಶ.ಹಿಸಯ ವಸಲಯ ಆಳಯ ಮಲಿನ 
ದೂರಿನ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

689 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 82/06-07 ವಸಲಸ ಭಔುಲು ಶಔರಸ್ ನಯೂಡಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

690 ಜಿಂಸಸ/ ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 42/06-07 ಶ್ಯ ಯಣಜಿತ್ ಸಿಂಷನ್, ಯದಶ ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

691 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 81/06-07

ಶ್ಯಭರ್ತ ಶುಮಿತಯ, ಶ.ಶ್. ಫಸ. ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜು ವಿದಸಮನಖಯ -ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜಿಗಯ 
ನಯೊಜಿಶಱು ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

692 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 106/06-07 ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜು, ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ ಕಸಲಯಜಿಗಯ ಯಕ್ಷಣಯ ನಡಱು ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

693 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 88/06-07

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಕಯ.ಟಿ.ಶಳರಭಂಖಲ ಶ.ಶ್, ಶ್ಯ ಸಿದಯೆ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ ಶಳ 
ಆಚ್ಸಛ ನಳೃರ್ತ ಿಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

694 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 130/06-07

ಜಿ ಷೌುಟ್ಸ ಭತುಿ ಗಯಡ್ಸ ಶಭುದಸಮ ಬಳನದ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸರಣಕಯು ಶಂಖಯಹಿಸಿದ 
ಷಣಳನುನ ಬಿಆಒ  ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

695 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 69/06-07

ಶ್ಯ ಗಯೂಸಲ್ ಎಂ.ಪಿ. ಶ.ಹಿ.ೌಯ ವಸಲಯ ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಷಸಕ್ಷಯತಯ ಜಂಟಿ 
ಕಸಮರದಶ್ರಮಸಗಿ ನಯಮಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

696 ಜಿಂಸಸ/ ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 14/06-07 ಶ್ಯ ಡಿ.ಎನ್.ುಟ್ಟಷಸಳಮಿಗೌಡ, ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಸಯೂಶೂಯು ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

697 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 44/06-07

ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಸಿಫಫಂದಿಮನುನ ಬಿಡುಖಡಯ/ಔತರಳಮಕಯು ತಯಗಯದುಕಯೂಲಲಱು ಄ನುಭರ್ತ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

698 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 86/06-07 ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯಮ ದಳಜಸಯಯೂಷಣದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

699 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 6/06-07 ಸಿಅರ್ ಪಿಖಳಿಗಯ ಶಥಲನಮುಕ್ತಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

700 ಜಿಂಸಸ/ ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 24/06-07

ಸಸಕ್ತ ಂದಸಮಳಳಿ ಕ್ತಯಡಸಂಖಣ ಳಮಳಷಯಥಗಯ 4ನಯ ದಜಯರಮ ನೌಔಯಯನುನ ನಯೊಜಿಶಱು 
ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

701 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 33/06-07

ದಿ. 18-10-06 ಯಂದು ಫಯಲಗಯ ೆ11.00 ಖಂಟಯಗಯ ಷಣಕಸಶು ರಿವಯೃಧನಯ ಭತುಿ 
ಯೊಜನಸ ಷಸಥಯ್ತ ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

702 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 39/06-07

2006-07ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಶ.ವಸಲಸ ಭಔುಲ ಶಭಳಶಡರ ಶಯಫಯಸಜು ಭಸಡಿದ ಫಸಫುಿ 
ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

703 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 104/06-07

ಶ್ಯ ಯಂಔಟಯ, ಭು.ಶ್, ಶ.ಹಿಸಯ ವಸಲಯ, ಯಟಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ವಿದಸಮಥಿರಯತನ 
ಷಣಳನುನ ದುಯುಯೊಖಡಿಸಿಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013



704 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 73/06-07

ಶ್ಯ ಧಭರ, ಶ.ಶ್ ಷುಲಿಷಳಿಲ ಸಸಶನ ನಖಯ ಶಬಯ ಭುಂದುಳರಿಕಯ-ಶ್ಕ್ಷಣಕಸಲಿಔ 
ಕಯಂದಯಕಯು ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

705 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 60/06-07

ಶ್ಯ ವಿದಸಮಯಣಮ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ, ಔಣಔಟಯಟ ಆಲಿಱಗಯ ುಱು ರಿಮಸಮರ್ತ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

706 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 45/06-07 ಸಸಶನ ತಸ. ನಸಯಸಮಣುಯ ಶ.ಶ್ ೌಯಢವಸಲಯ ಡಿ 24/11/2013

707 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 34/06-07 ಶ್ಯಭರ್ತ. ಎಸ್.ಡಿ.ಱಲಿತ, ಯದಶ ಳಯ ಳಗಸರಳಣಯಮನುನ ಯದುೆಡಿಶಱು ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

708 ಜಿಂಸಸ/ ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 73/06-07

26-7-06 ಯಂದು ಸಯ ಭತುಿ ೌಯಢವಸಲಯ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಶಮೇಲನಕಯು ಄ನಮಕಸಮರನಮಿತಿ 
ರಿಖಣಿಶುಳುದಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

709 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 64/06-07 ಯಸಷಿರಮ ಯರ್ತಬಸಳಂತ ವಿದಸಮಥಿರಯತನ ಄ನುಶಸಠನದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

710 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 65/06-07   Litray day 8th July 2006 ಡಿ 24/11/2013

711 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 171/06-07

ಶಕಸರರಿ ಸಯಥಮಿಔ/ೌಯವಸಲಯ ಸಸಖೂ ಶ.ೂ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಅಟ್ದ ಮದಸನ 
಄ಭಿಳೃದಿಧಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

712 ಜಿಂಸಸ/ ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 155/06-07 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಷಖಯಯ ಹಿ.ಸಯ ವಸ ಮದಸನದಲಿಱ ಫಸ್ ಷಸಟಂಪ್ ನಮಿರಶಱು ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

713 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 152/06-07

ವಸಲಸ ಕಸಲಯಜುಖಳಿಗಯ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮ ದಗಿಶಱು ಎಸ್ಐಎಫ್ ಯಳಯು 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

714 ಜಿಂಸಸ/

ಶ್ಯ ಬಿ.ಎಲ್.ಚ್ಂದಯ, ಭುಖ್ಯೂಮಸಧಸಮಮಯು, ಶ.ೌಯಢವಸಲಯ, ಸಸನುಫಸಲು ಆಳಯು 
ಅದಯ ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

715 ಜಿಂಸಸ/ ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 149/06-07

ಸಸಶನ ನಖಯ ಯನಷನ್ ಮಷಲಸಱ  ಎನ್ಆ ಮಿಔಸ ಶ.ಹಿಸಯ ವಸಲಸ ಕಯೂಠಡಿಮನುನ 
ಕಯಡಳಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

716 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 169/06-07

ಶ್ಯ ಕಯ.ಪಿ.ಔೃಶಯಣಗೌಡ, ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಶ.ಹಿ.ಸಯ ವಸಲಯ ಷನುಭಂತುಯ ಳಯ 
ಮಲಿನ ದೂಯು ಄ಜಿರ ಡಿ 24/11/2013

717 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 74/06-07

ಶ್ಯ ಎಸ್.ಕಯ.ಸಿದೆಮಮ ಭತುಿ ಸಯಚ್.ಪಿ ಱಔುಮಮ, ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಆಳಯುಖಲ ಷಯಯಮನುನ 
ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

718 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 167/06-07

ಭಶಔತೂಿಯು ಗಸಯಭಕಯು ಂಔಯನಷಳಿಲಯ್ತಂದ ಶಕಸರರಿ ೌಯಢವಸಲಯಮನುನ ಳಗಸರಳಣಯ 
ಭಸಡಱು ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

719 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 122/06-07

ಸಸಶನ ತಸ. ಭಔುಿಲಿಕಯೂಱು ಸಯ ವಸಲಯಮ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತಮನುನ ನಯೊಜನಯ ಭಸಡಿಯುಳ 
ಫಗಯ ೆಗಸಯಭಶಥಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

720 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 111/06-07 ಶ್ಯ ಬಿ.ವಿ. ಲಯೂಕಯಶ್ ಆಳಯ ಯಶಯವಯನ  ುಶಿಔ ಬಿಡುಖಡಯಗಯ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

721 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡ 89/06-07

ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಭುದಯಣಗಸಯಯ ಶಂಗ ಭತುಿ ಯಸಜಮ ಯಯತ ಶಂಗಕಯು ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ 
ಶಥಲಳಕಸ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

722 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 147/06-07 ಶಂತ ಜಯೂಷಯಪಯ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ, ಸಸಶನ ಶಭಯಣ ಶಂಚಿಕಯ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013



723 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 164/06-07

06-07ನಯ ಷಸಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ಳಱಮದಲಿಱ ಭುಂದುಳಯಯದ 
ೌಯಢವಸಲಸ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಕಸಮರಔಯಭ ಔುರಿತು ಡಿ 24/11/2013

724 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 180/06-07 ಶ್ಯ ಶ್ಳಭೂರ್ತರ, ಶ್ಕ್ಷಔಯು ನಲಂದ ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯ ಸಸಶನ ಳಯ ದೂಯು ಄ಜಿರ ಡಿ 24/11/2013

725 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 153/06-07

ಶಳರಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಸನ ಯೊಜನಯಮಡಿ ವಸಲಸ ಔಟ್ಟಡ ನಮಿರಶಱು ನಯನ 
ಆಱಱದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

726 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 133/06-07 ಶ್ಯ ಇಯಸಜ್, ಮಖಚಿಷಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

727 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 166/06-07

ಶ್ಯ ಯಯಣುಔಯಷಸದ್, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔ ದೂೆಯು ಆಳಯನುನ ಜಿ.ಷಸಕ್ಷಯತಸ ಶಂಯೊಜಔಯನುನ 
ನಯೊಜಿಶಱು ಕಯೂರಿ ಡಿ 24/11/2013

728 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 113/06-07

ವಸಲಸ ಭಔುಲ ವಿಬಸಖ ಭಟ್ಟದ ಸಸಕ್ತ ಂದಸಮಳಳಿ ಶಂಗಟಿಶಱು ಅಥಿರಔ ಶಸಸಮ 
ನಡುಳ  ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

729 ಜಿಂ ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಶಬಯ ದಿನಸಂಔ 6-11-2005 ಡಿ 24/11/2013

730 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 37/06-07

2006-07ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಸಯಥಮಿಔ ೌಯಢವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲ ಳಗಸರಳಣಯಮಸಗಿದುೆ, 
ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

731 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 156/06-07

ಯಸಜಮ ವಿಜ್ಞಸನ ಭತುಿ ತಂತಯಜ್ಞಸನ ಲಸಖ್ಯ ಸಯಯೊಜಿತ ಮುಳ ವಿಜ್ಞಸನ ಯಸಿ ಿಯಧಸನ 
ಔುರಿತು ಡಿ 24/11/2013

732 ಶಳರಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಸನ 2006-07 ಡಿ 24/11/2013

733 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 102/06-07 2006-07ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಣ ಲಸಖ್ಯಮ ಔಡತ ವಿಲಯಸರಿ ಸಸಖೂ ಶ್ಕ್ಷಣ ಧಸರಿತ ಡಿ 24/11/2013

734 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 135/06-07

06-07ನಯ ಷಸಲಿನ ೌಯಢವಸಲಯಖಲ .ಜಸರ್ತ &  ಂಖಡಖಲ ವಿದಸಮಥಿನಮರಿಗಯ  
ವಸಲಸ ಫಸಮಗ್ ಭತುಿ ನಯೂಟ್ ುಶಿಔ ವಿತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

735 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 165/06-07

ಫಸಱಔಯ ಶ..ೂಳರ ಕಸಲಯಜು ಮದಸನ ಆಲಿಱನ ಅಟ್ದ ಮದಸನಖಲಲಿಱ ಆತಯಯ 
ಕಸಮರಔಯಭಖಲನುನ ನಡಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

736 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 117/06-07 2006-07ನಯ ಷಸಲಿನ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

737 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ /06-07 ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯೊಜನಯಮನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ /ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

738 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 23/06-07 ಳಗಸರಳಣಯ ಕಯೂರಿ ಫಂದಿಯುಳ ಭನವಿಖಲು ಡಿ 24/11/2013

739 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 18/06-07 ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

740 ಜಿಂಸಸ/ಅಭಿ (6) ಸಯವಸಕಯೂ/06-07

ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಄ಳಮಔತಯ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಕಯೂಠಡಿಖಲ ಫಯಡಿಕಯ 
ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

741 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ89 /06-07 ಔನನಡ ಬಸಶಸ ವಿನಸಯಿ್ತ ಫಸಕ್ತ ಷಣ  ಸಳರ್ತಶುಳಲಿಱ ಬಯಶಸಟಚ್ಸಯದ ಫಗಯ ೆದೂಯು ಡಿ 24/11/2013



742 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 117/06-07 2006-07ನಯ ಷಸಲಿನ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

743 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 1/4/06-07  ಶ್ಯಭರ್ತ ಫಶಭಭ, ಷಸ.ಶ್.ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಡಿ 24/11/2013

744 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ/06-07 ಶ್ಯ ಬಿ.ಅರ್. ನಂಜಯಗೌಡ, ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಲ್.ಳನಜಸಕ್ಷಿ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

745 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 183/06-07  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಕಸಟಿಯಜ್ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013

746 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 183/06-07  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಕಸಟಿಯಜ್ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013

747 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 2006-07 ನಯ ಷಸಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಅದಯಖಲು, ತಯಖಲ ಔಡತ ಡಿ 24/11/2013

750 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 2006-07 2006-07 ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿವಮಳಹಿ ಡಿ 24/11/2013

751 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 15/06-07 ಶಳಣಿಿಭ ಔನಸಿಟ್ಔ ದಿನ ನಡಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ ಯ.ಔು.ಇ ಡಿ 24/11/2013

752 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 150/06-07 ಸಿಅರ್ ಸಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲ ವಿಯುದಧ ದೂಯು ಸಸಶನ ಡಿ 24/11/2013

753 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 192/06-07 ಶ್ಯ ಸಿ ಎ ಭಱಱಮಮ, ಬಿಕಯೂುಡು ಔಱಶಟರ್ ಕಯಂದಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಡಿ 24/11/2013

754 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 29/06-07 ಶ.ೌಯಢವಸಲಯ ಸಸಖೂ ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜುಖಲ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯ ೆಔಡತ ಡಿ 24/11/2013

755 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 141/06-07

2007-08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ವಿದಸಮವಿಕಸಶ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಶ.ವಸಲಸ ಭಔುಳಿಗಯ ಈಚಿತ 
ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

756 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 59/06-07 ವಸಲಸ ಖುಣಭಟ್ಟದ ಭೌಲಸಮಂಔದ 2006 ಪಲಿತಸಂದ ವಿಳಯ ಡಿ 24/11/2013

757 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 72/06-07 ಶುಳಣಿ ಯರ್ತಬಸ ಕಸಯಂಜಿ 2006-07, 07-08 ಡಿ 24/11/2013

758 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 85/06-07 ಸಯೂನ ುಯ ತಸ ಷಳಿಲಮಶೂರಿಗಯ ಯಥಭ ದಜಯಿ ಕಸಲಯಜು ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

759 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 118/06-07

ವಸಲಸ ಷಂತದಲಿಱ ಷದಿಷಯಯಮ ಶ್ಕ್ಷಣ (ವಸಲಸ ಎಷಯಸ) ಕಸಮರಔಯಭಳನುನ 
಄ನುಶಸಠನಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

760 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 74/06-07

ಈತಿಭ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಸಿದ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ.ಸಿ.ಖಲನುನ ಖುಯುರ್ತಸಿ ಗೌಯವಿಶುಳ 
ಕಸಮಿಔಯಭ ಡಿ 24/11/2013

761 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 187/06-07

ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯ-ಟಯಂಡರ್ ಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನ ನಡಯದಿಯುಳ ಲಯೂದಯೂವದ ಫಗಯ ೆದೂಯು 
಄ಜಿಿ ಡಿ 24/11/2013

762 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 186/06-07

ಶ ಈದುಿ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯ ಸಸಖೂ ಶ.ೌಯ.ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಈದುಿ ಬಸಶಯಮ ಂದು 
ವಿಬಸಖ ತಯಗಯಮಱು ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013



763 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 30/06-07 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಜಯೂಿರ್ತ ವಸಲಯಮ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಫ್ಟಯೂ ತಯಗಯಸಿಯುಳ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

764 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 146/06-07

ಅಱೂಯು ತಸ. ಕಯ.ಸಯೂಶಕಯೂಟಯ ಹಿಸಯವಸ ಔಟ್ಡಡಳನುನ ಕಯಡಳಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

765 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 140/06-07

ಸಸಶನ ಶಂತ ಜಯೂಷಯಫ್ ೌಯಢವಸಲಯಮ ವಿಜ್ಞಸನ ಮಲಕಯು ಧನಶಸಸಮ 
ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013

766 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 142/06-07 ಶ್ಯ ಚ್ನನಗೌಡ, ಶಭನಳಮ ಄ಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

767 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 98/06-07 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ನಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಷಣ ಳಶೂಱು ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳುದಯ ಫಗಯ ೆದೂಯು ಡಿ 24/11/2013

768 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 126/06-07 ಭಸಖಿದಶ್ಿ' ುಶಿಔಳನುನ ವಸಲಸ ಲಯಫಯರಿಖಳಿಗಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

769 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 79/06-07 ಬಿಸಿಮೂಟ್ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು ಔಲಯ ಖುಣಭಟ್ಟದ ಅಸಸಯ ಧಸನಮ ದಗಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

770 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 119/06-07

ಖ್ಸಶಗಿ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಶಕಸಿಯದ ಬಸಶಸ ನರ್ತ ಈಱಱಂಘಿಶುರ್ತಿಯುಳ 
ಯಔಯಣಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

771 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 80/06-07

ಸಸಶನ ತಸ. ದಯೂಡಡಗಯಣಿಗಯಯಯ ೌಯಢವಸಲಯಮ ವಿದಸಮಥಿಿನ ಔು.಄ಂಜಲಿ ಅತಭಷತಯಮಗಯ 
ಯಮರ್ತನಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

772 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 178/06-07 2007ಯ ಭಔುಲ ಖಣರ್ತ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

773 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 134/06-07

ಶ್ಯ ಎಸ್.ಈಮ ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಕಯೂಡಂಗಿಕಯೂಱು ಆಳರಿಂದ ಷಣ 
ದುಯುಯೊಖದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

774 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 157/06-07 ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯಪಿ ವಸಯದ ದಿಳದಶ ಷಯೂಭನಷಳಿಲ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

775 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 22/06-07

ಶ್ಯ ಚ್ಂದಯಮಮ ನಸಮುಡ, ಄ಂಖಡಿಷಳಿಲ ಆಳಯು ಫಯಯದಿಯುಳ ುಶಿಔಖಲನುನ  ಕರಿದಿಶಱು 
ಕಯೂರಿಯುಳುದು. ಡಿ 24/11/2013

776 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 84/06-07

ಶ್ಯಭರ್ತ. ಬಿ ಟಿ ಮವಯೃಧ, ಶ.ಶ್ ಄ಂತಯಶಂತಯ ಮಶೂಯು ಜಿಲಯಱ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

777 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 83/06-07

ಶ್ಯ ಶ್ಳಖಂಗಸಧಯ, ಶ.ಶ್ ಷಸಳಂತನಷಳಿಲ ಆಳಯನುನ ಷಸಕ್ಷಯತಸ ಶಂಯೊಜಔಯನಸನಗಿ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

778 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 193/06-07

ಬಸಶಸ ನರ್ತ ಈಱಱಂಗನಯ ವಿಚ್ಸಯಸಗಿ ಶ್ಯ ಅದಿಚ್ುಂಚ್ನಗಿರಿ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥಮ 
ಭಸನಮತಯ ಯದುೆಡಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

779 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 161/06-07 ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಂ.ಎಸ್.ನಸಖಱಕ್ಷಿಮ, ಶ.ಶ್ ಶ. ಸಯ ವಸಲಯ ಗೌರಿುಯ ಳಯ ಳಗಸರಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

780 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 101/06-07

ಸಯ &  ೌಯಢವಸಲಸ ಭಔುಳಿಗಯ ಅಯಯೂಖಮ ತಸಶಣಯ ಕಸಮರಔಯಭ ಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯ ೆ
ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಯಯೂಖಮ ಚ್ಯತನಮ ಡಿ 24/11/2013

781 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 94/06-07 ಶ್ಯ ಯ.ಎನ್.ಯಸಭಔೃವಣಮಮ, ಕ್ಷಯ ಶ್ ಆಳಯ ಶಥಲನಮುಕ್ತಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013



782 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 62/06-07

ಶ್ಯಭರ್ತ ಷಸದಿಮಸ ಎನ್ ಶ.ಶ್ ಔಡುವಿನಸಯೂಶಷಳಿಲ ಈದುಿ ಕ್ತ ಸಯ ವಸಲಯ ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

783 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 15/06-07 ಶ್ಯ ಧಭಿ, ಶ್ಕ್ಷಔಯು ವಸಱುಗಯೂಱು ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ದೂಯು ಄ಜಿಿ ಡಿ 24/11/2013

784 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 16/06-07 ಶ್ಯಭರ್ತ ವಿಜಮ, ಶಶ್ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯಮನುನ ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

785 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 132/06-07

ವಸಲಸ ಭಔುಳಿಗಯ ವಯಕ್ಷಣಿಔ ಭತುಿ ಷಸಂಶೃರ್ತಔ ರಿರ್ತಮಲಿಱ ತಮಸರಿಶುಳ 
ಚ್ಱನಚಿತಯಖಲನುನ ವಿಕ್ಷಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

786 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 187/06-07

ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯ-ಟಯಂಡರ್ ಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನ ನಡಯದಿಯುಳ ಲಯೂದಯೂವದ ಫಗಯ ೆದೂಯು 
಄ಜಿಿ ಡಿ 24/11/2013

787 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 186/06-07

ಶ ಈದುಿ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯ ಸಸಖೂ ಶ.ೌಯ.ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಈದುಿ ಬಸಶಯಮ ಂದು 
ವಿಬಸಖ ತಯಗಯಮಱು ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013

788 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 179/06-07 ಶ್ಯ ಕಯ.ಭಂಜ, ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಆಳಯ ದೂಯು ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

789 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 3/06-07 ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸ. ಜಔುನಷಳಿಲ ಸಯ ವಸಲಯಗಯ ಜಸಖ ಬಿಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

790 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 40/06-07

2006-07ನಯ ಷಸಲಿನ ಶಳಿಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಸನ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಸಷಿಿಔ ಕ್ತಯಮಸ 
ಯೊಜನಯಮಂತಯ ಯಚ್ುಖಲ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

791 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 96/06-07 ಶ್ಯಭರ್ತ ಬಿ.ಯಸಧಸ, ಭು.ಶ್.ಶ.ೌಯಢವಸಲಯ, ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು ಡಿ 30/8/2013

792 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 181/06-07 ಷಳಿಲಮಶೂಯು ಔಶೂಿಯಫಸ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣದ ಫಗಯೆ 13/8/2012

793 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 183/06-07 ಶ್ಯ ಶ್ಳಭೂರ್ತಿ, ಶ.ಶ್, ನಲಂದ ವಿದಸಮ ಶಂಷಯಥ, ಸಸಶನ ಳಯ ದೂಯು ಄ಜಿಿ 30/4/2013

794 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 181/06-07 ಶಳಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಸನ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯಖಲ ಄ನುಶಸಠನದ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

795 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 1/07-08 ಶ್ಯಭರ್ತ ದಯವಿಯಭಭ ವಸಲಸ ಭಸತಯ ಫಂದೂಯು ಡಿ 24/11/2013

796 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 3/07-08 ಜಿ ಸಯಚ್ ಯೊಖಯಸಜ್ ಬಿನ್ ಷುಚ್ುಮಮ, ಗಯೂಯೂಯು ಡಿ 24/11/2013

797 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 5/07-08 ಬಿ.ಸಯಚ್.ಕಯೂಭಸಯಮಮ, ಬಿಆಇ ಖ್ಸಲಿ ಪಯಲ್ ಡಿ 24/11/2013

798 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 7/07-08 ಶ..ಭಸ ಕಸ ಮದಸನದಲಿಱ ಕಸಮಿಔಯಭ ನಡಯಶಱು ಬಿಜಯಪಿ ಡಿ 24/11/2013

799 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 8/07-08 ಜಯದುಗಸಿ ಭಸಟಯಯಡ್ ಪಯರ್ ಡಿ 24/11/2013

800 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 10/07-08 ಶ್ಕ್ಷಔಯುಖಲು ಳಗಸಿಳಣಯ ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಔು. ಭಂಜುಲ ಡಿ 24/11/2013



801 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 18/07-08 ಶ್ಯ ಚ್ನನಕಯಳಭೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಶ್ಕ್ಷಔ, ದಸರಿ ಕಯೂಂಖಲಲಯ ಡಿ 24/11/2013

802 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 19/07-08 ಜೂನ್ 2007 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ೂಯಔ ರಿಕ್ಷಯ ಡಿ 24/11/2013

803 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 19/07-08 ಶ್ಯ ಄ಫುೆಲ್ ಖನ-ಈದುಿ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ೌಯಢವಸಲಯ ಷೌಱಬಮಕಯು ಡಿ 24/11/2013

804 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 22/07-08 ಶ್ಯಭರ್ತ. ಭಂಜುಲ , ಔರ್ತಿಭಲಯಱನಷಳಿಲ, ಖಯಂಥಸಱಔಯ ಷುದಯೆಗಯ ಡಿ 24/11/2013

805 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 22/07-08  ಸಿಸಿ ಶ್ಳಔುಭಸರ್ ದಿಳದಶ, ದಭಭನಂಖಱ ೌಯಢವಸಲಯ ಡಿ 24/11/2013

806 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 23/07-08 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಎಂ.ವಿ.ಷಟಿಟಗಯ ವಸಲಯ ಭಂಜೂಯು ಡಿ 24/11/2013

807 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 27/07-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಡಿಎಸ್ ನಭರಱ, ಶ.ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಡಿ 24/11/2013

808 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 30/07-08 ಶ.ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ವೌಚ್ಸಱಮ ಭತುಿ ನಯು ಷೌಱಬಮ ಡಿ 24/11/2013

809 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 35/07-08 (142/065-07)ಫಯಱೂಯು ಬಿಆಒ ಭತುಿ ಬಿಅಸಿಿ ಮಲಯ ದೂಯು ಡಿ 24/11/2013

810 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 46/07-08 ಎನ್.ಯುದಯಮಮ, ಹಿ.ಈನಸಮಶಔಯು ಳಯು ಬಿಆಒ ಅಗಿ ಳಗಸರಳಣಯ ಡಿ 24/11/2013

811 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 49/07-08 ಸಯಚ್.ವಿ.ಂಔಯನಸಯಸಮಣ, ಶ.ಶ್ ಆಳಯು ಬಿಆಒ ಅಗಿ ಳಗಸಿಳಣಯ ಡಿ 24/11/2013

812 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 50/07-08 ಶ್ಯಭರ್ತ. ುವಱತ ಬಿಆಒ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

813 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 55/07-08 ಶ್ಯ ಎನ್. ಚ್ಂದಯಯಗೌಡ, ಈ.ಯೊಶಂ.ಅ.ಶಶ್಄ ಡಿ 24/11/2013

814 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 57/07-08 ಶ್ಯ ಕಯ.ಶುಬಸಷ್ ಚ್ಂದಯಫಯೂಸ್, ಬಿಆಒ ಶಔಲಯುಯ ಡಿ 24/11/2013

815 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 58/07-08 ಸಸಶನ ತಸ. ಶಜಯ್ನಷಳಿಲ ವಸ ಕಸ ಄ೂಣರ ಡಿ 24/11/2013

816 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 59/07-08 ಶ.ಸಯ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಡಿ 24/11/2013

817 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 62/07-08 ಅದಿ ನಶಿರಿ ವಸಲಯ, ಸಸಶನ ಄ನಧಿಔೃತಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

818 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 64/07-08 ಶ್ಯ ದಯನಸನಸಮಕ್, ಡಿಡಿಪಿಐ ಯಳಯ ಎಲ್ ಪಿ ಸಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

819 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 64/07-08 ಯಸಷಿರಮ ಭಔುಲ ವಿಜ್ಞಸನ ಶಭಸಯಕಯು ನಯಯಳು ಡಿ 24/11/2013



820 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 69/07-08 ಶ್ಯ ಜಿ.ಎನ್.ನಸಗಯ ಬಿಆ ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಡಿ 24/11/2013

821 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 70/07-08 ಶ್ಯ ಸಿದೆಖಂಖಮಮ, .ಯೊ.ಶ(ಶಶ್಄)ಚ್ಱನಸದಯ ಡಿ 24/11/2013

822 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 72/07-08 ಯಸಷಿರಮ ದಿ. 12-4-07 ಡಿ 24/11/2013

823 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 77/07-08 ಶ್ಯ ದಯನಸನಸಮಕ್, ಡಿಡಿಪಿಐ ಯಳಯ ಎಲ್ ಪಿ ಸಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

824 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಶ್ಕ್ಷಣ 83/07-08 ಜಿಳಯವಿಧಮ ನಳಿಷಣಸ ನಸಭಖಲನುನ ನಮಿಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

825 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 47/07-08

ಶ್ಯಭರ್ತ. ದಭಭಭ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು ಆಳಯು ಈನದಯರಔಯು (ಅಡಳಿತ) ಷಸಶ್ಆ 
, ಸಸಶನ ಆಲಿಱ  ಔತಿಳಮಕಯು ಳಯದಿ ಭಸಡಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

826 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 32/07-08

ಶ್ಯಭರ್ತ. ಸಯಚ್.ಕಯ.ುವಱತ, ಹಿರಿಮ ಈನಸಮಶಔಯು, ಡಮಟ್ ಸಸಶನ ಳಯನುನ ಕ್ಷಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಮನಸನಗಿ ಶಥಲನಮುಕ್ತಿಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

827 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 92/07-08 ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಖುಯುಬಳನ ಔಟ್ಟಡ ೂಣರಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

828 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 82/07-08 ಶ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಲಯೂಕಯ, ಯದಶ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಆಳಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

829 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 88/07-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಳಹಿದಸ ನಷಸಲಿನ್, ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ ಆಳಯನುನ ಔತಿಳಮದಿಂದ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

830 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 89/07-08 ಮಶಳಯ ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಯದ ಕಸಲಯಜಿಗಯ ಜಮಿನು ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

831 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 91/07-08 ಶ್ಯ ಚ್ಂದಯ, ಡಿ.ಖೂಯಪ್ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

832 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಶ್ಕ್ಷಣ 22/07-08

ಷಸ ಶ್ ಆಲಸಖ್ಯಮಳಯು ಫಯೂದಕಯತಯ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಅದಯಳನುನ 
ಭಸಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

833 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 44/07-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಱಲಿತಭಭ, ಯದಶ ಚ್ಂಖಡಿಷಳಿಲ ೌಯಢವಸಲಯ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

834 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 84/07-08

ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ಫಯೂದಕಯತಯ ಕಯಱಶಖಳಿಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳುದನುನ ನಶಯಧಿಸಿಯುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

835 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 118/07-08 ಶ್ಯ ಜಖದಿಶ್ ಸಯಚ್.ಜಿ. ಶ್ಯ ಱಕ್ಷಿಮಜನಸಧಿನ ೌಯಢವಸಲಯ, ಕಸಮತನಷಳಿಲ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

836 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 93/07-08

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ.ಫಯಯಸಂಫುದಿ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಄ಔಯಭಸಗಿ 
ನಮಿರಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

837 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ /07-08 2007-08ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಶ ಶ್ ಄ಭಿಮಸನ ಕಸಮಿಔಯಭದಡಿ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

838 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಶ್ಕ್ಷಣ 94/07-08

ಡಸ.಄ಂಫಯಡುರ್ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ನಖಭದಳಯು ಄ಬಮಥಿಿಖಲ ಅಯ್ದು ನಡಯಶಱು ವಸಲಸ 
ಕಸಲಯಜುಖಲಲಿಱ ಶಥಲಳಕಸ ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013



839 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 96/07-08 ಶ್ಯ ಖಣರ್ತ ಬಟ್ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ ಄ಕ್ಷಯ ದಸಷಯೂಷ ಡಿ 24/11/2013

840 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 99/07-08 ನಫಸಡ್ಿ ಕಸಭಗಸರಿಖಳಿಗಯ ಗಸಯಭಖಳಿಗಯ ನಫಸಡ್ಿ ನಸಭಪಱಔ ಸಸಕ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

841 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಶ್ಕ್ಷಣ 100/07-08 ಫಯಱೂಯು ತಸ.ಫಔಯಳಳಿಲಗಯ ೌಯಢವಸಲಯ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

842 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಶ್ಕ್ಷಣ 104/07-08 ಶ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ತಭಭಣಣಗೌಡ, ಕಯಎಟಿ ನಂ. 6740/2005 ಡಿ 24/11/2013

843 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 106/07-08 ದಿ.ಯಸಜಸನಂದ್ ಆಳಯು ಫಯಯದಿಯುಳ ಖಯಂಥಖಲನುನ ಕರಿದಿ ಡಿ 24/11/2013

844 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 160/07-08 ಯಯೂಟ್ರಿ ಶಂಷಯಥಮ ಶಭುದಸಮ ಕಸಮರಔಯಭಖಳಿಗಯ ಷಣ ಶಸಸಮ ಡಿ 24/11/2013

845 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಶ್ಕ್ಷಣ 105/07-08 ಶ್ಯಭರ್ತ ಪಯಜಸನಶಯತ್, ಶ.ಶ್ ಫಸೂಜಿ ೌಯಢವಸಲಯ, ಸಸಶನ ಡಿ 24/11/2013

846 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 10/07-08

ಶ್ಯ ಭೂಡಱಮಮ,ಯನಯ ದಜಯರ ನೌಔಯ  ಶ್ಯ ಖಜಸನನ ೌಯಢವಸಲಯ ದಯೂಡಡಬಿಔನಷಳಿಲ 
ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 24/11/2013

847 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 130/07-08 ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಭತುಿ ಸಿಎಸಿ ಶಮಿರ್ತಖಳಿಗಯ ಕಸಮಸಿಗಸಯ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

848 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 116/07-08 ಭಸಚ್ಿ 2008-09ನಯ ಷಸಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್  ಸಿ ರಿಕ್ಷ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

849 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 121/07-08 ದಿನಸಂಔ 9-4-08 ಭತುಿ 10-4-08 ಯಂದು ಶಭುದಸಮದತಿ  ವಸಲಯ ಕಸಮಿಔಯಭ ಡಿ 24/11/2013

850 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 97/07-08

 ಸಯತೂಿಯು ಶ..ೂಳಿ ಕಸಲಯಜು ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಕಯೂಠಡಿ ನಭಸರಣದಲಿಱ 
ಲಯೂದಯೂವಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

851 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 51/07-08 ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಲ್.ಚ್ಂದಯಮಷನ ಳರಿಗಯ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯಸಗಿ ಫಡಿ ಿನಡಱು ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013

852 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 104/07-08

ಶ್ಯಭರ್ತ ಯಷಭತ್ ಈನನಶ, ಶ.ಶ್ ಆಳಯು ಭು.ಶ್ಕ್ಷಔಯಸಗಿ ನಯೊಜಿಶಱು 
ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 24/11/2013

853 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 85/07-08

ನೌಔರಿ ವಿವಮದಲಿಱ ಶಂಷಯಥಮ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಳಂಚಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯ ೆಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥ 
ಶ್ಕ್ಷಔ ಆಳಯ ದೂಯು ಡಿ 24/11/2013

854 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 53/07-08 ಶ್ಯ ಯಂಔಟಯ, ಭು.ಶ್, ಶ.ಹಿಸಯ ವಸಲಯ, ಳಣಖೂಯು ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು  ಫಗಯೆ ಡಿ 24/11/2013

855 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 123/07-08 ಶ್ಯ ಬಿ ಶ್ಯನಸಸ್, ದಿಳದಶ ಶ್ಯ ನಂಜುಂಡಯಳಯ ೌಯಢವಸಲಯ, ಮಶಳಯಸಯೂಶಷಳಿಲ ಡಿ 24/11/2013

856 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 48/07-08 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎಸ್.ಚ್ಂದಯವಯಕರ್, ಬಿಆಒ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು ಫಗಯೆ ಡಿ 31/3/2013

857 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 74/07-08 ಶ್ಯ ಯುದಯಮಮ, ಬಿಆಒ, ಫಯಱೂಯು ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು ಡಿ 14/11/2012

858 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 14/07-08 2007-08ನಯ ಷಸಲಿನ ಶ.ಸಯಥಮಿಔ & ೌಯಢವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 05/02/2012



859 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 150/08-09

಄ನುದಸನತ ಖ್ಸಶಗಿ ಸಯಥಮಿಔ ಭತುಿ ೌಯಢವಸಲಯಖಲ ಫಯೂಧಔ ಷುದಯೆಖಳಿಗಯ 
಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

860 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 13/08-09 ಕಯಯಳಸುಯ ಶ್ಯ ವಿದಸಮಖಣರ್ತ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ ಡಿ 13/11/2014

861 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 4/08-09 ಸಿ.ಖುಂಪಿನ ಫಯೂಧಕಯತಯ ಳೃಂದದ ಸಿಫಫಂದಿಮನುನ ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

862 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 12/08-09

ಅಱೂಯು ತಸ.ಪಸರ್ತಭಸುಯ ಪಸರ್ತಭಸ ಸಯ ವಸಲಯಮ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸರಣಕಯು 
ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ ಡಿ 13/11/2014

863 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 6/08-09 ಶ್ಯಭರ್ತ ಫಶಭಭ, ಶ.ಶ್, ಶ.ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯ ಚ್ಱುಳನಷಳಿಲ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

864 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 15/08-09

ಶ್ಯ ಶ್ಳಭೂತರ್ತಿಷಸಲಿ, ಭು.ಶ್ಕ್ಷಔಯು ನಲಂದ ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯ ಸಸಶನ ಳಯ ಶಂಫಲ 
ತಡಯಹಿಡಿದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

866 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 72/08-09 A.No.3067/2008 Before KAT Sri.H.M.Prakash PET ಡಿ 13/11/2014

867 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 11/08-09 2008-09ನಯ ಷಸಲಿನ ವಯಕ್ಷಣಿಔ ಳವಿ ಸಯಯಂಬಯೂತಸಳ ಔುರಿತು ಡಿ 13/11/2014

868 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 26/08-09 ಶ್ಯ ಭುದಯೆಗೌಡ, ಶ.ಶ್, ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜು ಭಲಲಿ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು ಡಿ 13/11/2014

869 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 40/08-09 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಄ಟ್ಲ್ ಕ್ತಸ್ಟ ವಸಲಯಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ದಿವಿಗಯ ವಿಯುದಧಸಗಿ ನಡಯಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

870 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 87/08-09 ಕಯಎಟಿ ಯಔಯಣ ಄ಪಿಱಕಯನ್ ನಂ 4949/2007 ಡಿ 13/11/2014

871 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 80/08-09 ಶ್ಯ ವಿಿಜ್ ಫಯಗ್ ಬಿನ್ ಖ್ಸದರ್ ಫಯಗ್ ಸಸಶನ ಡಿ 13/11/2014

872 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 75/08-09 ಶ್ಯಭರ್ತ ಳಶಂತ, ಶ.ಶ್, ಖುಡಯಡನಷಳಿಲಕಯೂಱು ಡಿ 13/11/2014

873 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 39/08-09

ಶ.ಈದುಿ ೌಯಢವಸಲಯ, ಸಸಶನ ಆಲಿಱಗಯ ಖಣಿತ ವಿವಮದ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

874 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 67/08-09

ಬಸಯತ ವಿದಸಮಥಿಿ ರಿವತ್ ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಶಮಿರ್ತ ಆಳಯ ಭನವಿ             ದಿ. 16-

7-08 ಡಿ 13/11/2014

875 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 97/08-09 Rural IT 2008 programme ಡಿ 13/11/2014

876 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 29/08-09 ಶ್ಯಭರ್ತ ಮಿಮ್ ಫಯಖಂ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಡಿ 13/11/2014

877 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 54/08-09

ಔು.ಸಯಚ್.ವಿ.಄ಶ್ಳನ ಬಿನ್ ಲಯ.ವಿಯಯಶ್, ಹಿರಿಮೂಯು,ಸಯೂಲಱಷಳಿಲ ಆಳರಿಗಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ 
ಷುದಯೆಗಯ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 13/11/2014

878 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 27/08-09 ಜೂನ್ 2008ಯ ಎಸ್ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಕ್ಷಯ ಮನುನ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

879 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 103/08-09 Child  Health Care and Awarness Programme bt the Rotary ಡಿ 13/11/2014



880 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 101/08-09 ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜು ಅರ್ ಸಿ ಯಷಯ,ಿ ಸಸಶನ ಡಿ 13/11/2014

881 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 126/08-09 ಶ್ಯ ಎನ್.ಯುದಯಮಮ ಬಿಆಒ ಆಳಯ ಫಗಯ ೆದೂಯು ಄ಜಿಿ ಡಿ 13/11/2014

883 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 25/08-09 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಶ್ಳಂಔರ್ ಈನಸಮಶಔಯು ಡಿ 13/11/2014

884 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 85/08-09 ಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥ, ಶ್ಯ ನಂಜುಂಡಯಳಯ ೌಯಢವಸಲಯ ಮಶಳಯಸಯೂಶಷಳಿಲ ಡಿ 13/11/2014

885 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 143/08-09 ಶ್ಯ ಯುದಯಮಮ, ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ, ಄ಕ್ಷಯದಸಷಯೂಷ ಡಿ 13/11/2014

886 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 146/08-09 ಶ್ಯಭರ್ತ ಚ್ಂದಯಭಭ, ದಯೂಡಡಭಂಡಿಖನಷಳಿಲ ಆಳಯ ಭನವಿ ಡಿ 13/11/2014

887 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 94/08-09

ಶ್ಯ ಮಷನಯಸಜ್, ಶ.ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಶ.ಶಂ.ೌಯಢವಸಲಯ, ದಯೂಡಡಖದೆಳಳಿಲ ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

888 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 120/08-09

ದಿ. 3-10-08 ಭತುಿ 6-10-08 ಯಂದು ಶಭುದಸಮದತಿ ವಸಲಸ ಕಸಮಿಔಯಭ 
ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

889 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 20/08-09 ಶಂಔಟ್ದಲಿಱಯುಳ ುಶಿಔ ಸಮಸರಿಖಲ ಭನವಿ ಡಿ 13/11/2014

890 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 114/08-09 ಄ನುದಸನತ ಖ್ಸಶಗಿ ೌಯಢವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಭನವಿ ಡಿ 13/11/2014

891 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 98/08-09

ಫಯಱೂಯು ಫಸಱಕ್ತಮಯ ಶ..ೂಳಿ ಕಸಲಯಜಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣಕಯು ನಯನ 
ದಗಿಶಱು ಕಯೂರಿ ಡಿ 13/11/2014

892 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 95/08-09

ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ ನಡಯಶಱು ಜಿಲಸಱ ಕ್ತಯಡಸಂಖಣ ುಱುದಲಿಱ ವಿನಸಯಿ್ತ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 13/11/2014

893 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಶ್ಕ್ಷಣ 17/08-09 ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಟಯಫಲ್ ಭತುಿ ಔುಚಿಿ ಕರಿದಿಶಱು ಟಯಂಡರ್ ಔಯಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

894 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 135/08-09

ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಸ್.ಯಕಸಶ್ ಆಳಯು ಕ್ಷಯತಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಔರಿ, ಫಯಱೂಯು ಆಲಿಱ ಔತಿಳಮದ ಮಲಯ 
ಸಸಜಯಸಖಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

895 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 18/08-09

ಶ್ಯಭರ್ತ ುಟ್ಟಱಕ್ಷಮಭಭ ಕಯೂಂ ಲಯಟ್ ಡಿ.ಲಿಂಖ ಳಯು ರ್ತಮ ಫಸಫುಿ ಫಯಫಯಕಸದ 
ಶಳಱತುಿಖಲನುನ ಕಯೂಡಿಶಱು ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 13/11/2014

896 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 134/08-09

ಶ್ಯ ಎನ್.ಕಯ.ಶ್ಳಯಸಜ ಆಳಯು ಕ್ಷಯತಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಮಸಗಿ ಔತಿಳಮದ ಮಲಯ 
ಸಸಜಯಸಖಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 13/11/2014

897 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 14/08-09

ಶ್ಯ ವಸಯದಸ ೌಯಢವಸಲಯ, ಫಸಮಡಯಷಳಿಲ ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ. ವಸಲಯಮ ಄ನುಮದನಯ 
ಔುರಿತು ಡಿ 13/11/2014

898 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 93/08-09

ವಸಲಸ ಕಸಲಯಜುಖಲ ಭಸನಮತಯಮನುನ ನವಿಔರಿಶುಳ ಶಂದಬರದಲಿಱ ನಮಭಖಲನುನ 
ಸಲಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 13/11/2014

899 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 61/08-09

ಶ್ಯ ಎಂ.ಎನ್.ಯವಿಂದಯ, ಭು.ಶ್ ಭಸದಸುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ಆಳಯ ಮಲಿನ 
ದೂಯು ಄ಜಿಿ ಡಿ 13/11/2014

900 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 7/08-09

ಶ್ಯಭರ್ತ ಅರ್.ಗಿತ, ಶಷಶ್ಕ್ಷಕ್ತ, ಯವಿಂದಯನಖಯ, ಶ. ಭಸಧಮಮಿಔ ವಸಲಯ ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

901 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 137/08-09

ಶ್ಯಭರ್ತ ಮವಯೃಧಭಭ, ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ಹಿ.ಸಯ ವಸಲಯ, ದುಮೇನಷಳಿಲ 
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಆಳಯ ದೂಯು ಭನವಿ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014



902 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 99/08-09 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ. ಎಂ.ಕಸಭನಗಟ್ಟ ವಸಲಯಮಲಿಱ ಧವಜಸಯಯೂಷಣ ನಡಯಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

903 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 55/08-09

ಶ್ಯಭರ್ತ. ಸಯಚ್.ಜಿ ವಯೃಬಿತಸಭಣಿ ಶ.ಶ್ ಭಂಡಿಖನಷಳಿಲ, ಕ್ತ ಸಯ ವಸಲಯ ಆಳಯ 
ಷುದಯೆಮ ಶಥಳಸಂತಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 13/11/2014

904 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 5/08-09

ಈಖನಯ ಶ.ಹಿ ಸಯ ವಸಲಯಮಲಿಱ 9ನಯ ತಯಖರ್ತಗಯ ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ ವಿದಸಮಥಿರಖಲ 
ಭನವಿ ಡಿ 13/11/2014

905 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 165/08-09 ನಸನು ಗಸಂಧಿ ಭಔುಲ ಚ್ಱನಚಿತಯಳನುನ ಯದಶ್ಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

906 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 44/08-09 ಶ್ಯ ಕಯ.ಸಿ. ಭಲಿಱಕಸಜುರನ, ಈ ಸಯಂುಸಱಯು ಶ..ೂ.ಕಸಲಯಜು ಫಸಣಸಳಯ ಡಿ 13/11/2014

907 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 60/08-09 ಔನಸರಟ್ಔ ಜ್ಞಸನ ಅಯೊಖಕಯು ಶಷಕಸಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

908 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 120/08-09 ಄ಂತಯಸಷಿರಮ ಕಗಯೂಲ ಳವಿ 2009 ಳಂರ್ತಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

909 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 152/08-09

ಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥ ಯಅರ್, ನಯು & ನಯಭಿಱಮ ಯೊಜನಯ ಜಿಂ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ 
ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

910 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 153/08-09

ಸಸಶನ ತಸ. ಄ಟಸಟಳಯ ೌಯಢವಸಲಯಮ ಔುದಲಿಱಯುಳ ವಿದುಮತ್ ಷಸಥಳಯ 
ಫದಲಸಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

911 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 163/08-09 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಸ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಕಸಮರೂಯಯಕಯ ಳಯದಿಮನುನ ಶಲಿಱಶದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

912 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 171/08-09

ಸಸಶನ ನಖಯ ಸಣಿವಿಲಸಶ ವಸಲಯಮ ಭುಂಬಸಖದಲಿಱ ವಿಳ ಹಿಂದು ರಿವತ್ ಶಬಯ 
ನಡಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 13/11/2014

913 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 175/08-09 ಄ಳಧಿೂಣಿಸಗಿಯುಳ ವಸಲಸ ಸಿಥಯನಧಿ ಠಯಳಣಿ ಹಿಂಡಯಮುಳ ಔುರಿತು ಡಿ 13/11/2014

914 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 196/08-09 ಶ್ಯ ಎಂ.ಬಿ.ದಿಸಔಯ, ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶಔ ುಯ ಳಯು ಭನಯ ಸಠ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

915 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 202/08-09

ಶ.ಶ್ ಄ಭಿಮಸನದ ಸಿವಿಲ್ ಕಸಭಗಸರಿಖಳಿಗಸಗಿ ಆಂಜಿನಮರ್ ಖಲನುನ ಸಯೂಯಖುರ್ತಿಗಯ 
ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

916 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 206/08-09

ಶ್ಯ ಸಯಚ್ ಎಸ್ ಚ್ಂದಯವಯಕರ್, ಹಿ.ಈನಸಮಶಔಯು ಳಯನುನ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಮನಸನಗಿ 
ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

917 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ /08-09

ಶ.ಸಯ ವಸಲಯಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ೌಯಢವಸಲಸ ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಗಯಯಡ್-2  ಷುದಯೆಗಯ ಫಡಿ ಿನಡುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

920 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 187/08-09 ವಸಲಯಯ್ತಂದ ಸಯೂಯಖುಳಿದ ಭಔುಳಿಗಯ ಷೌಱಬಮ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

921 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 165/08-09 ನಸನು ಗಸಂಧಿ ಭಔುಲ ಚ್ಱನಚಿತಯಳನುನ ವಸಲಸ ಕಸಲಯಜು ಭಔುಳಿಗಯ ಯದಶ್ಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

922 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 44/08-09 ಶ್ಯ ಕಯ.ಸಿ.ಭಲಿಱಕಸಜುಿನ, ಈ.ಸಯ.ಯು ಶ..ೂಕಸ. ಫಸಣಸಳಯ ಡಿ 13/11/2014



923 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 60/08-09 ಔನಸಿಟ್ಔ ಜ್ಞಸನ ಅಯೊಖಕಯು ಶಷಕಸಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

924 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 120/08-09 ಄ಂತಯ ಯಸಷಿರಮ ಕಗಯೂಲ ಳವರ -2009 ಡಿ 13/11/2014

925 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 150/08-09

಄ನುದಸನತ ಖ್ಸಶಗಿ ಸಯಥಮಿಔ ಭತುಿ ೌಯಢವಸಲಯಖಲ ಫಯೂಧಔ ಷುದಯೆಖಳಿಗಯ 
಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2014

926 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 208/08-09

ಯಸಭನಸಥುಯ ಶುಫಯಷಭಣಮ ನಖಯದಲಿಱ ವಸಲಸ ಔಟ್ಟಡ ನಮಿಿಶಱು ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಯಮ 
ನಯನ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 30/6/2014

927 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ /08-09 ಕಯೂಡಿಷಳಿಲ ಭಠ ಭಸಸಶಂಷಸಥನದ ತಯಖಲ ಔಡತ ಡಿ 30/6/2014

928 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 36/08-09 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಿಅರ್  ಯರ್ತಬಸ, ಶ.ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಔುಂಫಸಯಷಳಿಲ ಡಿ 30/6/2014

929 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ ದಿನಚ್ರಿ 1/08-09 ಶ್ಯಭರ್ತ ದಭಭಭ ಈ.ನ. ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಡಿ 03/11/2014

930 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 16/08-09

ಕಯ.ಎಸ್.ಶುಭ , ಶಂತ ಜಯೂಷಯಫ್ ವಸಲಯ ಶಔ ುಯ ಯಳರಿಗಯ ಷಯಔಲ್ ವಿತರಿಶದಿಯುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 20/8/2013

931 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 23/08-09

2008-09ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ವಿದಸಮವಿಕಸಶ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಶಭಳಶರ ಭತುಿ ಠಮ ುಶಿಔ 
ವಿತಯಣಯ ಡಿ 07/03/2013

932 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 35/08-09 ದಿಡಖ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಮ ಶುಳಣಿ ಭಸಯೂತಸಳಕಯು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ ಡಿ 18/9/2013

933 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 41/08-09 ಕ್ತಯಶ ಿಶೂುಲ್, ವಿದಸಮನಖಯ, ಸಸಶನ  ವಸಲಯಮು ಄ನಧಿಔೃತಸಗಿ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 07/03/2013

934 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 46/08-09 ಖ್ಸಶಗಿ ವಸಲಯಖಲ ಫಗಯ ೆದೂಯುಖಲು ಡಿ 02/09/2013

935 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 50/08-09 ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಳನಭಸಯೂತಸಳ ಕಸಮಿಔಯಭ ಡಿ 07/03/2013

936 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 56/08-09 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಖುಯುಶಂದನ ಔಡತ ವಿಲಯಸರಿ 2008-09 ಡಿ 31/7/2013

937 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 74/08-09

ಸಸಶನ ತಸ. ಷೂವಿನಷಳಿಲ ಕಸಳಲ್ ಔಱಶಟರ್ ಸಮಪಿಿ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಕಯಱಶ ನಳಿಹಿಶದಿಯುಳ 
ಫಗಯ ೆದೂಯು ಡಿ 20/10/2013

938 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 80/08-09 ಶಔ ುಯ ತಸ. ಈದಮಸಯ ಶಂಮುಔಿ ೌಯಢವಸಲಯಮನುನ ಯತಯಮಔಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 28/7/2013

939 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 86/08-09

ವಿಬಸಖ ಭತುಿ ಯಸಜಮ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಶಧಯಿ ನಡಯಶಱು ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ 15/10/2013

940 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 90/08-09

ಅಱೂಯು ತಸ. ಕಸಭರ್ತ ಔೂಡಿಗಯ ಶಂಮುಔಿ ೌಯಢವಸಲಯಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ 
ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 08/11/2013

941 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 92/08-09

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಫಸಣಸಳಯ ಯಥಭ ದಜಯಿ ಕಸಲಯಜು ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣಕಯು ಜಮಿನು 
ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 11/05/2013

942 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 100/08-09

ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಎಸ್.ಖುಡಡ ಗಸಯಭದ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯಗಯ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ 
ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 25/8/2013



943 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 105/08-09

ಯಸಗಯಂದಯ ಕಸಲಯೂನ, ಸಸಶನ  ಸಯ ವಸಲಯಮ ಭುಖ್ಯೂಮಸಧಸಮಮಯ ಮಲಿನ 
ದೂಯು ಡಿ 09/05/2013

944 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 108/08-09 ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿ ಭಸನಮ ಶಚಿಳರಿಗಯ ಭನವಿ ಶಲಿಱಸಿಯುಳುದು ಡಿ 09/05/2013

945 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 131/08-09 ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಯತನದಲಿಱ ಷಣ ಔಟಸಯ್ತಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 16/10/2013

946 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 132/08-09 ಶ್ಕ್ಷಔಯ ವಿಯುದಧ ದೂಯುಖಲು ಡಿ 02/07/2014

947 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 139/08-09

ಶ್ಯ ಅನಂದ್ ಭತುಿ ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಳಿತಭಭ ಳಯ ಄ಭಸನತುಿ ತಯಯಳುಗಯೂಳಿಶಱು 
ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 30/10/2013

948 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 146/08-09 ಄ನುದಸನಕಯು ಲಡಿಸಿದ ಖ್ಸಶಗಿ ೌಯಢವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 03/11/2014

949 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 148/08-09 ಶ.ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಷುದಯೆಮ ಫಡಿ ಿಫಗಯೆ ಡಿ 13/11/2013

950 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 156/08-09

ಚಿಔುಡಱೂಯು ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಮ ಭುಕಮ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಄ನುಭರ್ತ ಡಯಮದಯ ಯಜಯ 
ಸಯೂಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 12/10/2013

951 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 158/08-09

ಶ್ಯಭರ್ತ ಪಿ ಎಸ್ ಸಯಭಸಳರ್ತ, ಶ.ಶ್. ಬಿಔನಷಳಿಲ ಆಳಯ ಷುದಯೆ ಶಥಳಸಂತರಿಶಱು 
ಕಯೂರಿಯುಳುದು ಡಿ 12/03/2013

952 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 159/08-09 ಶ್ಯ ಕಯಎಸ್ ಫಱಯಸಂ, ಕ್ಷಯ.ಶ್.಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯು ಔತಿಳಮಕಯು ಸಸಜಯಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 20/1/2014

953 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 163/08-09 ಶ್ಯ ಎನ್.ಜಿ.ಫಶಳಯಸಜು, ಕ್ಷಯ.ಶ್.಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯು ಔತಿಳಮಕಯು ಸಸಜಯಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 20/1/2014

954 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 168/08-09 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಸಯೂಶ ಔಱಱನಸಮುನಷಳಿಲ ವಸಲಯಮ ಭು.ಶ್ಕ್ಷಕ್ತಮಯ ಮಲಿನ ದೂಯು ಡಿ 02/05/2014

955 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 185/08-09 ಶ್ಯ ನಂಖಯಸಜು, ಶ.ಶ್.ಬೂದಯಳಯ ಶ..ೂ ಕಸಲಯಜು, ಬಿಡಸಯದಷಳಿಲ ಡಿ 16/1/2014

956 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 188/08-09 2008-09ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಅಮೆ ಶ.ೌಯಢವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ ಡಿ 23/1/2014

957 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 190/08-09

಄ಯಔಱಖೂಡು ಶ.ಹಿ.ಸಯ ವಸಲಯಮ ಸಯಟಯಕ್ ವೌಚ್ಸಱಮ ನಭಸಿಣದಲಿಱ ಄ಳಮಳಸಸಯ 
ನಡಯದಿಯುಳ ಫಗಯ ೆದೂಯು-ಲಯೂಕಸಮುಔಿಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಳಯದಿ ಡಿ 28/2/2014

958 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 192/08-09

ಶ್ಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಷರಿ, ದಯ.ಶ್. ಭಸಯುರ್ತ ವಿದಸಮ ಶಮಿರ್ತ, ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಳಯ 
ನಯಭಕಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ 29/1/2014

959 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 197/08-09 ಅಱೂಯು ತಸ.ಕಸಜುಿಳಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಸಯ ವಸಲಯ ತಯಯಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ 02/04/2014

960 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 203/08-09

಄ಯಔಱಖೂಡ ಡಸ.ಮಱಖತಳಳಿಲ ಭತುಿ ಶಂತಯಭಯೂಯು ೌಯಢವಸಲಯಖಳಿಗಯ 
ವಸಲಸಭಿಳೃದಿಧ ಶಮಿರ್ತ ಯಚ್ನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ 13/2/2014

961 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಶ್ಕ್ಷಣ 210/08-09

ಶ್ಯ ಬಿ.ಜಯ.ಚ್ಂದಯ, ಭು.ಶ್. ಶ.ಹಿಸಯಲಯ, ಯಸಗಯಂದಯ ಕಸಲಯೂನ, ಸಸಶನ ಳಯ 
ಮಲಿನ ದೂಯು ಡಿ 17/4/2014

962 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 214/08-09

ಸಸಶನ ರ್.ಸಿ.ಯಷಯ ಿಫಸಱಔಯ ಶ.ಔ.ೂಳಿ ಕಸಲಯಜಿನ ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು 
ಸಯಂುಸಱಯ ವಿಯುದಧ ನಡಿಯುಳ ದೂಯು-1029/08 ಡಿ 06/01/2014



963 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 215/08-09 ಶ್ಯ ಶುಬಸಶ್ ಚ್ಂದಯಫಯೂಸ್, ಬಿಆಒ ಆಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು ಡಿ 25/5/2014

964 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 2/08-09 2008-09ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ನಯೊಜನಯ/ಳಗಸಿಳಣಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಭನವಿಖಲು ಡಿ 31/3/2014

965 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 166/08-09 ಶ.ಸಯ.ವಸಲಯಖಲು ದೂಯು ಄ಜಿಿ ತಯಖಲು 14-09-09 31-03-2014

966 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 56/07-08 ಶ್ಯ ಕಯ. ಫಶಳಯಸಜು, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ 25-07-08 31-03-2014

967 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 82/08-09 ಶಕಸಿಯದ ಄ಧಿಔೃತ ಕಸಮಔಯಭ ಟಿಕ್ತಸಿ ರ್ತಯಕಸ ಯಔಟ್ಣಯ ನಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ 21-08-08 31-03-2014

968 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 113/08-12 ಸಸಶನ ತಸ. ಬಿದಯಷಳಿಲ ಶ.ಹಿ.ಸಯ.ವಸಲಯ ಕಯೂಠಡಿ ಕಯಡಳಱು ಄ನುಭರ್ತ ಫಗಯೆ 04/09/2009 31-03-2014

969 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 138/08-09

ಷಳಯಬಿಡು ವಸಲಯಮ ಜಸಖಳನುನ ತುಿಳರಿ ಭಸಡಿಕಯೂಂಡು ಕಸಂೌಂಡ್ 
ನಮಿಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ 02/03/2009 31-03-2014

970 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 176/08-09 ಶ.ಸಯ ವಸಲಸ ಅಮಸಖಳಿಗಯ ಫಸಕ್ತ ಯತನ ಫಗಯೆ 14-7-09 31-03-2014

971 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 180/08-09 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಭಸಡಸಲು ಮಡಳಯಷಟಿಟ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ 30-5-09 31-03-2014

972 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 184/08-09

ವಿದಸಮವಿಕಸಶ ಯೊಜನಯ ವಸಲಸ ಭಔುಳಿಗಯ ಈಚಿತ ಶಭಳಶರ ಶಯಫಯಸಜು 
ಫಗಯೆ 15-7-09 31-03-2014

973 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 190/08-09

಄ಯಔಱಖೂಡು ಶ.ಹಿ.ಸಯ ವಸಲಯಮ ಸಯಟಯಕ್ ವೌಚ್ಸಱಮ ನಭಸಿಣದಲಿಱ 
಄ಳಮಳಸಸಯ ನಡಯದಿಯುಳ ಫಗಯೆ 27-2-09 31-03-2014

974 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 191/08-09 ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಸ್.ಯಕಸಶ್ ಆಳಯು ಕ್ಷಯತಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಔರಿ, ಫಯಱೂಯು ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ 03/11/2009 31-03-2014
975 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 212/08-09 ಶ್ಯ ಜಿ.ಎಸ್. ನಸಖಚ್ಸರಿ, ಪಸಭಸಿಸಿಸ್ಟ , ಸಸಶನ ಆಳಯ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ 2-10-2009 31-03-2014
976 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 220/08-09 ವಿದಸಮಯಣಮ ಬಿಱಕ್ ವಸಲಯ ತಯಯಯಮಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡಱು ಕಯೂರಿ 30-7-09 31-03-2014

977 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 34/07-08
ಸಸಶನ ತಸ. ದಯವಿಷಳಿಲ ಶ.ನಂ. 2 ಯಲಿಱ ವಸಲಯಗಯ ಮಿಶಲಿಟ್ಟ ಜಸಖದಲಿಱ 
಄ನಧಿಔೃತಸಗಿ ಟಸಯಔಟರ್ ವಯಡ್ ನಮಿಿಶುಳ ಫಗಯೆ 10-2-2009 31-03-2014

978 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 173/08-09
ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಭತುಿ ಸಿಎಸಿ ಶದಶಮಯುಖಳಿಗಯ ವಯಕ್ಷಣಿಔ ಶಭಸಲಯೂಚ್ನಸ  
ಕಸಮಸಿಗಸಯ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ 29-12-08 31-03-2014

979 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 01/09-10 ಶ್ಯ ಕಯ.ಸಿ. ಔೃವಣವಯಟಿಟ, ಈ ನದಯಿಔಯು,ಷಸಶ್ಆ,  ದಿನಚ್ರಿ 2-6-10 31-03-2015
980 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 3/09-10 ಸಸಶನ ತಸ. ಷಸಣಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ನರ್ತಶಂಹಿತಯ ವಿಯುದಧ ಬಯೂಜನ ಳಮಳಷಯಥ 11-5-09 31-03-2015

981 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 4/09-10
ಲಯೂಔಶಬಸ ಚ್ುನಸಳಣಯಮಲಿಱ ಖುಯುರ್ತಸಿಯುಳ ಭತಖಟಯಟಖಲ ವಸಲಯಖಲಲಿಱ ಷೌಔಮಿ 
ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ 9-4-09 31-03-2015

982 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 14/09-10 ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಸಸಯ ಬಿ, ಭು.ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಈದುಿ ವಸಲಯ ಟಿಎ/ಡಿಎ ಫಗಯೆ 5-5-2009 31-03-2015



983 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 27/09-10
ಶ್ಯ ವಯಳತ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ, ಸಸಶನ ಅವಸಕ್ತಯಣ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶಱು 
಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ 27-5-09 31-03-2015

984 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 32/09-10 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಶಬಯ 25-3-10 31-03-2015

985 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 38/09-10 ಶ್ಯ ಕಯ.ಎಲ್.ಚ್ಂದಯಮಷನ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ 21-7-09 31-03-2015

986 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 44/09-10 ಯಸಷಿರಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ದಿನ ಅಚ್ರಿಶುಳ  ಫಗಯೆ 2-7-09 31-03-2015

987 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 48/09-10 ಶಳಿಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಸನ 21-6-10 31-03-2015

988 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 52/09-10

ಚ್ುಕಯು ಖುಯುರ್ತನ ಯವಯನ ಶಂ. 39 ಕಯು ಈತಿಯ ಶ್ಯ ಫಶಳಯಸಜ ಸಯೂಯಟಿಟ        (ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕ್ಷಯತಯ) 10-7-09 31-03-2015

989 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 64/09-10 ಶುಳಣಿ ಅಯಯೂಖಮ ಚ್ಯತನಮ ವಸಲಸ ಅಯಯೂಖಮ ಕಸಮಿಔಯಭದ ಄ನುಶಸಠನ 27-10-09 31-03-2015

990 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 69/09-10 ೌಯಢವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಶಧಸಿತಭಔ ರಿಕ್ಷಯ 7-8-09 31-03-2015

991 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 70/09-10

ಶ್ಯ ಶ್ಳಯಸಜ ಎನ್.ಕಯ. ಕ್ಷಯತಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ, ಸಯೂ.ನ.ುಯ ಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ 
ಫಗಯೆ 5-8-09 31-03-2015

992 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 73/09-10 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಆತಯಯ ತಯ ಳಮಳಸಸಯ ಔಡತ 22-6-10 31-03-2015

993 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 75/09-10 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಳಗಸಿಳಣಯ 22-6-10 31-03-2015

994 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 77/09-10 ಶ್ಯ ಕಯ.ಸಿ. ಭಲಿಱಕಸಜುಿನ, ಈ ಸಯಂುಸಱಯು ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ದೂಯು 30-9-10 31-03-2015

995 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 207/08-09 ಶ್ಯ ಕಯ.ಸಿ. ಭಲಿಱಕಸಜುಿನ, ಈ ಸಯಂುಸಱಯು ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ದೂಯು 31-03-2015

996 ಜಿಂಸಸ/ಅ(5) ಶ್ಕ್ಷಣ 90/09-10 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಅರ್. ಖುಂಡ. ನಳೃತ ಿಶ್ಕ್ಷಔಯು ಆಳಯ ಷಯಸಳಹಿ ಫಗಯೆ 5-5-10 31-03-2015

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-96/09-10
ಶ್ಯ ಶತಮ ನಸಯಸಮಣ ಯಶನನ ಹಿ.ಸಯ.ವಸ ಄ಯಯಔಱುಱ ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಸಸಶನ ತಸ|| ವಸಲಸ 
ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ-71/09-10
ಶ್ಱ ೌಯ.ವಸ. ಶಔುಯ, ಖ್ಸಶಗಿ ವಸಲಯಮನುನ ಄ನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳ ಶಂಫಂಧ ಅಡಳಿತಸತಭಔ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-89/09-10
ಶ್ಯ ಯಂಔಟ್ಯಭಣ ಷಸಳಮಿ ೌಯ.ವಸ. ಖಂಜಿಗಯಯಯ ಅಱೂಯು ತಸ|| ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ 
ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039



ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-78/09-10
ಸಯಭಸಳರ್ತ ೌಯ.ವಸ. ಸಯೂನನಳಳಿಲ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ವಸಲಯಮ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಱಶು 
಄ನುಭರ್ತ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-74/09-10
಄ಯಣಯೂದಮ ೌಯ.ವಸ. ದಿಡಖ ಚ್.ಯಸ. ತಸ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-93/09-10
ಔಭಱ ಹಿರಿಮ ಸಯ.ವಸ. ದುದೆ ಅರ್.ಎಸ್. ಸಸಶನ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿ ಮಳರಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ 
ನಡಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-61/09-10 ಶ್ಯ ಅದಿಚ್ುಂಚ್ನಗಿರಿ ೌಯ.ವಸ ಗೌರಿಕಯೂಱು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-79/09-10
ವಿಯಕಸನಂದ ೌಯ.ವಸ ಫಯಱೂಯು ಆಲಿಱನ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-72/09-10 ಶ್ಯ ವಸಯದ ೌಯ.ವಸ. ಫಸಮಡಯಷಳಿಲ ಚ್.ಯಸ. ಶಸಸಮಸನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-82/09-10
ಔಱತಯು ಹಿ.ಸಯ.ವಸಲಯ ಷಳಯಬಿಡು ಫಯಱೂಯು ತಸ|| ಆಲಿಱನ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ  ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-81/09-10
ಶ್ಯ.ಮು.ಎಸ್.ಶ್ಳಯಸಜ್ ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯ ಶ್ಯ ಭಲಿಱಕಸಜುಿನ ಷಸಳಮಿ ೌಯ.ವಸ ಮಡಳನಷಳಿಲ 
ಯತನ ಬಿಡುಖಡಯಗಯ ಄ನುಭರ್ತ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-76/09-10 ಷಯಂಟ್ ಮರಿಸ್ ೌಯ.ವಸ ಄ಲಯೂಪನಸ ನಖಯ ಚ್.ಯಸ. ಯತನಸನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-21/09-10 ಶ್ಯಭರ್ತ ಶ್ಯ ಮಱಱಭಭ ನಯಮಿಯಸಜಮಮ ೌಯ ವಸ ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-100/09-10
ಶ್ಯ ಕಯಂಚ್ಸಂಫ ಹಿ.ಸಯ.ವಸಲಯ ಕಯ.ಸಯೂಶಕಯೂಟಯ ಅಱೂಯು ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ 
ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-91/09-10
ಕಸಯರಿ ೌಯ.ವಸ. ಪಿ.& ಟಿ ಕಸಲಯೂನ ಸಸಶನ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ 
ನಡಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-94/09-10
ಔರಿಔಟಿಟಷಳಿಲ ಶ್ಯಭರ್ತ ಂಔಯಭಭ ಷಯೂಭವಯಕಯ ೌಯ.ವಸ. ಷಳಯಬಿಡು ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ 
ಯತನಸನುದಸನ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-99/09-10 ವಸಯದಸ ಹಿ.ಸಯ.ವಸಲಯ ಫಶಸಟ್ಟಣ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-101/09-10
ಝಸನಸ ಹಿ.ಸಯ.ವಸಲಯ ಶಂಔಲಸುಯ ಅಱೂಯು ತಸ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ 
ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-84/09-10 ಶ್ಯ ಸಿದೆಯಸಮಳಯ ೌಯ.ವಸ ಮಱಖುಂದ ಸಸಶನ ತಸ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-100/09-10 ನಯಷಯು ಷಸಭಯಔ ೌಯ.ವಸ ಖಂಖೂಯು ಄ಯಔಱಖೂಡು ವಿಯುದಧ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-92/09-10
ಸಸಶನಸಂಫ ಹಿ.ಸಯ.ವಸ ದಸಶಯಕಯೂಱು ಸಸಶನ ವಸಲಸ  ಸಿಫಫಂದಿ ಮಳರಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ 
ನಡಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-83/09-10
ಶ್ಯ.ಡಿ.ಅರ್.ಶ್ಳಯಕಸಶ್ ದಿಳ.ದ.ಶ ಶ್ಯ ವಿದಸಮಯಣಮ ೌಯ.ವಸ ಔಱುೆಂಡಿ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಆಳರಿಗಯ 
ಯತನಸನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ -01/09-10 ಅನಂದ ಬಸಯರ್ತ ೌಯಢವಸಲಯ ಸಸಶನ ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-80/09-10
ಶ್ಯ ಅದಿ ಗಸಯಭಸಂತಯ ೌಯ.ವಸ ಄ಖಯಸಸಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಯತನ 
ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039



ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-88/09-10 ಕ್ತಯಣ್ ೌಯ.ವಸ ಱಕ್ಷಿಮುಯ ಫಡಸಳಣಯ ಸಸಶನ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-98/09-10
ಶ್ಯ ಸಿದಯೆಳಯ ಹಿ.ಸಯ.ವಸ ತಣಿಣಯುಷಲಲ ಸಸಶನ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2039

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ ಖ್ಸವಸಯ-01/10-11 ಶ್ಯ ನಂಜುಂಡಯಳಯ ೌಯ.ವಸ ಮಶಳಯ ಸಯೂಶಳಿಲ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2040

2011-12

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 28/11-12
ಶ್ಯ ಅದಿಚ್ುಂಚ್ನಗಿರಿ ಹಿ.ಸಯ.ವಸ ಗೌರಿಕಯೂಱು ಸಸಶನ ತಸ ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2041

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 27/11-12
ಶ್ಯ ಅದಿಚ್ುಂಚ್ನಗಿರಿ ಕ್ತ.ಸಯ.ವಸ ಕಯ.ಹಿಯಯಷಳಿಲ ಸಸಶನ ತಸ ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2041

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 28/11-12
ಶ್ಱ ೌಯಢವಸಲಯ, ಷಳಿಲ ಮಶೂಯು ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ (ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ-136/08-09) ಬಿ 31/03/2041

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 22/11-12 ಸಶವಿ ವಿದಸಮ ವಿಸಸಯ ಹಿ.ಸಯ.ವಸ ಶಔುಯ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಯತನಸನುದಸನಕಯು ಲಡಿಶುಳ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2041

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 20/11-12
ಶ್ಯ ಶತಮನಸಯಸಮಣ ೌಯ.ವಸ ಄ಯಯಔಲ್ ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಸಸಶನ ತಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ 
ಯತನಸನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2041

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 25/11-12
ಷಯಸ ಶಂಔಱ ಹಿ.ಸಯ ವಸ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ವಸಲಸ ಸಿಫಫಂದಿಮಳರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ 31/03/2041

ಅ(5)ಶ್ಕ್ಷಣ 24/11-12
ಶ್ಯ ವಿಯಕಸನಂದ ಹಿ.ಸಯ.ವಸ ಯಸಮಯಕಯೂಱು ಶ್ಕ್ಷಔರಿಗಯ ಯತನ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ 
಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು ಬಿ 31/03/2041
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ಖಣಕ್ತಔೃತ 
ಔಯಭ ಶಂಖ್ಯಮ

Section 

Wise
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ಶಳಯೂ (ಎ 
-E  ಡಿಸ್)

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)08/1996-97 ಶ್ಯಭರ್ತ ಳಜಿರ್ ದಿಳದಶ ಆಳಯನುನ ಪಿಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)716/2004-05 ಜಿ.ಂ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ಫಗಯೆ ಔಡತ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)715/2004-05 ಜಿ.ಂ ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು ಭುಂಫಡಿಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)714/2004-05 ಜಿ.ಂ ದಿಳ.ದ.ಶ ಭುಂಫಡಿಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)717/2004-05 ಜಿ.ಂ ಖೂಯಪ್ 'ಡಿ'ನೌಔಯಯ ಫಗಯೆ ಔಡತ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)35/2005-06 RDPR ನೌಔಯಯ ಷುದಯೆಸಯು ಭಸಹಿರ್ತ ತರಿಸಿ ಜಯವಠತಸ ಟಿಟತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)163/2005-06 ನಮಭ ಫಸಹಿಯ ಕಸಱಫದಧ ಭುಂಫಡಿಿಯ್ತಂದಸಗಿ ಔಟಸಳಣಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)322/2005-06

ಶ್ಯ.ಡಿ.ಸಿ.ಶ್ಳಷಸಳಮಿ ಶ.ಶ್. ಶ..ೂ.ಕಸಲಯಜು ಆಳಯನುನ ಜಿ.ಂ ಶಭಖಯ 
ಗಸಯಮಿಣಸ ನಯಭಿಱಮ ಅಂದಯೂಱನಸ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು ನಯೊಜನಯ 
ಭಸಡಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ

ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)1987-88 ರಿಂದ 2007-08 ಈದಯೂಮಖ ವಿನಭಮ ಔಛಯರಿಗಯ ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ಭಸಹಿರ್ತ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)406/2005-06(217/06-

07)(76/07-08)
ಜಿ.ಂ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಕಸಱಮಿರ್ತ ದಯೂನನರ್ತ ಭಂಜೂಯು  ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)34/2007-08
ಜಿ.ಂ, ತಸ.ಂ ಭತುಿ ಂ.ಆಲಸಖ್ಯ ಸಮಪಿಿಮಲಿಱ ಖುರ್ತಿಗಯ ಄ಳಧಿ ಭುಗಿದಿಯುಳ 
ಶ.ಆಂ/ಕ್ತ.ಆಂಖಲನುನ ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)20/2007-08 2007ಯ ರಿವೃತ ಯತನ ನಖದಿ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)103/2007-08

ಶ್ಯ.ಎಲ್.ಎಂ.ಫಲೄಂಟ್ಗಿ, ಶ.ನದಯ, ಄ಕ್ಷಯ ದಸಷಯೂಷ, ತಸ.ಂ, ಶ.ಔ.ುಯ, 

ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)78/2008-09(421/04-05)
ಶ್ಯ ಂಔಯನಸಮಕ್ ದಿಳ.ದ.ಶ ತಸ.ಔಛಯರಿ ಅಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ದಿಳ.ದ.ಶ ಷುದಯೆ 
ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)59/2008-09

ಗಸಯ.಄.ಂಯಸ ಆಲಸಖ್ಸ ಸಮಪಿಿಮಲಿಱನ ಷುದಯೆಖಲಲಿಱ ನಯೊಜನಯ ಅಧಸಯದ 
ಮಲಯ ಔತಮಳಮ ನಳಿಹಿಸಿಯುರ್ತಿಯುಳ ಕಸನ಄/ಶ.ಕಸ/ಶ.ಯೊ.಄/ಷಯಸ ವಿಳಯ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ

ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)8/2008-09

ಸಸಶನ ಯದಮಕ್ತಮ ವಿಜ್ಞಸನಖಲ ಶಂಷಯಥಖಲಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಭು.ಲಯ ಭತುಿ 
ಭು.ಅಡಳಿತಸಧಿಕಸರಿ ಷುದಯೆಮಲಿಱ ಜಿ.ಂ ಸಸಶನ ಆಲಿಱ  ಭು.ಲಯ.಄ದಿಕಸರಿಖಲನುನ 
& ಈ.ಕಸ.ಖಲನುನ ಯಬಸಯದಲಿಱರಿಶುಳ ಫಗಯೆ

ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)11/2008-09

ಶ್ಯ.ಕಯಳ ಸ/ಚ್ಸ ಜಿ.ಶ.ಔ.಄ ಆಳಯು ಯಜಯ  ಕಯೂರಿಯುಳುದರಿಂದ ಶ್ಯ 
ುಟ್ಟಷಸಳಮಿ ಖೂಯಪ್ 'ಡಿ'ನೌಔಯಯು ಆಳಯನುನ ತಸತಸುಲಿಔ ಸಗಿ ಜಿ.ಶ.ಔ.಄ 
ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)133/2008-09
ಶ್ಯಭರ್ತ ಬಿ.ಸಿ.ಭಂಜುಲ, .ಯ.ಶ, ಔೃತಔ ಖಬಸಿಧಸಯಣಸ ಕಯಂದಯ, ದಯೂಡಡುಯ 
ಗಯಟ್, ಸಸಶನ ತಸ|| ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)2008-09 ಆಂಕ್ತಯಮಂಟ್ ಯಯೂಲ್ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)135/2008-09/ಶಥನ-28/2009-10

ಖೂಯಪ್ 'ಡಿ'ಷುದಯೆಯ್ತಂದ ದಿಳ.ದ.ಶ ಷುದಯೆಗಯ ಫಡಿಿ ನಡಿದುೆ, ಶಥಲ ನಮುಕ್ತಿಗಯೂಳಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಶಥನ-23/2009-10 ಶ್ಯ.ಬಿ.ಅರ್.ಶದಸಶ್ಳ, ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು ಆಳರಿಗಯ ಶಥಲ ನಮುಕ್ತಿಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ
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ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಕಸ.ಷಂ-21/2009-10 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಪಿ.ಭಂಜಯಗೌಡ ಯ.ದ.ಶ (ನಯೊಜನಯ) ಆಳರಿಗಯ ಕಸಮಿ ಷಂಚಿಕಯ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ನಯೊಜನಯ-47/2009-10 ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಮ ಖೂಯಪ್ 'ಡಿ'ನೌಔಯಯು ತಸ>ಂ ಚ್.ಯಸ. ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಸಯಫ/2009-10/2010-11 ಯತನ ಫಡಿಿ ಯಭಸಣ ತಯ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)97/2010-11

ಶ್ಯ ಚ್ೌಡಯಗೌಡ ಄ಡಿಗಯ ಶಸಸಮಔ ಮ.ೂ.ವಿ.ನ ದುದೆ, ಸಸಶನ ತಸ|| ಆಳಯ 
ತಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)59/2011-12 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಅರ್.ಯಸಗಯಂದಯ, ಯಯಶಯಭ ಯದಿಔಯು ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)50/2011-12

ಶ್ಯ.ಜಿ.ಔುಭಸರ್, ಯ.ದ.ಶ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ಶ..ೂ.ಕಸ (ವಿಬಜಿತ) ಸಸಶನ 
ಆಳಯನುನ ಜಿ.ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)68/2011-12
ಶ್ಯ.ಬಿ.ಅರ್.ಭಂಜುನಸಥ, ಯದಶ ಶ.ನದಯಿಔಯ ಔಛಯರಿ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)16/2011-12 ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭದಡಿ ಭಸಹಿರ್ತ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)46/2011-12

ಶ್ಯ.ಸಿ.ಎಂ.ಭಲಿಱವಯಟಿಟ, ಄ಡಿಗಯಮಳಯು(ಬಿಸಿಎಂ) ಮ.ೂಫಸ.ವಿ.ನ ಮಲಗಯೂಡು 
ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)60/2011-12 ಶ್ಯ ಈಮಶ್ ದಿಳ.ದ.ಶ ಭಭ಄ಆ ಸಸಶನ ಯಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)58/2011-12 ಶ್ಯ ಯಕಸಶ್ ಯ.ದ.ಶ ಶ.ಔ.ಆ ಸಸಶನ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಬಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)110/2011-12

ಶ್ಯಭರ್ತ ಪಿ.ಪಿ.ವಯಳತ ದಿಳ.ದ.ಶ ತಸಱೂಱಔು ಔಛಯರಿ ಫಂಟಸಲ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ 
ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)96/2011-12
ಶ್ಯ.ಬಿ.ಶ್ಳಲಿಂಗಯಗೌಡ, ಕ್ಷಯತಯ ಅಯಯೂಖಮ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು, ಫಯಱೂಯು ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ. ಬಿ

1 ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)09/2007-08 ಄ನುಔಂದ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)89/2007-08
ಯಸಜಮ ಲಯಔುತಯ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಲಯಔು ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಯ.ದ.ಶ ಭತುಿ ದಿಳ.ದ.ಶಖಳಿಗಯ 
ಫಡಿಿ ನಡಿ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)74/2007-08
಄ತುಮತಿಭ ಯಖರ್ತ ಷಸಧಿಸಿದ ನಸಖರಿಔ ಷಯಸ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಯಸಜಮ ಯಸಿ ಿ
ನಡುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)66/2007-08 ಚ್ುನಸಳಣಯ ೂಳಿ ಸಿದೆತಯಗಯ ಔಛಯರಿ ವಿಳಯ ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)63/2007-08
ನಳೃತ ಿನೌಔಯಯುಖಳಿಗಯ ರಿವೃತ ನಳೃರ್ತ ಿಯತನ ಆತಸಮದಿಖಲು ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)100/2007-08
ಔನಸಿಟ್ಔ ನಸಖರಿಔ ಷಯಸ ನಮಸಭಸಳಳಿ ನಮಭ 247-ಎ ಯಡಿ ಷೌಱಬಮ 
ವಿಶಿರಿಸಿಯುಳ ಕಯಱಳು ಯಔಯಣಖಲನುನ ಔಯಭಫದಧಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)53/2008-09 ತಸ.ಂ ಅಱೂಯು ಆಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಷುದಯೆಖಲನುನ ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)128/2008-09
ಎಲಸಱ ಕಸನ಄, ತಸಂ ಶ.ಕಸ. ಸಸಖೂ ಶಸಸಮಔ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲು, 
ಜಿ.ಂ ಯಳಯುಖಲ ಶಳಂತ ಜಿಲಯಱಖಲ ವಿಳಯಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)127/2008-09 ಕಸ.ಆಂ/ಶ.ಕಸಆಂಖಲ ಶಳಂತ ಜಿಲಯಱಮ ವಿಳಯಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
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ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)123/2008-09
ಶಸಸಣುಬೂರ್ತ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಔಗಯೂಂಡಿಯುಳ ಶ್ಯಭರ್ತ ಫಸಖಮಭಭ 
ಆಳರಿಗಯ ಔತಿಳಮಕಯು ಸಸಜಯಸಖಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)18/2008-09 ಭು.ಕಸ.ನ.಄ಖಲ ಅಿವಸಖ್ಯಗಯ ದಿಳ.ದ.ಶಸಸಮಔಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)38/2008-09
ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯ.ಎಸ್.ಸಯಭಸಳರ್ತ ಶ್ಗಯಲಿಪಿಗಸಯಯು ತಸ.ಂ, ಔಡೂಯು ಆಳಯ 
಄ಂತರ್ ಜಿಲಸಱ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)116/2008-09
ಮಶೂಯು ವಿಬಸಖದ ಔಂದಸಮ ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಭಂಜೂಯಸದ ಬರ್ತಿ ಭತುಿ 
ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಶ್ಗಯಲಿಪಿಗಸಯಯ ಭಸಹಿರ್ತ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)29/2008-09
ಷಸಭೂಹಿಔ ವಿಭಸ ಯೊಜನಯ-ಆಲಸಖ್ಯಖಲಲಿಱ ನೌಔಯಯು/಄ಧಿಕಸರಿಖಲು  
ನಳೃತಿಸಗಿಯುಳ/ಭಯಣ ಸಯೂಂದಿಯುಳ ಭಸಸಯಸಯು ಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)56/2009-10

ಶ್ಯ ಡಿ.ಸಯೂನಯನಗೌಡ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ"" ನೌಔಯಯು ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿ ಸಸಶನ 
ಆಳರಿಗಯ ದಿಳ.ದ.ಶ ಷುದಯೆಗಯ ಭುಂಫಡಿಿ ನಡಿ ಜಿ.ಂ ಸಸಶನ ಿಹಲಿಱಮ ಳಕಯು 
ನಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)77/2009-10
ಲಯೂಕಸಮುಔಿ ಠಸಣಸ ಯಔಯಣದ ತನಖ್ಸ ಕಸಱದಲಿಱ ಷಸಕ್ಷಿದಸಯಯಸಗಿ ಸಸಜರಿದುೆ, 
ಶಷಔರಿಶಱು ಸಿಫಫಂದಿಮಳಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)105/2010-11
ಔನಸಿಟ್ಔ ಶಕಸಿಯದ ವಿವಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಖಲಲಿಱ ಷಯಯಮಲಿಱಯುಳ ಄ಱಶಂಖ್ಸಮತಯ 
ನೌಔಯಯ ಭಸಹಿರ್ತ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)29/2010-11
ಯಸಜಮ ಶಕಸಿರಿ ಷಯಯಮಲಿಱ ದಿನಸಂಔ:31-03-2010ಯಲಿಱ ಆದೆಂತಯ .ಜಸರ್ತ 
ಭತುಿ ಂಖಡದ ನೌಔಯಯ ಸಯರ್ತನದಮ ಳಯದಿಗಯ ಭಸಹಿರ್ತಮನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)76/2010-11

.ಜಸರ್ತ ಄ಧಿಕಸರಿ/ನೌಔಯಯ ಶಮಿಕ್ಷಯ ಕಸಮಿ ನಡಯಶುಳ ಶಂಫಂಧ ನಯಯ 
ನಯಭಕಸರ್ತ/಄ನುಔಂದ ನಯಂಕಸರ್ತ ಭತುಿ ಫಸಮಕ್ ಲಸಗ್ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭೂಱಔ 
ಸಯೂಶದಸಗಿ ನಯಭಔಗಯೂಂಡಳರಿಂದ ಶಮಿಕ್ಷಸ ನಭೂನಯಖಲನುನ ಡಯದು 
ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ

ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)107/2010-11
ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂಜುಲ, ಶ್ಗಯಲಿಪಿಗಸಯಯು, ಜಿಲಸಱ ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ, 
ಸಸಶನ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)20/2010-11

ದಿನಖೂಲಿಯ್ತಂದ ಶಔಯಭಗಯೂಂಡು ಶಂಖ್ಸಮರ್ತರಿಔ ಿಷುದಯೆಯ್ತಂದ ಔಂದಸಮ 
ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಭಯುವಿನಸಮಶಗಯೂಂಡ ನೌಔಯಯ ಭಸಹಿರ್ತ ಸಸಖೂ ಜಿ.ಂ 
ಸಮಪಿಿಮಲಿಱಯುಳ ಔಂದಸಮ ಆಲಸಖ್ಸ ನೌಔಯಯ ಭಸಹಿರ್ತ.

ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)27/2010-11 ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭ 2005 ಯಡಿ ಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)56/2010-11 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ಷಸಭಸನಮ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)102/2010-11

ಜಿಲಸಱ ಸಸಖೂ ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಷಸಳಿರ್ತಯಔ ಚ್ುನಸಳಣಯ-2010, 

ಚ್ುನಸಳಣಯ ಘೀೂವಣಯ ಭಸದರಿ ನರ್ತ ಶಂಹಿತಯ ಜಸರಿ ಄ಂಖನಸಡಿ 
ನೌಔಯಯುಖಲನುನ ಹಿಂದಕಯು ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)98/2010-11
ಶಸಸನುಬೂರ್ತ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಕಸರ್ತಮಸದ ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಂ.ಸಿ.ಚ್ಂದನ 
ಆಳರಿಗಯ ಭಯುಶಥಲ ನಮುಕ್ತಿಗಯೂಲಸಿಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)90/2010-11 ಜಿಲಸಱ /ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಮತ್ ಚ್ುನಸಳಣಯಖಲ ಯಮುಔಿ ಸಿಫಫಂದಿ ವಿಳಯದ ಫಗಯೆ ಸಿ
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-E  ಡಿಸ್)

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)38/2010-11
ಜಿ.ಂ ಸಮಪಿಿ ಸಸಖೂ ನಮಂತಯಣಕಯೂುಲಡುಳ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಔಛಯರಿಖಲ 
ಸಸಜಯಸರ್ತ ರಿಶ್ಱನಯ ತಂಡಖಲ ಯಚ್ನಯ ಫಗಯೆ ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)89/2010-11
ನದಯಿನಸಱಮದಲಿಱ (ಗಸಯ಄ಂಯಸಆ, ಫಯಂಖಲೄಯು) ನಯೊಜನಯ ಮಲಯ ಷಯಯ 
ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ. ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)92/2010-11
ಜಿ.ಂ ಸಸಖೂ ತಸ.ಂಖಳಿಗಯ ಔತಿಳಮ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ 
ವಿಳಯಖಲು ಸಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಸಿಫಫಂದಿ75/2006-07 ನಯೊಜನಯ ಮಲಯ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ನೌಔಯಯುಖಲ ಸಸಜಯಸರ್ತ ವಿಳಯ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2006 ಷಸಂದಬಿಿಔ ಯಜಯ 2006 ಜನಳರಿ-ಡಿಷಯಂಫರ್ 2006

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಸಿಫಫಂದಿ75/2006-07

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಹಿವಿ/2006-07 2006-07-ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)109/2006-07 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಜುಲಯ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2006-07 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಅಖಸ್ಟ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2006-07 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಷಯಯಟಂಫರ್ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2006-07 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಄ಕಯೂಟಫರ್ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2006-07 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ನಯಂಫರ್ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2006-07 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಡಿಷಯಂಫರ್ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2006-07 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಜನಳರಿ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2006-07 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಪಯಫಯಳರಿ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2006-07 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಭಸಚ್ಿ2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಮ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಜೂನ್ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಜುಲಯ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಅಖಸ್ಟ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಷಯಯಟಂಫರ್ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಄ಕಯೂಟಫರ್ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ನಯಂಫರ್ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಡಿಷಯಂಫರ್ 2007 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಜನಳರಿ 2008 ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)1/2008-09 ಔಛಯರಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಖ್ಸಷುವಿ/2009-10(13/2010-11) ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)02-ಖ್ಸಷುವಿ/2011-12 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)92/2007-08 ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್ ಖಲ ಷಯಸ ವಿಳಯದ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)86/2007-08 ದಿಳ.ದ.ಶ/ಗಸಯಲಯ ಳೃಂದದಿಂದ ಯದಶ/ಯಸ.ನ ಳೃಂದಕಯು ಭುಂಫಡಿಿ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)32/2007-08 ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆ ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
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ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)104/2007-08
ಶ್ಯ.ುಟ್ಟಷಸಳಮಿಗೌಡ ಮಿಳೃತ ಿಭಂಡಱ ಂಚ್ಸಯಿ್ತ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಷಸಱ 
ರ್ತರಿಕಯಎ ಯಭಸಣ ತಯ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಷಸಂ/ನ.ಯಜಯ/2007 ಷಸಂದಬಿಿಔ ಯಜಯ 2007 ಜನಳರಿ-ಡಿಷಯಂಫರ್ 2007

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)58/2008-09 ದಳ.ದ.ಶ ಷುದಯೆಖಲು ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಫಗಯೆ ಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)41/2008-09 ಶೂರ್ ನಸಮಭಯರಿ ಷುದಯೆಯ್ತಂದ ದಿಳ.ದ.ಶ ಷುದಯೆಗಯ ವಿಲಿನಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)121/2008-09
ದಿ:ಬಿ.ಎಂ.ವಯಕಯ, ಸಿಳರ್, ಂಯಸಆಂವಿಈವಿ, ಫಯಱೂಯು ಆಳಯ ರ್ತನ ಶ್ಯಭರ್ತ 
ಕಯ.ಟಿ.ಬಸಖಮ ಆಳಯನುನ ಄ನುಔಂದ ಿಸಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)16/2008-09
ಕ್ತ.ಆಂ(ವಿದುಮತ್)ಆಳಯುಖಲ ಜಯವಠತಸ ಟಿಟ ತಮಸರಿಶುಳ ಶಱುಸಗಿ ಷಯಸ 
ವಿಳಯ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)21/2008-09
ಶ್ಗಯಲಿಪಿಗೌಯಯ ಳೃಂದದ ಜಯವಠತಸ ಟಿಟಮಲಿಱನ ನೂಮನತಯಮನುನ ಶರಿಡಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)40/2008-09
ಜಿ.ಂ/ತಸ.ಂಖಲಲಿಱ ಔತಿಳಮ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಔಂದಸಮ ಆಲಸಖ್ಸ 
ನೌಔಯಯುಖಲ ಳೃಂದಸಯು ವಿಳಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)72/2008-09

ಶಕಸಿರಿ ಔಛಯರಿಖಳಿಗಯ ಫಯಟಿ ನಡುಳ ಷಸಳಿಜನಔ ಔುಂದು ಕಯೂಯತಯಖಲನುನ 
ನಸರಿಶಱು ಭಸನಮ ಈ ಲಯೂಕಸಮುಔಿ ಶ್ಪಸಯಸಿಸನಂತಯ ಶಕಸಿರಿ 
ಔಛಯರಿಖಲಲಿಱ ಶೂಚ್ನಸಪಱಔಖಲನುನ ಫಗಯೆ

ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)132/2008-09 ಂಯಸಆಂಆ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಬೂ ವಿಜ್ಞಸನಖಳಿಗಯ ಫಡಿಿ ನಡುಳ ವಿವಮದ ಫಗಯೆ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)52/2008-09 01-08-2008 ಯಲಿಱದೆಂತಯ ABC & D ಳೃಂದಳಯ ಄ಂಔ ಄ಂಖಲ ವಿಳಯ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)129/2008-09 2009ಯ ಲಯೂಔಶಬಸ ಚ್ುನಸಳಣಯ ಶಂಫಂಧ ನೌಔಯಯ ವಿಳಯ ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/2008
2008 ಯ ಷಸಂದಬಿಿಔ ಸಸಖೂ ನಫಿಂಧಿತ ಯಜಯ ವಿಳಯ ಜನಳರಿ 2008 ರಿಂದ 
ಡಿಷಯಂಫರ್ 2008

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)53/2009-10

ದಿ:20-09-2009 ಯಂದು ಂ.಄.಄ಖಲ ಷುದಯೆಗಯ ರಿಕ್ಷಯಮ 
ನಡಯಮಲಿಯುಳುದರಿಂದ ಇ ಔಛಯರಿ ಖೂಯಪ್ ಡಿ'' ನೌಔಯಯುಖಲನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ

ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)ಷಯನ32/2009-10

ಶ.ಆಂ ಳೃಂದದಿಂದ ಶ.ಕಸ.ಆಂ ವಿಬಸಖ-1ಯ ಷುದಯೆಗಯ ದಯೂನನರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ 
ಕಯಬಿಟ್ಟ ಯಔಯಣಖಳಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಄ಖತಮ ದಸಕಲಯ ಭತುಿ 
ಷಯಸವಿಳಯಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ

ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)26/2009-10
ಯಸಷಿರಮ ವಿತುಿ ನಳಿಷಣಸ ಶಂಷಯಥಮಲಿಱ ಜಂಟಿ ಆಲಸಖ್ಸ ನದಯಿಔಯ ಷುದಯೆ 
ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)118/2009
2009 ಯ ಷಸಂದಬಿಿಔ ಸಸಖೂ ನಫಿಂಧಿತ ಯಜಯ ವಿಳಯ ಜನಳರಿ 2009 ರಿಂದ 
ಡಿಷಯಂಫರ್ 2009

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)70/2010-11
ಶ್ಯ ಯಸಭು, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು, ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ವಿಬಸಖ ಸಸಶನ ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ. ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)48/2010-11
Prime minister,s Awards for excellence Public Administration 

ಗಯ ನಸಭ ನದಯಿನ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)23/2010-11 ಜಿ.ಂ. ಂಚ್ಸಮತ್ ಲಯಔು ತಯ ವಸಖ್ಯಗಯ ನಯೊಜನಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
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ಖಣಕ್ತಔೃತ 
ಔಯಭ ಶಂಖ್ಯಮ

Section 

Wise
ಔಯ.ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ/ಳವಿ ವಿವಮ

ವಿಲಯ 
ಶಳಯೂ (ಎ 
-E  ಡಿಸ್)

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)81/2010-11
಄ತುಮತಿಭ ಯಖರ್ತ ಷಸಧಿಸಿದ ನಸಖರಿಔ ಷಯಸ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ಯಸಜಮ ಯಸಿ ಿ
ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)41/2010-11

2007ಯ ರಿವೃತ ಯತನ ವಯಯಣಿಮು ಜಸರಿಗಯ ಫಂದಿಯುಳ ಹಿನನಲಯಮಲಿಱ 
ಔುಟ್ುಂಫ ಯೊಜನಸ ಔಯಭಖಲನುನ ಄ನುಶರಿಶುಳ ಯಸಜಮ ಶಕಸಿರಿ ನೌಔಯರಿಗಯ 
ಈತಯಿಜನ ಔುರಿತು ಶಷಿಟಔಯಣ

ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)32/2010-11 ಜಿಲಸಱ ಈಶುಿಸರಿ ಶಚಿಳಯ ಕಯೂಠಡಿಗಯ ಖೂಯ 'ಡಿ'ನೌಔಯಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)24/2010-11 ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಬಿ.ನವಿನ್ ಔುಭಸರ್ ಆಳರಿಗಯ ಶೂಔಿ ಷುದಯೆ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)25/2010-11 ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಡಸಟಸ ಎಂಟಿಯ ಅಯಯಟ್ರ್ ಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ. ಡಿ
ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)92/2010-11 ನೌಔರಿ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)18/2010-11
ಗಸಯ & ಂ.ಯಸ.ಆಮಲಿಱನ ಖೂಯಪ್ ಎಬಿಸಿಡಿ ಷುದಯೆಖಲ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಬರ್ತಿ ಖ್ಸಲಿ 
ಷುದಯೆಖಲ ಭಸಹಿರ್ತ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)33/2010-11 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಅರ್.ಮಲಸಯಭಿ ನಳೃತ ಿಯ.ದ.ಶ ಆಳಯ ಭನವಿ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)39/2010-11
ಶ್ಯ ಷರಿಯಸಭ ಔೃವಣ ಜಯ. ಯ.ದ.ಶ ಆಳರಿಗಯ ಜಿ.ಂ ಸಸಶನ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ 
ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶಱು ಶಥಳಸಳಕಸ ಶಲಿಱಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)94/2010-11
ಶ್ಯ ಶಣಯಣಗೌಡ ಯಯಶಯೇ ನರಿಕ್ಷಔಯು, ತಸಂರ್ತಯಔ ಷಯಸ ಕಯಂದಯ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)88/2010-11
ಶ್ಯ ನಷಸರ್ ಄ಷಭದ್ ಅಡಳಿತಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಅಿ ಶಸಸಮಔಯು(ನಳೃತ)ಿ ಆಳಯ 
ಔುಟ್ುಂಫ ಶದಶಮಯ ನಸಭ ನದಯಿನ ಔುರಿತು ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)84/2010
2010 ಯ ಷಸಂದಬಿಿಔ ಸಸಖೂ ನಫಿಂಧಿತ ಯಜಯ ವಿಳಯ ಜನಳರಿ 2010 ರಿಂದ 
ಡಿಷಯಂಫರ್ 2010

ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)98/2011-12
಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ನಯೂಂಧಣಿ ಔುರಿತು ಅಫಿಶರ್ ಔಱಫಬ್ ಕಯೂರ್ ಔಮಿಟಿ ಸಸಖೂ 
ತಷಸಿಲಸೆರ್ , ಸಸಶನ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)64/2011-12 ವಿವಿಧ ತಯ ಳಮಳಸಸಯಖಳಿಗಯ ಮುನಕಯೂಡ್ ಪಸಂಟ್ ಫಲಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

ಶಂ:ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)61/2011-12

ಶ್ಯ ವಸಂತಸಚ್ಸರ್, ಄ಂದಿನ ಯಸಜಶಳ ನರಿಕ್ಷಔಯು, ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ 
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UÀtQÃPÀÈvÀ 
 PÀæªÀÄ 
¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ 
¤ªÁðºÀPÀgÀÀ 
ªÀ»/PÀqÀvÀ 
ಔಯ.¸ÀA.

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå PÀqÀvÀ «ªÀgÀ 
«¯ÉÃ ¸ÀégÀÆ¥À 
(r¸ï  J-E)

£Á±ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ 
¢£ÁAPÀ

µÀgÁ

1 2 3 4 5 6 7

1 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)166/1999-2000 ಶ್ಯ ಯಂಔಟ್ನಸಮಕ್ , ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು, .ಸ.ಆ., ಆಳಯು ಳಗಸಿಳಣಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

D 21-01-2005

2 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)222 /2001-02 .ಸ.ಆಲಸಖ್ಯಮ ಯದಮಯನುನ P.G.ಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 28-03-2007

3 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)172 /2001-02 ಡಸ.ಸಿ.ಟಿ.ಜಮಯಸಂ, .ಯ.಄. ಖಳಿಗಯ ಖಳಿಕಯ ಯಜಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ E 28-12-2002

4 E

5 E

6 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)227 /2001-02 ಗಸಯಮಿಣ ಯಯತಯ ಅಥಿಿಔ ಶುಧಸಯಣಯಮಲಿಱ  ಗಿರಿಯಸಜ ಕಯೂಳಿಖಲ ಸತಯ" 

ವಿಚ್ಸಯ ಶಂಕ್ತಣಿಕಯು .ಸ.ಆ.಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ನಯೊಜನಯ
E 03/04/2003

7 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)195 /2001-02 ಶ್ಯ ಭಂಜುವಯಟಿಟ, ಕ್ತ..ರಿವಿಕ್ಷಔಯು, ಕಯಂಫಸಲು ಆಳಯ ಄ಶಭಿಔ ಔತಿಳಮ 
ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ

E 29-01-2003

8 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)185 /2001-02 ಶ್ಯ ಷುಚ್ುಮಮ, ಫಯೂಧಔಯು ಆಳರಿಗಯ ಔನನಡ ಬಸಶಸ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಯತನ ಫಡಿಿ ಫಗಯೆ E 17-01-2003

9 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)243 /2001-02 ಎಲ್.ಎಂ.ಪಮಸಜ್ ಄ಷಭದ್, ಹಿ..ಯದಮಕ್ತಮ ರಿಕ್ಷಔಯು, 
ಸಯ..ಚಿ.ಕಯಂದಯ, ಫೂಳನಷಳಿಲ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಫಗಯೆ

D 28-03-2007

10 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)187 /2002-03 ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ .ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ ಸಿಫಫಂದಿ ಳಶರ್ತ ಖೃಷಕಯು ಭಂಜೂಯಸದ 
ಜಸಖದಲಿಱ ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಸ ಸಯರಿಗಯ ಅಶತಯಯ ಕಸಂೌಂಡ್ ನಭಸಿಣ ಫಗಯೆ

D 12/03/2003

11 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)47 /2002-03 ಄ಣಯಣಗೌಡ, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯ, ು ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ, ಯಸಭನಸಥುಯ  ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 24-06-2007

12 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)30 /2002-03 ಬಿ.ನಸಖಯಸಜ, ಹಿರಿಮ ು ಯದಮಕ್ತಮ ರಿಕ್ಷಯು, ಄ರ್ತಿಚ್ೌಡಯನಷಳಿಲ  ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 06/01/2007

13 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)70 /2002-03 ಸಿ.ಭಂಜಯಗೌಡ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ , ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D 05/06/2007

14 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)230 /2002-03 ಶ್ಯ ಚ್ಱುಳವಯಟಿಟ ಖೂಯಪ್ ಡಿ, .ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ ಕಯಯಗಯೂಡು ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 25-01-2008

15 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)277 /2002-03 ಶ್ಯ ಟಿ.ಎನ್.ಮಲಸಯ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ, .ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ, ಖಂಡಸಿ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 03/07/2008

16 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)176 /2002-03 ಶ್ಯ ಎಂ.ಶ್ಳಯಸಜು, ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔು, .ಅಶತಯಯ, ಶಔಲಯುಯ ಆಳರಿಗಯ 
ಫಸಖ:಄ಂರ್ತಭಸಗಿ ಹಿಂಯಡಯಮುಳ  ಫಗಯೆ

D 18-11-2007

17 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)212 /2002-03 ಶ್ಯ ಚ್ನನಕಯಳಭೂರ್ತಿ , ಹಿ..ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, ಫಯಕಯಯಯ .ಚಿ. ಕಯಂದಯ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 01/02/2008

vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¹§âA¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß gÉPÁqïð gÀÆAUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ

ುಸಱನಸ  ಆಲಸಖ್ಯಮ 1999, 2002-03 ರಿಂದ 2007-08



18 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)127 /2002-03 ಶ್ಯ ಕಸಂತಯಸಜು , ಹಿ..ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, .ಅಶತಯಯ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 10/04/2007

19 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)131 /2002-03 ಡಸ:ಎ.ಯಮಶ್ ಔುಭಸರ್, ಶ.ನ., .ಅಶತಯಯ,ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 10/10/2007

20 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)45 /2002-03 ಶ್ಯ ಟಿ.ಕಯಂಮಮ, ಶ.ನ., .ಅಶತಯಯ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 15-07-2007

21 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)203 /2002-03 ಡಸ;ಎಸ್.ಎನ್.ನಸಖಯಸಜು , ಶ.ನ. .ಅಶತಯಯ, ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ  ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 21-12-2007

22 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)163 /2002-03 ಡಸ:ಎ.ಎಸ್.ಜಮಣಣ, ಶ.ನ. .ಅಶತಯಯ, ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.಄ಂಶ್ಔಸಗಿ ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 13-11-2007

23 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)59 /2002-03 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಟಿ.ಚ್ಂದಯಸಸಶ, ಹಿ..ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು,  ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 23-07-2007

24 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)36 /2002-03 ಶ್ಯ ಅರ್.ಎ.ೂಜಸರಿ, .ಯ.ಶಸಸಮಔಯು, .ಚಿ., ದಿಡಖ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 07/05/2007

25 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)16/2002-03 ಯಸಭಔೃವಣ .ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, .ಅಶತಯಯ, ಚ್.ಯಸ. ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 19-04-2007

26 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)09/2002-03 ಅರ್.ಎಸ್.ಷುಲಿಔಟಿಟ, ಅಡಳಿತ ಶಸಸಮಔಯು, ಈ.ನ.ಔಛಯರಿ, .ಸ.ಆಲಸಖ್ಯ, 
ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 04/09/2007

27 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)08/2002-03 ಜಿ.ಕಯ.ಯಂಔಟಯಶ್, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು,.ಚಿ.,಄ಯಯಷಳಿಲ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 04/09/2007

28 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)38/2002-03 ದಿ.09-02-2002ಯ ತಸಂರ್ತಯಔ ಶಮೇಲನಕಯು ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ

E 21-06-2003

29 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)31/2002-03 ಬಿ.ಫಯೂಮೇಗೌಡ, ಡಿ.ಖೂಯ, .ಚಿ., ಖಂಡಸಿ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 27-05-2007

30 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)50/2002-03 ಔಛಯರಿ ಅಡಳಿತ ಳಮಳಷಯಥ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ E 18-07-2003

31 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)221/2002-03 ಡಸ:ಶ್ಳಯಸಜು, ಶ.ನ. .ಅಶತಯಯ, ಶಔಲಯುಯ, ಆಳರಿಗಯ ಬಸಖ:಄ಂರ್ತಭ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಷಣ ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 01/06/2008

32 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)249/2002-03 ುಸಱನಸ  ನದಯಿಔಯು ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಗಯ ಬಯಟಿ ನಡಿದಸಖ ಔಂಡುಫಂದ 
ನೂಮನತಯ ಫಗಯೆ ಄ನುಸಱನಸ  ಳಯದಿ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ

E 02/11/2004

33 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)149/2002-03 02-03ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಸಯ..ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ ಕಯಂದಯಖಲನುನ  ು 
ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮಖಳಸಗಿ  ಮಱೆಜಯಿಗಯರಿಶುಳ  ಫಗಯೆ

E 26-07-2003

34 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)272/2002-03 2002-03ನಯ ಷಸಲಿನ .ಸ.ಆಲಸಖ್ಯಮ ು ಓವಧಿ/ಯಸಷಸಮನಔಖಲನುನ  
ಕರಿದಿಶಱು ಄ಲಸಳಧಿ ಟಯಂಡರ್ ಯಔಟ್ಣಯ ುಱು ಸಳರ್ತಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 20-03-2008

35 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)33/2002-03 ುಸಱನಸ  ಆಲಸಖ್ಯಖಲ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ  ತಯಫಯರ್ತಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 06/01/2007

36 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)87/2002-03 ಡಸ:ಜಿ.ವಿ.ವಿಳನಸಥ್ ಭಿ, ಶ.ನ., .ಸ.ಆಲಸಖ್ಯ ಆಳರಿಗಯ ಫಯಫಸಕ್ತ ತಯ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ

D 13-09-2007



37 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)95/2002-03 .ಸ.ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ದುಯಸಢಳಿತ ಔುರಿತು D 19-09-2007

38 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)115/2002-03 ಷಚ್.ಅರ್.ವಸಯದ, .ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, ಕಯಯಗಯೂಡು ಆಳಯನುನ 
ದಯೂಡಡಕಸಡನೂಯು , .ಅಶತಯಯಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

E 23-09-2003

39 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)05/2002-03 ುಸಱನಸ  ಆಲಸಖ್ಯಮ ಸಿಫಫಂದಿ ಳಖಿದಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 24-06-2007

40 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)276/2002-03 ಕಯ.ಪಿ.ದಸಮಯಗೌಡ , ಸ.ಚ್ಸ. .ಸ.ಆ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಬಸಖ:಄ಂರ್ತಭ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಷಣ ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 03/10/2008

41 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)275/2002-03 ಶ್ಯ ಪಿ.ಜಿ.ಖಜಯಂದಯ, .ಯ.ಶಸಸಮಔಯು, ದಭಭನಂಖಱ, .ಚಿ. ಆಳಯನುನ 
಄ನಮಕಸಮಿ ನಮಿತಿ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

D 03/06/2008

42 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)188/2002-03 ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ು ಅಶತಯಯ, ಶಔಲಯುಯ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಲಯಕನ 
ಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ  ಕರಿದಿಸಿದ ಫಸಫುಿ ಗಟ್ನಯೂತಿಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D 01/03/2008

43 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)03/2002-03 ುಸಱನಸ  ಆಲಸಖ್ಯಮ ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ D 31-03-2008

44 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)337/2003-04 ಶ್ಯ ನಂಜ, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 20-03-2009

45 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)251/2003-04 ು ಯದಮ ಶಸಸಮಔಯು/ಸ.ಚ್ಸಱಔರಿಗಯ ವಿವಯವ ಯತನ ಫಡಿಿ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 31-12-2004

46 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)311/2003-04 ರ್ತಮೇಗೌಡ, ಖೂಯ ಡಿ ನೌಔಯಯು, .ಅ. ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔಡತ
D 23-02-2009

47 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)16/2003-04 ಚ್ಂದಯವಯಕರ್ ಹಿ..ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, ಯಸಂುಯ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 06/10/2008

48 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)213/2003-04 ಎಂ.ಎಸ್.ಯಸಜಯಳರಿ, .ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, ಫಸಣಸಳಯ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
D 23-11-2008

49 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)260/2003-04 ಸಯಚ್.ಕಯ.ನಸಖಯಸಜ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ, ಕಯಯಗಯೂಡು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 08/02/2009

50 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)232/2003-04 ಎನ್.ಕಸಳಯಗೌಡ , ಖೂಯ ಡಿ, .ಚಿ., ಯ.ಫಯಲಗಯೂಲ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
D 24-12-2008

51 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)286/2003-04 ಡಿ.ಯಸಮಗೌಡ, ಹಿ..ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, .ಅ. ಸಯೂ .ನ.ುಯ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
D 28-01-2009

52 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)94/2003-04 ಧಭಿಸಲ್, ಹಿ..ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, ಸಯೂ .ನುಯ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 18-07-2008

53 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)112/2003-04 ಎಷತಯವಸಮ್ ಯಸಹಿ, ದಿಳ.ದ.ಶ. ಆಳರಿಗಯ .ಸ.ಈ.ನ. ಔಛಯರಿ, ಸಸಶನ 
ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 08/05/2008

54 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)139/2003-04 ಡಸ:ಟಿ.ಕಯಂಮಮ, ಶ.ಹಿ. .ಅಶತಯಯ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 09/04/2008

55 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)129/2003-04 ಄ಜಯ್ಗೌಡ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ, .ಅಶತಯಯ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 28-08-2008



56 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)193/2003-04 ಎಸ್.ಕಯಂಡ, .ಯ.ಶಸಸಮಔಯು, ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 28-10-2008

57 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)144/2003-04 ಧಭಿ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ, .ಚಿ., ಎಂ.ಸಯೂಶಷಳಿಲ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 15-09-2008

58 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)145/2003-04 ತಭಭಮಮವಯಟಿಟ , ಖೂಯಪ್ ಡಿ, .ಅಶತಯಯ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 15-09-2008

59 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)195/2003-04 ಡಿ.ಪಿ.಄ಯುಣ್ ಔುಭಸರ್, ದಿಳ.ದ.ಶ, ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 28-10-2008

60 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)115/2003-04 ಕಯ.ಪಿ.ಂಔಯನಸಮಕ್ , .ಯ.ಶಸಸಮಔಯು ಆಳರಿಗಯ  ಬಸಖ:಄ಂರ್ತಭ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಷಣ ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 08/08/2008

61 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)126/2003-04 ಶಣಣ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ, ಈ.ನ.ಔಛಯರಿ, .ಸ.ಆ., ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
D 19-08-2008

62 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)63/2003-04 ಬಿ.ನಯಸಿಂಷಮಮ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ, .ಅಶತಯಯ, ಚ್ಯಸ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D 23-10-2008

63 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)64/2003-04 ತಭಭಮಮ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ, .ಅಶತಯಯ, ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಫಸಖ: ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 19/6/2008

64 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)239/2003-04 ಶಣಯಣಗೌಡ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ, .ಅಶತಯಯ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಫಸಖ: ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 19-12-2008

65 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)189/2003-04 ಕಯ.ಱಕ್ಷಿಮಕಸಂತ್, .ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲು , .ಅಶತಯಯ, ಕಯಯಳಸುಯ , ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಫಸಖ: ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 23-10-2008

66 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)299/2003-04 ವಿಬಸಖಭಟ್ಟದ ತಸಂರ್ತಯಔ ಶಮೇಲನಕಯು ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ  ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ E 14-02-2005

67 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)190/2003-04 ಷಸನತಕಯೂತಿಯ  ದವಿಗಯ ಄ಜಿಿಮನುನ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು E 02/06/2005

68 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)162/2003-04 ಷಯದಯಗೌಡ, ಖೂಯ ಡಿ, .ಅ, ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಫಸಖ: ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 28-09-2008

69 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)221/2003-04 ಶ್ಳವಯಟಿಟ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ, .ಚಿ. ಹಿರಿಷಸಯ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಫಸಖ: 

ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ
D 29-11-2008

70 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)14/2003-04 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮಲಿಱ ಔೃತಔ ಖಬಿಧಸಯಣಸ ಕಯಂಧಯಖಲಲಿಱ ಕಸಮಿ 
ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಸಿಫಫಂದಿಖಲನುನ ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ

D 27-02-2008

71 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)308/2003-04 ುಸಱನಸ  ಆಲಸಖ್ಯಮ ಷಸದಿಲಸಳಯು  ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ D 14-01-2009

72 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)172/2003-04 ುಸಱನಸ  & ುಯದಮ ಷಯಸ ಆಲಸಖ್ಯಮ ತಸಂರ್ತಯಔ ಸಿಫಫಂದಿಮನುನ 
ಆತಯಯ ಕಯಱಶಖಳಿಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಖೆ

E 10/10/2004

73 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)30/2003-04 ಔನಸಿಟ್ಔ ು ಯದಮಕ್ತಮ ರಿಕ್ಷಔಯ ಶಂಗಳು ಅಯೊಜಿಸಿಯುಳ ಯಸಜಮ 
ಭಟ್ಟದ ತಸಂ.ವಿ.ಶಂ.ಕಯು .ಯ..ನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

D 15-05-2008

74 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)336/2003-04 ಶ್ಯ ಲಯೂಕಯಶ್, .ಯ., ಷಳಿಲಮಶೂಯು ಆಳಯ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 17-06-2009

75 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)321/2003-04 ಎನ್.ಜಯ.ಅನಂದ ಭೂರ್ತಿ, .ಯ.., .ಚಿ.,ಈದಮುಯ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ 
ಫಗಯೆ

D 24-03-2009



76 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)316/2003-04 ಸಯೂಶೂಯು ುಯದಮ ವಸಲಯಗಯ ಖೂಯಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 06/09/2009

77 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)251/2004-05 ಎಸ್.ಎಂ.ಔಱಱವಯಟಿಟ, ಡಿ ಖೂಯಪ್ , .ಚಿ., ಄ಯಯಷಳಿಲ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D 29-12-2009

78 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)231/2004-05 ಶಔಲಯುಯ ತಸ. ಳಲಱಷಳಿಲ ಗಸಯಭ .ಯಧಮ ಅಶತಯಯಗಯ ಄ಟಯಂಡರ್ 
ನಮಿಶುಳ ಫಗಯೆ

D 12/09/2009

79 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)96/2004-05 ನೂರ್ ಜಸಸಂ ಫಯಖಂ, ಔ.಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಯಯ.ಈ.ನ.ಔಛಯರಿ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 28-08-2009

80 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)95/2004-05 ಬಿ.ಸಿ.ಥಸಭಸ್ "ಡಿ" ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯಯು, .ಅ.ಈಖನಯ  ಆಳಯನುನ 
಄ಯಔಱಖೂಡು .ಅಶತಯಯಗಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು

D 21-08-2009

81 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)94/2004-05 ಡಸ:ಪಿ.ಈಭಸರ್ತ, ಶ.ನ., .ಅಶತಯಯ, ಷಳಯಬಿಡು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D 09/02/2009

82 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)100/2004-05 ಫಸಗಯುಯ .ಚಿ.ಕಯಂದಯಕಯು ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 22-08-2009

83 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)106/2004-05 ಯಂಔಟ್ನಸಮಕ್ , ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು, ು ಅಶತಯಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಫಸಖ: ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 29-08-2009

84 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)108/2004-05 ುಯುಶಯೂತಿಭ , ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯಯು, .ಅ.ಷಳಯಬಿಡು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D 09/02/2009

85 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)109/2004-05 ಭಂಜ, ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯಯು, .ಚಿ., ಄ಯಯಷಳಿಲ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D 09/02/2009

86 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)112/2004-05 ಸಯಚ್.ಪಿ.ಭಂಜಯಗೌಡಭ ಹಿ,.ಯ., ು ಅಶತಯಯ, ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 09/03/2009

87 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)110/2004-05 ಭಂಜಯಗೌಡ, ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 25-08-2009

88 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)4/2004-05 ಗೌಡಯಗೌಡ, ಕಸಂೌಂಡರ್ , ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ .ಯ.ಅಶತಯಯ ಆಳಯನುನ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

D 04/08/2009

89 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)55/2004-05 ಎಲ್.ಎಂ.ಪಮಸಜ್ ಄ಷಭದ್, ಹಿ..ಯದಮಕ್ತಮ ರಿಕ್ಷಔಯು, 
ಸಯ..ಚಿ.ಕಯಂದಯ, ಫೂಳನಷಳಿಲ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಭುಂಖಡ ಫಗಯೆ

D 15-07-2009

90 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)72/2004-05 National Symposium on veterinary surgery- reg D 31-08-2009

91 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)87/2004-05 ಎಸ್.ಎನ್. ಯಂಔಟಯಶ್, ಔ.಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಈ.ನ.ಔಛಯರಿ, .ಸ&ಷಯ ಆಲಸಖ್ಯ, 
ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 20-08-2009

92 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)88/2004-05 ಸಯಚ್.ಟಿ.ಚ್ಂದಯಸಸಸ್, .ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, .ಅ.ಸಯೂ .ನ.ುಯ ಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D 08/12/2009

93 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)13/2004-05 ಯಂಖಷಸಳಮಿ, ಡಿಖೂಯಪ್ ನೌಔಯ, .ಚಿ.ದಿಡಖ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 18-04-2009

94 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)20/2004-05 ಯಂಔಟಯಶ್ ಭೂರ್ತಿ, .ಯ.ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು , ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ  ಳಯನುನ 
ಕಸಯಯಷಳಿಲ ಔು & ಈ ವಿಶಿಯಣಸ ಕಯಂದಯಕಯು ನಯೊಜನಯ

D 05/11/2009



95 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)33/2004-05 ಕಯ.ಸಯಚ್.ಧಭಿ, .ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲು , .ಚಿ., ಗಯೂಯೂಯು ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 06/06/2009

96 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)35/2004-05 ಎಸ್.ಬಿ.ಲಯೂಕಯಶ್, .ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, ಮಱಖುಂದ ಆಳಯನುನ ಬಿದಯ 
ಸಯ..ಚಿ.ಕಯಂದಯಕಯು ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ

D 19-06-2009

97 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)29/2004-05 ಕಸಂತಯಸಜು , ಹಿ..ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, .ಅ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D 25-05-2009

98 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)50/2004-05 ಕಸಲಮಮ, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, ಮಶಳಯಸಯೂಶಳಿಲ , ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 07/03/2009

99 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)44/2004-05 ಯಯಳಣಣಗೌಡ, ಹಿ..ಯ., .ಅ.ಷಳಯಬಿಡು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 15-06-2009

100 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)283/2004-05 ಎನ್. ನಸಖಯಸಜು, ು ಯದಸಮಧಿಕಸರಿ , .ಅ., ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಆಳರಿಗಯ  
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 13-01-2010

101 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)291/2004-05 ಡಸ:ಎಲ್.ಜಿ.ಷಯೂಭವಯಕರ್ , ು ಯದಸಮಧಿಕಸರಿ , .ಚಿ., ನುಗಯೆಷಳಿಲ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 02/12/2010

102 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)294/2004-05 ಯಂಔಟ್ಯಸಭು ಡಿ ಖೂಯಪ್ , ು ಅಶತಯಯ, ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D 02/09/2010

103 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)302/2004-05 ಎಸ್.ವಿ.ುಟ್ಟಷಸಳಮಿ , ಹಿ..ರಿಕ್ಷಔಯು, .ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ, ಜುಟ್ಟನಷಳಿಲ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಫಸಖ: ಭುಂಖಡ ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D 02/08/2010

104 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)140/2004-05 ಸಯ..ಚಿ.ಕಯಂದಯ, ದಯೂಡಡಗಯಣಿಗಯಯಯಗಯ  ಸಿಫಫಂದಿ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 10/08/2009

105 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)154/2004-05 ಸಯಚ್.ಚ್ಂದಯವಯಕಯಮಮ , ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, .ಚಿ., ಭಟ್ಟನವಿಲಯ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 15-10-2009

106 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)157/2004-05 ಭುಯಳಿಧಯ, ಯ.ದ.ಶಸಸಮಔಯು ಶಸಸಮಔ ನಧಯಿಔಯು .ಸ & 

.ಯ.ಷಯಸ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 11/03/2009

107 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)168/2004-05 ಡಿ.ಸಯಚ್.ಗಯೂವಿಂದಯಗೌಡ , ಹಿ..ಯ,, ು ಅಶತಯಯ, ಅಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 20-10-2009

108 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)175/2004-05 ಶ್ಳಂಔಯ, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, ು ಅಶತಯಯ, ಸಯೂ .ನ.ುಯ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 11/03/2009

109 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)184/2004-05 ಎಸ್.ಕಯ.ಯಸಮಗೌಡ, ಸ.ಚ್ಸಱಔಯು, ಶ.ನಧಯಿಔಯ ಔಛಯರಿ, ು ಅಶತಯಯ 
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 11/09/2009

110 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)188/2004-05 ಡಸ:ಅರ್.ರ್ತಯಷಸಳಮಿ , .ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ, ಗಯಂಡಯಷಳಿಲ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D 29-01-2010

111 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)192/2004-05 ಄ಳತಥನಸಯಸಮಣ  ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, ಈ.ನ. ಔಛಯರಿ, .ಸ ಆಲಸಖ್ಯ, 
ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 11/09/2009



112 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)221/2004-05 ಅರ್.ಎ.ೂಜಸರಿ, ುಯದಮಕ್ತಮ  ಶಸಸಮಔಯು, ು ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ ದಿಡಖ 
ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 24-12-2009

113 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)75/2004-05 ಡಿ.ಪಿ.಄ಯುಣ್ ಔುಭಸರ್, ದಿಳ.ದ.ಶ/ಬಿ.ಯಸಗಯಂದಯ, ದಿಳ.ದ.ಶ. .ಅಶತಯಯ, 
ಸಯೂ .ನ.ುಯ ಆಳರಿಗಯ ವಿಚ್ಸಯಣಯ ಫಸಕ್ತ ಆಱಱಯಂಫ ಫಗಯೆ ದೃಢಔಯಣ ಕಯೂರಿಯುಳ 
 ಫಗಯೆ

D 22-08-2009

114 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)267/2004-05 ುಸಱನಸ  ಆಲಸಖ್ಯಮ ಯಸಶ ಬತಯಮ ಬಿಱುಱಖಳಿಗಯ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯ್ತರ್ತ 
ಕಯೂರಿಕಯ ಫಗಯೆ

D 02/02/2010

115 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)143/2004-05 ುಸಱನ ಭತುಿ ು ಯದಮಕ್ತಮ ಷಯಸ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಳಯ 
ಷಸದಿಲಸಳಯು  ಬಿಱುಱಖಳಿಗಯ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯ್ತರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

D 20-11-2009

116 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)330/2004-05 ಯಂಖಷಸಳಮಿ, ಡಿಖೂಯಪ್ ನೌಔಯ, .ಚಿ.ಕಯಂದಯ, ಕಯಂಕಯಯಯ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D 03/06/2008

117 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)277/2004-05 ಪಿ.ಟಿ.ಶುಯಯಶ್, ಯ.ದ.ಶ. ು ಅಶತಯಯ, ಚಿಔುಭಖಲೄಯು ಆಳಯು ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ 
ಂಚ್ಸಮತ್ ಄ಧಿನದ ಮಸಳುದಸದಯು  ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ನಯೊಜನಯಗಯ 
಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಕಯ ಫಗಯೆ

E 01/06/2006

118 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)169/2004-05 ಗಯೂವಿಂದಷಸಳಮಿ , ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು, ದಯೂಡಡಯಯೂಖ ನಸಯಣಸ ಯೊಜನಯ 
ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔ ಔಛಯರಿ, ಸಸಶನ ಳರಿಗಯ ಹಿರಿಮ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯಸಗಿ 
ಭುಂಫಡಿಿಗಯ ದೃಡಿಔಯಣ ಕಯೂರಿಕಯ

D 11/08/2010

119 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)240/2004-05 ು ಯದಮಕ್ತಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯು /ಹಿರಿಮ ು ಯದಮಕ್ತಮ 
ರಿಕ್ಷಔಯು/ು ಯದಮಕ್ತಮ ರಿಕ್ಷಔಯನುನ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ

D 18-12-2009

120 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)22/2004-05 ುಸಱನಸ  ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ವಯ.80ಯವುಟ ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲನುನ ಔಡಿತಗಯೂಳಿಶುಳ  
ಫಗಯೆ

D 16-06-2009

121 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)278/2004-05 ಡಸ:ಎಂ.ವಿ.ಶ್ಳಯಸಜ್, ಶ.ನ., ದಯೂಡಡಯಯೂಖ ನಸಯಣಸ ಯೊಜನಯ ಸಸಶನ 
ಆಳರಿಗಯ ಕಸ.ನ಄. ಯಬಸಯ ಬತಯಮ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D 01/10/2010

122 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)91/2004-05 ುಸಱನಸ  ಭತುಿ ು ಯದಮ ಷಯಸ ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲಿಸ 
ತಯಖಿಡಯ ಸಯೂಂದಿಯುಳುದರಿಂದ  ಡಿ ದಜಯಿಯ್ತಂದ .ಯ.ಶಸಸಮಔಯ ತಯಫಯರ್ತ 
ನಡುಳ ಔುರಿತು

D 18-08-2009

123 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)105/2004-05 ಔಲಯುಯಯ ು ಚಿಕ್ತತಸಸ ಕಯಂದಯ ಶಥಳಸಂತರಿಶದಿಯುಳ  ಕಯೂರಿಕಯ D 27-09-2009

124 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)11/2005-06 ಯಂಖಷಸಳಮಿ ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, .ಚಿ.ಕಯಂಕಯಯಯ ಆಳಯನುನ ಸಸಶನ ಔಛಯರಿಗಯ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

E 16-04-2006

125 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)49/2005-06 ಎಸ್.ಯಸಜು, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯು, ು ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ ಯಸಮಯ ಕಯೂಲಿಱನಂದ 
ಔಟಸಟಮಕಯು  ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ

E 27-05-2006

126 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)24/2005-06  

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)29/2006-07

ಎಂ.ಅರ್.ಯಂಔಟ್ಯಂಖ, ಶ.ನ. ಕಯಭಖೆ ಭತುಿ ಜಳಳಿ ಆಲಸಖ್ಯ ಆಳಯ 
ಳಯೊನಳೃರ್ತಿ ಕಸಯಣ ಔು.ಔ.ನ. & ಶಭೂಷ ವಿಮ ಷಣ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಕಯೂರಿಕಯ ಫಗಯೆ

E 05/04/2006

127 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)14/2005-06 ಎಂ.ಅರ್.ಯಂಔಟ್ಯಂಖ, ಶ.ನ. ಕಯಭಖೆ ಭತುಿ ಜಳಳಿ ಆಲಸಖ್ಯ ಆಳಯ 
ಯಮಕ್ತಿಔ ಳಹಿ

E 27-08-2006

128 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)79/2005-06 ಬಿ.ಕಯ.ವಿಜಮಭಭ, ುಯದಮ ಶಸಸಮಔಯು, .ಚಿ., ಫಸಖೂಯು ಆಳಯ 
ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಸಿಡಿನ  ಫಗಯೆ

E 06/02/2006



129 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)82/2005-06 ಈಭಸಭಸಯಶ್ , ಹಿರಿಮ ುಯದಮಕ್ತಮ  ರಿಕ್ಷಔಯು, ಸಯ..ಚಿಕ್ತತಸಸ 
ಕಯಂದಯ, ಸಯಯಖು ಆಳಯ ಳಗಸಿದಯ ಯದೆರ್ತ ಫಗಯೆ

E 13-06-2006

130 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)133/2005-06 ಎ.ಅರ್.ಯಮಶ್, ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಈ ನದಯಿಔಯ ಔಛಯರಿ, .ಸ.ಆಲಸಖ್ಯ, 
ಚಿಔುಭಖಲೄಯು ಆಳಯು ಸಸಶನ ಜಿ.ಂ. ಗಯ ನಯೊಜನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

E

131 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)374/2005-06 ಶುಸಱನಸ  ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ E 20-03-2007

132 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)149/2005-06    

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)225/2006-07

ಬಿ.ಯಸಜಯಗೌಡ, ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯಯು, ಸಯ..ಚಿ.ಕಯಂದಯ, ದಂಡಿಖನಷಳಿಲ ಆಳಯ
ಮಲಯ ಕ್ತಯಮಿನಲ್ ಮಔದೆಮ ಅಧರಿಸಿ, ಆಲಸಖ್ಸ ಶ್ಸಿಿನ ಔಯಭ ಕಯಗಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ

E 16-07-2006

133 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)238/2005-06    

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)378/2005-06

ಡಿ.ಯಮಳಯಮಮ, ಸ.ಚ್ಸಱಔಯು, .ಅಶತಯಯ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯನುನ ತಸ.ಂ. 

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಲಿಱಗಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ
E 21-09-2006

134 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)154/2005-06 ಕಯ.ಸಯಚ್.ಯುದಯಯಗೌಡ , ಜಯನು ಔೃಷಿ ಶಸಸಮಔಯು ಆಳಯನುನ ಅಱೂಯು 
ತಸಱೂಱಕ್ತನಲಿಱ ಔತಿಳಮ ನಳಿಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ

E 14-07-2006

135 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)07/2006-07 ಄ನರಿಕ್ಷಿತ ಫಯಂಕ್ತಯ್ತಂದ ಜಸನುಸಯುಖಳಿಗಯ  ಄ನಸಷುತಸಗಿಯುಳ  ಫಗಯೆ E 01/06/2008

136 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)10/2006-07 ಶುಔನಮ, .ಯ.ಶಸಸಮಔಯ ಕಸಮಿಳಮಳಷಯಥ  ಫಗಯೆ E 27-11-2007

137 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)12/2006-07 ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ (ಸಿವಿಲ್) ನಂ.44OF/2004 ಯ ಶಕಸಿರಿ ತಯದ ಫಗಯೆ E 01/12/2008

138 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)17/2006-07 ಔನಸಿಟ್ಔ ಜನಶ್ಯ ವಿಭಸ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಔುರಿಖಳಿಗಯ ವಿಭಸ ಷೌಱಬಮ 
ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ

E 22-01-2008

139 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)16/2006-07 ಸಿ.ಟಿ.ಭಧು, ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯ, .ಚಿ.,ಸಸನುಫಸಲು , ಶಔಲಯುರಿ ಆಳಯನುನ 
ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ. ಸಯೂನವಯಟಿಟಷಳಿಲ  ಄ಥಸ ಹಿರಿಷಸಯಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

E 20-01-2008

140 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)257/2006-07 ಗಿತಸ ಹಿ..ಯ.. ಆಳಯನುನ ಔಮಿ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ E 21-08-2007

141 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)22/2006-07 ಜಿ.ಎಸ್.ಭಂಜುನಸಥ್, ು ಯದಮಕ್ತಮ ಶಸಸಮಔಯು ಆಳಯನುನ ದಕ್ಷಿಣ 
ಔನನಡ ಜಿಲಯಱಯ್ತಂದ ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

E 20-04-2007

142 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)33/2006-07 .ಯ.ಶ. ಳಗಸಿಳಣಯ ಚ್ಱನಸದಯ ನಡುಳ ಶಂಫಂಧ E 06/05/2007

143 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)09/60/2006-07 ಸಯೂ .ನ.ುಯ ತಸ. ು ಶಂಗಯೂನಸ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಄ಧಿಕಸರಿ/ ನೌಔಯಯ 
ಷಯಯಮನುನ  ಖುಯುರ್ತಸಿ ಯಸಿಿಗಯ ಅಯ್ದು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

E 01/11/2008

144 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)85/2006-07 ುಸಱನಯ ಆಲಸಖ್ಯ ಯದಮಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಮಲಯ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ E 14-06-2007

145 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)10/2006-07 ುಯದಸಮಧಿಕಸರಿ  ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ E 06/06/2007

146 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)101/2006-07 ಹಿ..ಯ.. ಳಗಸಿಳಣಯ ಶಂಫಂಧ ಚ್ಱನಸದಯ ಔುರಿತು E 07/06/2007

147 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)121/2006-07 ಜಿ.ಜಿ.ಶರ್ತಶ್, ು ಯದಮ ಶಸಸಮಔ ಸಯ..ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ, ಈದಮಸಯ 
ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಯದುೆಡಿಶಱು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

E 13-06-2007

148 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)202//2006-07 ಡಸ:ಜಹಿಯುದಿೆನ್, ಹಿ..ಯದಮ ರಿಕ್ಷಔಯು, ಸಯ..ಚಿ.ಕಯಂದಯ ಕಸಲಯಿ ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ

E 25-07-2007



149 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)255/2006-07 ದಿ 16-9-2006ಯಂದು ಅಯೊಜಿಸಿಯುಳ ಯಸಜಮ ಭಟ್ಟದ ತಸಂರ್ತಯಔ 
ಶಮೇಲನಕಯು .ಯಧಮಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

E 13-09-2007

150 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)08/2006-07 ಡಸ:ಎಸ್.ಪಿ.ಱಕ್ಷಮಣಗೌಡ, ು ಯದಸಮಧಿಕಸರಿ , ು ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ, 

ಷಸಱಗಸಮ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D 01/12/2012

151 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)05/2006-07 ಸಯಚ್.ಬಿ.ನಂಖಯಸಜು, ಹಿ..ಯದಮಕ್ತಮ ರಿಕ್ಷಔಯು, .ಚಿ., ದಯೂಡಡಮಟಿಔುಕಯಿ  
ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 01/03/2012

152 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)325/2006-07 ಯಸಜಯಗೌಡ, ಖೂಯಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯು, ು ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ, ಗಯಂಡಯಷಳಿಲ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 12/12/2011

153 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)22/2006-07 ಎಸ್.ಕಯ.ಶುಯಯಶ್, ಹಿ..ಯ.. ಷುಲಿಔಲ್ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 27-02-2012

154 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)75//2006-07 ಡಿ.ಸಿ.಄ಯುಣ್ ಔುಭಸರ್, ದಿಳ.ದ.ಶ., ಈ.ನ. ಔಛಯರಿ ುಸಱನಯ & ು 
ಯದಮಕ್ತಮ ಷಯಸ ಆಲಸಖ್ಯ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 03/12/2012

155 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)20/2006-07 ಡಸ: ಎಂ.ವಿ.ಶ್ಳಯಸಜು, ಶ.ನ. ದಯೂ .



167 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)47/2007-08 ಎಸ್.ಎನ್.ಶುಯಯಶ್, ಫನೂನಯು ು ಚಿಕ್ತತಸಸ ಕಯಂದಯ ಸಸಖೂ 
ಎಂ.ಎನ್.ಷಯೂಭವಯಕರ್ , ಸಯ..ಚಿಕ್ತತಸಸ ಕಯಂದಯ ಫಶಳಟ್ಟಣ ಆಳಯ 
ಯಶಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ

E

24-05-2008

168 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)46/2007-08 ಷಕ್ತುಜಳಯಳನುನ ತಡಯಖಟ್ುಟಳ ಫಗಯೆ E 24-05-2008

169 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)33/2007-08 ು ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲ  ಳಗಸಿಳಣಯ ಚ್ಱನಸದಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ E 21-04-2008

170 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)67/2007-08 18ನಯ ಜಸನುಸಯು  ಖಣರ್ತ ಕಸಮಿ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ E 09/11/2008

171 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)107/2007-08 ು ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲ  ನಯೊಜನಯ  ಫಗಯೆ E 02/05/2009

172 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)48/2007-08 ಡಿ.ದಯಳಮಮ, ಜ/ಕಸ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಬಸಖ: ಸಷಸಸರ್ತ  ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಔುರಿತು

D
06/08/2012

173 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)363/42/2007-08 ಈ.ನ. ುಸಱನಯ ಭತುಿ ು ಯದಮಕ್ತಮ ಷಯಸ ಆಲಸಖ್ಯ, ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಬಸಖ: ಄ಂರ್ತಭ ಷಣ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ
D

19-05-2012

174 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)103/2007-08 ಭರಿಮಮಮ, ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ D
18-02-2016

175 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)100/2007-08 ಡಸ:ಕಯ.ಸಯಚ್.ಧಭಿ, ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, .ಸ.ಆ., ಅಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
21-01-2016

176 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)99/2007-08 ಎಂ.ಸಯೂನಯನಗೌಡ , ಹಿ..ಯ.., ು ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ ದಿಡಖ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಬಸಖ: ಄ಂರ್ತಭ ಷಣ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ
D

16-01-2016

177 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)98/2007-08 ಶ್ಯ ಭಂಜಯಗೌಡ.ಎಂ.ಎನ್ ಖೂಯಪ್ ಡಿ, ನೌಔಯ ು  ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮ ಹಿರಿಷಸಯ 
ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ತಸತಸುಲಿಔ  ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D

01/03/2013

178 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)96/2007-08 ಸಯಚ್.ಸಿ.ಜಿಖದಿಶ್, ು ಯದಮಕ್ತಮ ಶಸಸಮಔಯು, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
D

22-12-2012

179 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)95/2007-08 ಸಯಚ್.ವಿ.ಔುಭಸರ್, ಹಿರಿಮ ು ಯದಮ ರಿಕ್ಷಔಯು, ಸಿ.ಅರ್.ಟ್ಟಣ ಆಳಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
18-02-2013

180 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)59/2007-08 ಡಸ:ಕಯ.ಸಯಚ್.ವಿಯಬದಯಮಮ, ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, .ಸ.ಆ., ಅಱೂಯು 
ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D

08/07/2012

181 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)68/2007-08 ಸಯಚ್.ಟಿ.ಚ್ಂದಯಸಸಸ್, .ಯ.ರಿಕ್ಷಔಯು, .ಅ.ಸಯೂ .ನ.ುಯ ಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ
D

14-09-2012

182 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)49/2007-08 ಡಸ:ಎಂ.ಅರ್.ಯವಿ, ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ು ಅಶತಯಯ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ 
ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
29-06-2012

 

183 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)169/2001-02 ಶ.ನ., ಜಳಳಿ ಭತುಿ ಕಯಭಖೆ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಳಯ ಷುದಯೆಗಯ ಯಬಸಖ ಳಮಳಷಯಥ 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

184 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)93/2002-03 ಜಯನುಔೃಷಿ ಶಸಸಮಔಯು, ಈಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದಿಂದ  ತಡಯಮಸಜಯಷ ತಂದಿಯುಳ 
ಫಗಯೆ

D
19-06-2001

185 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)  /2002-03   

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)335/2003-04

ವಿಳನಸಥ ಶುಫಸಯಮ ಸಯಖಡಯ ಈ ನದಯಿಔಯು, ಖ್ಸದಿ ಗಸಯಮದಯೂಮಖ  
ಆಳಯ ಳಹಿ

E
17-07-2003

186 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)32/2002-03 ಕಯಭಖೆ ಭತುಿ ಜಳಳಿ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ D 27-03-2008

ಕಯಗಸರಿಕಸ ಭತುಿ ಸಣಿಜಮ ಆಲಸಖ್ಯ 2001-02 ರಿಂದ 2007-08



187 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)425/2002-03 ಕಯಭಖೆ ಭತುಿ ಜಳಳಿ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಯಮಸಣಬತಯಮ ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ D
27-03-2008

188 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)274/2003-04 ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ಕಯಭಖೆ ಭತುಿ ಜಳಳಿ ಆಲಸಖ್ಯಮ ನೌಔಯಯ 
ಯಮಸಣಬತಯಮ ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D
17-01-2009

189 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)364/2003-04 ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ಕಯಭಖೆ ಭತುಿ ಜಳಳಿ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಷಸದಿಲಸಳಯು  
ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D
07/06/2009

190 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)43/2003-04 ಏಔಖಸಕ್ಷಿ ಶಬಯಗಯ ಭಂಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 06/03/2008

191 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)84/2003-04 ಜಿಲಸಱ ಕಯಗಸರಿಕಸ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂದಯದಲಿಱನ ನೂಮನತಯ ಫಗಯೆ- ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D
02/09/2008

192 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)93/2004-05 Proposal for financial Asst. under the Nation Prog. Of 

Rural Indsln., (NPRI) Scheme- reg

D
18-08-2009

193 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)16/2004-05 ಔುಱಔಮಿಿ ತಯಫಯರ್ತ ಶಂಷಯಥ, ಸಸಶನದ 93-94 ರಿಂದ  2002-03ಯ 
಄ಳಧಿಮ ಭಸಸಲಯಕಸಱಯ  ಅಡಿಟ್ ಳಯದಿಗಯ ಈತಿಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ

D

14-07-2009

194 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)203/2004-05 2004-05 ನಯ ಷಸಲಿನ ಕಯಭಖೆ ಭತುಿ ಜಳಳಿ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಜಿಲಸಱ ಳಱಮ 
ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ  ಯಖರ್ತ ಫಗಯೆ

D
17-11-2009



195 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)24/2004-05 ಕಯಗಸರಿಕಸ & ಸಣಿಜಮ ಆಲಸಖ್ಯ ುನರ್ ಯಚ್ನಯ ಕಸಯಣ ಜಿಲಯಱಮ 
ತಸ.ವಿ.಄.ಖಳಿಗಯ ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಮತ್ ಔಛಯರಿಖಲಲಿಱ ಶಥಳಸಳಕಸ 
ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ  ಫಗಯೆ

D

06/10/2010

196 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)77/2004-05 ಶ್ಯ ಫಯದುಲಸಱ ಖ್ಸನ್, ಈ.ನ.(ಖ್ಸಗಸಯ) ಯಬಸಯ, ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ E 27-07-2005

197 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)132/2004-05 ಎಂ.ಅರ್.ಯಂಔಟ್ಯಂಖ, ಶ.ನ. ಜಳಳಿ & ಕಯಭಖೆ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ 
ದಿನಚ್ರಿ ಔಡತ

E
21-09-2005

198 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)30/2006-07 ಶ.ನ., ಕಯಭಖೆ ಭತುಿ ಜಳಳಿ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಷುದಯೆಮ ಯಬಸಯ ಳಮಳಷಯಥ 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

E
17-04-2008

199 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)15/2006-07 ಅರ್.ಸಿ.ಖುಂಡಣಣ, ಯ.ದ.ಶ. ಯಯಶಯಭ ಈ.ನದಯಿಔಯ ಔಛಯರಿ ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ 
ಬಸಖ: ಸಷಸಸರ್ತ  ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D
15-04-2011

200 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)105/2007-08 ಈ.ನ.(ಖ್ಸಗಸಯ) ಕಯಗಸರಿಕಸ  ಆಲಸಖ್ಯ, ಜಿ.ಂ., ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ E
25-02-2009

201 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)37/2007-08 ಜಂಟಿ ನದಯಿಔಯು, ಕಯಗಸರಿಕಯ ಭತುಿ ಸಣಿಜಮ ಆಲಸಖ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ E 06-07-1008

202 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಖ&ಬೂ-95/2002-03 ಖಣಿ ಭತುಿ ಬೂವಿಜ್ಞಸನ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಟಿ.ಎ.ಬಿಱುಱ ಮಱು ಶಹಿ ಫಗಯೆ D 31-03-2008

203 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಖ&ಬೂ-30/2002-03 ಖಣಿ ಭತುಿ ಬೂವಿಜ್ಞಸನ ಆಲಸಖ್ಯಮ  ಬಿಱುಱಖಲಮಱು ಶಹಿ ಫಗಯೆ E 07/10/2003

204 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಖ&ಬೂ-31/2003-04 ಖಣಿ ಭತುಿ ಬೂವಿಜ್ಞಸನ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಷಸದಿಲಸಳಯು  ಬಿಱುಱ ಮಱುಶಹಿ E 02/07/2009

205 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)15/40/2006-07 ಷಸಭಸನಮ ಭಯುಲು ಈಶುಿಸರಿ ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯಮ ನಡಳಳಿ (ಹಿ.ಬೂ.ಆ) E
22-01-2008

206 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)14/2006-07 ಗಯೂಯೂಯು ಗಸಯಭದಲಿಱ ದಿನಸಂಔ:25-01-2007 ಯಂದು 
ಯೊಖನಯಸಿಂಷಷಸಳಮಿ  ಯಥಯೂತಸಳ ಸಸಖೂ ಜಸತಯಯ ಫಗಯೆ

E
17-01-2008

207 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)19/2006-07 ಹಿರಿಮ ಬೂವಿಜ್ಞಸನ, ಖ.ಬೂ.ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ - ಷಸ.ದೂಯು ಫಗಯೆ E 02/06/2008

208 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)02/2006-07 ನಂಗಯಗೌಡ ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯ, ಹಿ.ಬೂ.ವಿಜ್ಞಸನ ಔಛಯರಿ ಆಳಯ ಯದಮಕ್ತಮ 
ಯಚ್ು ಬಿಱುಱ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯಿ್ತ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

E
01/03/2008

209 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)21/2006-07 ಖಣಿ ಭತುಿ ಬೂವಿಜ್ಞಸನ ಆಲಸಖ್ಯ ಬಿಱುಱಖಲ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯಿ್ತ ಫಗಯೆ E 23-02-2008

210 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)27/2006-07 ಶ.ಬೂ.ವಿಜ್ಞಸನ/ಬೂ.ವಿ.ಖಲ ಷಯಸ ವಿಳಯಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ E 24-05-2008

211 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)51/2007-08 ಜಯ.ಸಯಚ್. ಖುಯುಯಸಜಣಣ, ಹಿ.ಬೂ ವಿಜ್ಞಸನ (ಕನಜ) ಆಳಯ ಖಳಿಕಯ ಯಜಯ E 29-06-2008

ಖಣಿ ಭತುಿ ಬೂವಿಜಸಙನ ಆಲಸಖ್ಯ-  2002-03 ರಿಂದ 2007-08



212 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)5/2001-02 ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಯ ಸಿಫಫಂದಿ ಳಖಿದಳಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಔುರಿತು

D

01/06/2006

213 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)236/2001-02 ಸಯಚ್.ವಿ.಄ಫುೆಲ್ ಯಶ್ದ್ ಖ್ಸನ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ E 01/01/2004

218 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)101/2002-03 ಕಯ.ಜಿ.ಜಮಯಸಭವಯಟಿಟ , ಯಯಶಯಭ ನರಿಕ್ಷಔಯು, ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ  ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
D

21-08-2007

219 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)100/2002-03 ಎಸ್.ಎಂ.ಔುಭಸಯಷಸಳಮಿ , ಯಯಶಯಭ ಯದಿಔಯು, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
D

09/06/2007

220 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)32/2002-03 ಚ್ಯನನಮಮ, ಯಯಶಯಭ ಯದಿಔಯು ಆಳರಿಗಯ  ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಔುರಿತು

D 
07/04/2007

221 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಖ್ಸಗಸಯ/30/2002-03 ಷುಚ್ುಮಮ, ಫಯೂಧಔಯು ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಅದಯ ಭಸಿಡಿಸಿ 
ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ  ಫಗಯೆ

D
02/03/2007

222 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)281/2002-03 ವಿಳನಸಥ ಶುಫಸಯಮ ಸಯಖಡಯ ಈ ನದಯಿಔಯು, ಖ್ಸದಿ ಗಸಯಮದಯೂಮಖ  
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
03/11/2008

224 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)213/2002-03 ದತಸಿತಯಯಮ , ದಿಳ.ದ.ಶ., ಯಯಶಯಭ ಕ್ಷಯತಯ, ಯುದಯಟ್ಟಣ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
01/02/2008

225 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)200/2002-03 ನೂರ್ ಜಸಸಂ ಫಯಖಂ, ಔ.಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಯಯ.ಈ.ನ.ಔಛಯರಿ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ  ಫಗಯೆ

D 13-12-2007

226 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)173/2002-03 ಭಷಭಭದ್ ಆಷಸಹಖ್, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ ಯ್ತಂದ ಫಸಖ: 

ಷಣ ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ
D

16-11-2007

227 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)257)2002-03 ಕಯ.ಅರ್.ಭಸದಮಮ, ಯಯಶಯಭ ಯದಿಔಯು, ತಸಂ.ಷಯ.ಕಯಂ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
18-02-2008

228 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)175/2002-03 ಔೃಶಸಣ ನಸಮಕ್, ಯಯಶಯಭ ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ , ತಸಂ.ಷಯ.ಕಯಂ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
18-02-2008

229 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)166/2002-03 ಬಿ.ಕಯ.ಫಶಳಯಸಜ, ಯಯಶಯಭ ಫಯಳಯಗಸಯಯು , ಆಳಯು ಸಿಂಡಿಕಯಟ್ ಫಸಮಂಕ್ತನಂದ 
ಡಯದ ಷಸಱದ ಭಯುಸಳರ್ತ ಔುರಿತು

E
14-11-2003

230 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/2002-03 ಭಲಯಱಮಮ, ಯಯಶಯಭ ಯದಿಔಯು, ತಸಂಷಯಕಯಂ ., ಸಯೂ .ನ.ುಯ ಆಳಯ 97-

98ಯ ಕಸಮಿನಳಿಷಣಸ  ಳಯದಿ ಫಗಯೆ
E

23-08-2003

231 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)345/2002-03 ಯಯಶಯಭ ಔೃಷಿ ಈ.ನ. ಔಛಯರಿಮ ಯ.ಬ.ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಫಗಯೆ D 28-03-2008

232 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)13/2002-03 ಯಯಶಯಭ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯ ಔಛಯರಿಮ ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D
31-03-2008

233 ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)223 /2003-04 ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಯಮಸಣಬತಯಮ ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D
20-01-2009

234 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)135/2003-04 ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಯ ಯಸಶಬತಯಮ  ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱುಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D
27-09-2008

235 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)14/2003-04 ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಷಸದಿಲಸಳಯು  ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಮಱು ಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D

07/05/2009

236 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)160/2003-04 ಯಯಶಯಭ ಔುರಿತ ಫಸನುಲಿ ಶಯಣಿ ಕಸಮಿಔಯಭ ಔುರಿತು D 10/07/2008

237 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)305/2003-04 ಯಂಔಟ್ಯಸಭ , ಜಸನ ಕಸಳಱುಗಸಯ , ಯಯ.ಈ.ನ.ಔಛಯರಿ, ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು D 18-02-2009

ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಯ - 2001-02 ರಿಂದ 2007-08



238 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)309/2003-04 ಯಯೂಟ್ರಿ ಭೌಂಟಯಜಸ್ಿ ಖಲನುನ ಷಸಗಸಣಿಕಯ ಭಸಡಱು ಄ನುಭರ್ತ D 27-02-2009

239 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)310/2003-04 ಜನಳರಿ-2003ಯ ಭಸಸಯಮ ಯಸಶಬತಯಮ  ಬಿಲಿಱಗಯ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯ್ತರ್ತ ಭನಸನ 
ಅದಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ

D
24-02-2009

240 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)99/2003-04 ಎನ್.ಕಯ.ಶ್ಯನಸಶವಯಟಿಟ , ಯಯಶಯಭ ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು ಆಳರಿಗಯ  ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
D

25-07-2008

241 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)134/2003-04 ಕಯ.ಜಿ.ಜಮಯಸಭವಯಟಿಟ , ಯಯಶಯಭ ನರಿಕ್ಷಔಯು, ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ  ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
D

30-08-2008

242 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)150/2003-04 ಔೃಶಸಣ ನಸಮಕ್, ಯಯಶಯಭ ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ , ತಸಂ.ಷಯ.ಕಯಂ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
24-09-2008

243 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)92/2003-04 ನೂರ್ ಭಷಭಭದ್ ಖ್ಸನ್, ಯಯ.ಈ.ನ.ಔಛಯರಿ, ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.ಯ್ತಂದ 
ಫಸಖ: ಭುಂಖಡ ಹಿಂಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ

D
21-07-2008

245 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)89/2004-05 ಔೃಶಸಣ ನಸಮಕ್, ಯಯಶಯಭ ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ , ತಸಂ.ಷಯ.ಕಯಂ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
20-08-2009 

247 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)17/2004-05 ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಯಯ್ತಂದ ಸಸಶನ ಜಿ/ಂ. ಸಮಪಿಿಗಯ ದಯೂಡಯಡಗೌಡ , ಯಯ.ಯ., 
ಟಿ.ನಯಸಿುಯ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ

D 
05/06/2009

249 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)47/2004-05 ಡಿ.ಯಂಔಟ್ಯಭಣ, ಯಯಶಯಭ ವಿಶಿಯಣಸಧಿಕಸರಿ , ತಸಂ.ಷಯ.ಕಯಂ, ಚ್.ಯಸ. ಆಳರಿಗಯ 
ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ

D
18-06-2009

251 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)49/2004-05 ಭರಿಭಲಯಱಗೌಡ , ಚ್ಸಱಔಯು, ತಸಂ.ಷಯ.ಕಯಂ, ದುದೆ, ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಫಸಖ: ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
D

07/04/2009

253 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)115/2004-05 ಕಯ. ಜಿ.ಜಮಯಸಭವಯಟಿಟ , ಯಯ.ನರಿಕ್ಷಔಯು, ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.  ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
09/08/2009

255 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)144/2004-05 ಜಿ.ಭಷಭಭದ್ ಗೌಸ್, ಯಯ.ಯ. ತಸಂ.ಷಯ.ಕಯಂದಯ, ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ.  ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
15-10-2009

257 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)173/2004-05 ಚ್ನನಮಮ, ಯಯ.ಯ., ಶ.ಯಯಶಯಭ ಔೃಷಿ ಕ್ಷಯತಯ, ಯುದಯಟ್ಟಣ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ.  

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
D

11/03/2009

259 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)220/2004-05 ದತಸಿತಯಯಮ , ದಿಳ.ದ.ಶ., ಯಯಶಯಭ ಕ್ಷಯತಯ, ಯುದಯಟ್ಟಣ ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
12/01/2009

261 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)223/2004-05 ಎನ್.ಕಯ.ಶ್ಯನಸಶವಯಟಿಟ , ಯಯಶಯಭ ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು ಆಳರಿಗಯ  ಷಸ.ಬ.ನ. 

ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
D

15-12-2009

263 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)103/2004-05 ಯಯಶಯಭ ಬಿತಿನಯ ಖೂಡಿಗಯ ನಖದಿತ ಫಯಲಯ ಕಯೂಡಿಸಿ, ಸಸಲಿ ಆಯುಳ ಬಿತಿನಯ 
ಯದಯಖಲನುನ  ಈಳಿಶಱು ಶಂಗದ ಶದಶಮಯ ಭನವಿ

D
18-10-2009

265 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)86/2006-07 ಯಯಶಯಭಔೃಷಿ ಈ.ನ., ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಄ದಮಪಿಿತ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ E 03/06/2001

267 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)26/2006-07 ಯಖಿಬ್ ಄ಷಭಭದ್, ಖುಜರಿ ಸಮಸರಿಖಲು , ಸಸಶನ ಆಳಯ ನಯನ ಭತುಿ 
ಭನಯಮ ಅಸಿಿ ಫಗಯೆ

D
03/09/2012

269 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)13/44/2006-07 ಸಿ.ಶ್ಳನಸಗಯಂದಯಫಸಫು , ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ನ ನಯೂಡಯಲ್ ಄ಧಿಕಸರಿ ಅಗಿ 
ನಯಮಿಶುಳ ಔುರಿತು

E
17-01-2008

271 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)277/2006-07 ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಅಧಿಕಸರಿ/ನೌಔಯಯ ಯಸಶ ಬತಯಮ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯಿ್ತ 
ಕಯೂರಿಕಯ ಫಗಯೆ

E
25-02-2007

273 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)58/2007-08 ಎಸ್.ಫಶಳಯಸಜು, ಯಯಶಯಭ ನರಿಕ್ಷಔಯು ಆಳರಿಗಯ  ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
28-07-2012



275 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)93/2007-08 ಚ್ಯನನಮಮ, ಯಯಶಯಭ ಯದಿಔಯು ಆಳರಿಗಯ  ಷಸ.ಬ.ನ. ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಔುರಿತು

D 
22-11-2012

277 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)91/2007-08 ಎನ್.ಕಯ.ಶ್ಯನಸಶವಯಟಿಟ , ಯಯಶಯಭ ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು ಆಳರಿಗಯ  ಷಸ.ಬ.ನ. 
ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
14-11-2012

279 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(9)64/2007-08 ಕಯ.ಜಿ.ಜಮಯಸಭವಯಟಿಟ , ಯಯಶಯಭ ನರಿಕ್ಷಔಯು, ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ  ಷಸ.ಬ.ನ. 
ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

D
13-08-2012



ಔಯ.ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ/ಳವಿ ವಿವಮ

1 ಄ಭಿ(5)240/2009-10
ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಸಮಪಿಿಮಲಿಱ ಫಯುಳ ಗಸಯ.ಂ.ಖಲು ಜಯೂಡಿ ನಭೂದು ದೆರ್ತ 
಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶದಿಯುಳ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಖಲ ಲಯಔು ತನಖ್ಸ ಫಗಯೆ

2 ಄ಭಿ(5)208/2009-10 ಸಸಶನ ತಸ ಶತಮಭಂಖಱ ಗಸಯ.ಂ.ಮ ವಿದುಮತ್ ಬಿಲ್ ಸಳರ್ತಶದಿಯುಳ ಫಗಯೆ

3 ಄ಭಿ(5)249/2009-10
ಸಸಶನ ತಸ ತಟಯಟಕಯಯಯ ಗಸಯ.ಂ ಸಮಪಿಿಮ ಬಿಟ್ಟಗಯೂಡನಷಳಿಲ ಗಯೂಭಸಲ 
ಷಯಸಜು ಔುರಿತು

4 ಄ಭಿ(5)246/2009-10
ಗಸಯ.ಂ.ಖಳಯೄಂದಿಗಯ ನಯಂತಯ ಶಂಔಿ ಸಸಖೂ ಭಸಹಿರ್ತ ವಿನಭಮ 
ಭಸಡಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ

5 ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಔೃಷಿ ಄ಂಕ್ತ ಄ಂಖಲ ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯ

6 ಄ಭಿ(5)261/2009-10
ಗಸಯ.ಂ ತಸ.ಂ & ಜಿ.ಂ ರಿಮಿರ್ತಮಲಿಱ ಫಯುಳ ನಯನ & ಔಟ್ಟಡಖಲ 
ಮಲಯ ವಿಧಿಶುಳ ತಯರಿಗಯಮಲಿಱ 3 ಯವುಟ ಭಿಕ್ಷುಔ ಔಯ ಕಯಂದಯ ರಿಸಸಯ ಶಮಿರ್ತಗಯ 

7 ಄ಭಿ(5)/2009-10
ಗಸಯ.ಂಖಲ ಸಯಶಯು & ಕಯೂಡಯಖಲನುನ ಂಚ್ಸಮತ್ ಯಂಟ್ಿ ಲ್ ನಲಿಱ 
ನಳಿಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ

8 ಄ಭಿ(5)130/2010-11
ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಖಲ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಳಿಗಯ ಳೃರ್ತಿ ಫುನಸದಿ ತಯಫಯರ್ತಗಯ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು

9 ಄ಭಿ(5)164/2010-11 ಶ್ಯ ಕಯ..ದಭಮಮ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಬಿಯಡಷಳಿಲ  ಗಸಯ.ಂ ಶ.ಔ.ುಯ 
ತಸ. ಆಳಯು L.I.C ಯರ್ತನಧಿಮಸಗಿ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ

10 ಄ಭಿ(5)170/2010-11 ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಸಖ್ಯಮ ಕಸಮಿಬಸಯ ಷಂಚಿಕಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು
11 ಄ಭಿ(5)29/2010-11

2007-08, 2008-09 & 2009-10ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಗಸಯ.ಂಖಲಲಿಱ 
ಜಭಸಫಂಧಿ ಕಸಮಿಔಯಭ ನಡಯಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಭಸಹಿರ್ತ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು

12
಄ಭಿ(5)ಗಸಯ.ಂ, 

ಔಟ್ಟಡ1/2010-11

2010-11ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ನಫಸಡ್ಿ ಯೊಜನಯ ಄ಡಿ ಗಸಯ.ಂ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡ 
ನಭಸಿಣ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

13 ಄ಭಿ(5)1/2010-11
ಶ್ಯಭರ್ತ ಎ.ಎಸ್.ಕಯೂಮಿ ಖ್ಸಶಗಿ ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು ಅಱೂಯು ತಸ.ಂ ಔಚ್ಯರಿ 
ಆಳರಿಗಯ ಶಂಬಸಳನಯ ಸಳರ್ತಶುಳ ಔುರಿತು

14
಄ಭಿ(5)ಗಸಯ.ಂ.ನಸಮ 3/2010-

11

ಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥ ಬಿನ್ ಜಳಯನಸಮಔ ಜಸಖಳಯಳಿಲ ಗಸಯಭ ಸಸಶನ ತಸ 
ಆಳಯು ಭಸನಮ ಿುಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ 
ಶಂ.32330/2010ಯ ಯಔಯಣ ಫಗಯೆ

15 ಄ಭಿ(5)95/2010-11 ಶ್ಯ ಶ್ಳಣಣ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಬಿಕಯೂುಡು ಗಸಯ.ಂ ಅಱೂಯು ತಸ ಆಳರಿಗಯ 
10 ಳವಿದ ಕಸಱಮಿರ್ತ ಯತನ ಫಡಿಿ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

16 ಄ಭಿ(5)121/2010-11
ಭುಮಟಯವನ್ ೂಳಿ ನಕ್ಷಯ ಕಯೂರಿ ಫಯುಳ ಄ಜಿಿಖಲನುನ ತದಯ ಸಿಳಔರಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ

17 ಄ಭಿ(5)36/2010-11
ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎನ್.ಚ್ಂದಯವಯಕರ್ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್ 1 ನಟ್ೂಟಯು ಗಸಯ.ಂ 
ಸಸಶನ ತಸ ಆಳಯ ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

18 ಄ಭಿ(5)ಸಿಸಿಎ19/2010-11
ಶ್ಯ ಕಯ.ಡಿ.ಸಿದಯೆಗೌಡ  ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್ 2 ಚಿಔುಮದೂಯು ಗಸಯ.ಂ 
ಫಯಱೂಯು ತಸ ಆಳಯ ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

19 ಄ಭಿ(5)35/2010-11
ಶ್ಯ ಜಿ.ಯಂಗಯಗೌಡ ಪಿ.ಡಿ.ಒ ನಟ್ೂಟಯು ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ ಆಳಯ 
ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

20 ಄ಭಿ(5)37/2010-11
ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯ.ಎಸ್.ಶಯಶಳರ್ತ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್ 1 ದಯೂಡಡಭಗಯೆ ಗಸಯ.ಂ 
ಸಸಶನ ತಸ ಆಳಯ ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

21
಄ಭಿ(5)಄ಭಿ(ಗಸಯ.ಈ.21 

ಯೊ01/2010-11 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಔಱುೆಂಡಿ ಗಸಯ.ಂ ಯಸ.ಗಸಯ.ಈ.ಖ್ಸ.ಯೊ ಄ಳಮಳಸಸಯದ ಫಗಯೆ
22 ಄ಭಿ(5)40/2010-11

ಜಿಲಯಱಮಲಿಱ ಖ್ಸಲಿಯ್ತಯುಳ ಂ.಄.಄/ ಗಸಯ.ಂ ಗಯಯಡ್-1 & ಗಯಯಡ್-2 

ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲ ಖ್ಸಲಿ ಷುದಯೆಖಲ ವಿಳಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು



23 ಄ಭಿ(5)/2010-11
ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ|| ಬಿದಯಔು ಗಸಯ.ಂ ಮಲಿಱ ನಡಯದಿಯುಳ ಄ಳಮಳಸಸಯದ 
ಫಗಯೆ

24 ಄ಭಿ(5)ಸಿಸಿಎ2/2010-11
ಶ್ಯ ಯಂಗಯಗೌಡ ಪಿ.ಡಿ.  ನಟ್ೂಟಯು ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ ಆಳಯ 
ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

25 ಄ಭಿ(5)61/2010-11
ಗಸಯ.ಂಖಲಲಿಱ ಖ್ಸಲಿಯ್ತಯುಳ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಷುದಯೆಗಯ ಶಕಸಿಯದ ಅದಯ 
ಿುಱಱಂಘಿಸಿ ನಯಭಔ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ

26 ಄ಭಿ(5)28/2010-11
ಜಿಲಯಱಮ ಗಸಯ.ಂಖಲು ಗಸಯಭ ಶಬಯ ನಡಯಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಭಸಹಿರ್ತ ದಗಿಶುಳ 
ಔುರಿತು

27 ಄ಭಿ(5)ಜಭಸಫಂಧಿ2/2010-

11

2009-10ನಯ ಷಸಲಿನ ತಸ.ಂ.ಖಲ ಜಭಸಫಂಧಿ ಕಸಮಿಔಯಭ ನಳಿಷಣಯ 
ಔುರಿತು

28 ಄ಭಿ(5)ಸಿಅರ್ 48/2010-11
ಶ್ಯ ಕಯ.ಎನ್.ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್ 2 ಫಯಱೂಯು ತಸ ಆಳಯ 
ರಿವಿಕ್ಷಣಸ ಄ಳದಿಮನುನ ಘೀೂಷಿಶುಳ ಫಗಯೆ

29 ಄ಭಿ(5)138/2010-11

ಶ್ಯ ಚ್ಂದಯ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್ 2 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಆಳರಿಗಯ 10 ಳವಿದ 
ಕಸಱಮಿರ್ತ ಭತುಿ 15 ಳವಿದ ಶಳಮಂ ಚ್ಸಆತ ಯತನ ಫಡಿಿ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

30 ಄ಭಿ(5)77/2010-11
ಫಯಱೂಯು ತಸ ಫಂಟಯನಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂಮಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ 
ಷುದಯೆಗಯ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

31 ಄ಭಿ(5)/2010-11
ಖೂಯಪ್ ಸಿ ನೌಔಯಯುಖಳಿಗಯ ಔಚ್ಯರಿ ಕಸಮಿ ವಿಧಸನ & ದಸಕಲಯ ನಳಿಷಣಯ 
ತಯಫಯರ್ತಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು

32
಄ಭಿ(5)ಗಸಯ.ಂ.ನಸಮ/2010-

11
ಭಂಜನಸಮು ಬಿನ್ ಯಸಭನಸಮು ಕಯಂಕಯರಿ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಆಳಯು ಕಸಮಿಿಔ 
ನಸಮಮಸಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ರಿ.಄.ಶಂ8/2009-ಯ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ

33 ಄ಭಿ(5)43/2010-11
ಶ್ಯ ಕಯ.ಡಿ.ಸಿದಯೆಗೌಡ  ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್ 2 ಚಿಔುಮದೂಯು ಗಸಯ.ಂ 
ಫಯಱೂಯು ತಸ ಆಳರಿಗಯ ಷಸಬನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

34
಄ಭಿ(5)ಗಸಯಂನಸಮ-
248/2010-11

ಶ್ಯ ಎನ್.ಯಂಗಯಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್ 1 ಹಿರಿಷಸಯ ಗಸಯ.ಂ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ 
ತಸ ಆಳರಿಗಯ ಭುಂಫಡಿ ಿನಡುಳ ಔುರಿತು

35
಄ಭಿ(5)ಲಯೂಕಸಮುಔಿ 
3/2010-11

ಶ್ಯ ವಿಯಬದಯಷಸಳಮಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಸ.ನ.಄, ತಸ.ಂ & ಶ್ಯ ಷನುಭಂತಯಗೌಡ 
ಹಿಂದಿನ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಶತಮಭಂಖಱ ಗಸಯ.ಂ ಆಳಯುಖಲ ವಿಯುದಧ ಭಸನಮ 
ಲಯೂಕಸಮುಔಿ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ

36
಄ಭಿ(5)ಲಯೂಕಸಮುಔಿ 
2/2010-11

ಕಸಮಿದಶ್ಿ, ಔಟಯಟ ಫಯಲಖುಲಿ ಗಸಯ.ಂ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಭಸನಮ 
ಲಯೂಕಸಮುಔಿರಿಗಯ ದೂಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ

37
಄ಭಿ(5)ಗಸಯಂನಸಮ 5/2010-

11

ಫಯಯಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಫಯೂಯಯಗೌಡ ಭಂಖಳಸುಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಆಳಯು 
ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ರಿಟ್  ಄ಜಿಿ ಶಂ.9/2009ಯ ಯಔಯಣದ 
ಫಗಯೆ

38 ಄ಭಿ(5)74/2010-11
ಅಱೂಯು ತಸ ತಸಲೄಯು ಗಸಯ.ಂಮಲಿಱ ಖ್ಸಲಿಯ್ತಯುಳ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಷುದಯೆಗಯ 
ನಮಭ ಫಸಹಿಯಸಗಿ ಅಯ್ದು ಯಕ್ತಯಯ್ದ ನಡಯಸಿಯುಳ ಔುರಿತು

39 ಄ಭಿ(5)71/2010-11
ಫಯಱೂಯು ತಸ ಷಳಯಬಿಡು ಗಸಯಭದ ಅಶತಯಯಮ ಷಳಯಮ ಔಟ್ಟಡಳನುನ 
ಗಸಯ.ಂ,ಗಯ ಳಹಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ

40 ಄ಭಿ(5)84/2010-11
ಸಸಶನ ತಸ ಕಯೂಯಳಂಖಱ ಗಸಯ.ಂಮಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ 
ಷುದಯೆಗಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

41 ಄ಭಿ(5)80/2010-11

ಕಸಮಿದಶ್ಿ, ಆಬಿಫಡು ಗಸಯ.ಂ ಫಯಱೂಯು ತಸ ಶ.ಕಸ.ಸಲಿಕಸ 
಄ಭಿಮಂತಯಯು ಫಯಱೂಯು & ಕಸ.಄ಭಿಮಂತಯಯು ತಸಂರ್ತಯಔ ವಿಬಸಖ, ಸಸಶನ 
ಆಳಯುಖಲ ವಿಯುದಧ ಲಯೂಕಸಮುಔಿರಿಗಯ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ

42 ಄ಭಿ(5)58/2010-11
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲನುನ ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭ 
2005ಯ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು

43 ಄ಭಿ(5)62/2010-11
2009-10ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಗಸಯ.ಂ & ಷಸಭಸನಮ ಷಯಸ ಕಯಂದಯ 
ಔಟ್ಟಡದಯೂಲಗಯ ಷಣ ಫಲಕಯ ಯಭಸಣ ತಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು



44 ಄ಭಿ(5)76/2010-11
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಔಯಖುಂದ ಗಸಯ.ಂ.ಮಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಷುದಯೆಗಯ 
ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

45
಄ಭಿ(5)ಗಸಯಂಸಿ 78/2010-

11

ಶ್ಯ ಸಿ ಜಳಯಯಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ ಆಳರಿಗಯ 
ಷಸ.ಬ.ನ ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಬಸಖಃ ಷಣಳನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

46 ಄ಭಿ(5)18/2010-11
ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸಱೂಱಕ್ತನ 03 ಗಯಯಡ್-2 ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲ ರಿವಿಕ್ಷಣಸ 
಄ಳಧಿಮನುನ ಘೀೂಷಿಶುಳ ಫಗಯೆ

47 ಄ಭಿ(5)ಭಸಷ಄6/2010-11
ಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥ ಕಯ.ಪಿ. ಕಸಮತನಷಳಿಲ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ ಆಳಯು ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು 
಄ಧಿನಮಭದಡಿ ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

48 ಄ಭಿ(5)55/2010-11 ಗಸಯ.ಂ ಶದಶಮಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭದ ನಳಿಷಣಯ ಔುರಿತು
49 ಄ಭಿ(5)122/2010-11

ಫಯಱೂಯು ತಸ ಮಱಷಂಔ ಗಸಯ.ಂಮಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಄ಟಯಂಡರ್ ಷುದಯೆಗಯ 
ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

50 ಄ಭಿ(5)94/2010-11

ಶ್ಯಭರ್ತ ಶ್ಲಸ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಔರ್ತಿಭಲಯಱನಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ 
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ಆಳರಿಗಯ GPF ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

51 ಄ಭಿ(5)100/2010-11
ಗಸಯ.ಂ ನೌಔಯಯ ಄ಭಸನತುಿ ಄ಳಧಿಮಲಿಱ ಜಿಳನ ನಳಿಷಣಸ ಬತಯಮ ನಡುಳ 
ಔುರಿತು

52 ಄ಭಿ(5)209/2010-11
ಗಸಯ.ಂಖಲು 2009-10ನಯ ಷಸಲಿನ ಗಸಯಭ ಶಬಯಖಲನುನ ನಡಯಶಱು 
ಈದಯೆಶ್ಸಿಯುಳ ದಿನಸಂಔಖನುನ ರ್ತಳಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ

53 ಄ಭಿ(5)34/2010-11
ಶ್ಯ ಜಮ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-1 ದುದೆ ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ ಆಳಯ 
ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

54 ಄ಭಿ(5)56/2010-11
ಶ್ಯ ಫಯೂಯಯಗೌಡ & ಿಹತಯಯು ನಯಸಿನ ಔುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ಆಳಯ 
ಭನವಿಮ ಫಗಯೆ

55 ಄ಭಿ(5)16/2010-11
ದಿ:6-8-10 ರಿಂದ 7-8-2010 ಯಳಯಗಯ ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭ 2005ಯ 
ತಯಫಯರ್ತ ಫಗಯೆ

56 ಄ಭಿ(5)69/2010-11 ಶ್ಯ ಕಯ.ಭಂಜ ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಸಸಶನ ತಸ ಆಳಯ ಭನವಿಖಲ ಫಗಯೆ
57 ಄ಭಿ(5)124/2010-11

ನೂತನಸಗಿ ನಯಭಔಗಯೂಂಡ ಂ.಄.಄.ಖಲನುನ ಄ಳಲಯೂಔನ 
ಕಸಮಸಿಗಸಯಕಯು ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು

58 ಄ಭಿ(5)88/2010-11 ಂ.಄.಄ಖಳಿಗಯ ಅಡಳಿತದಲಿಱ ಔನನಡ ಄ನುಶಸಟನ ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು
59 ಄ಭಿ(5)217/2010-11

ಶ್ಯ ಶ್ಳ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್ 2 ಖಂಖೂಯು ಗಸಯ.ಂ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ 
ಆಳಯು ಶಳಮಂ ನಳೃರ್ತಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

60 ಄ಭಿ(5)104/2010-11 ನಸಖರಿಔ ಄ವಸಂರ್ತ ಳಱಮದ ಶಂತಯಶಥ ಭಔುಲ ಷಔುುಖಲನುನ ಯಕ್ಷಿಶುಳ ಫಗಯೆ
61 ಄ಭಿ(5)78/2010-11

ಶ್ಯ ಯವಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಮಱಖುಂದ ಗಸಯ.ಂ , ಸಸಶನ ತಸ ಆಳಯ 
ರಿವಿಕ್ಷಣಸ ಄ಳದಿ ಘೀೂಷಿಶುಳ ಔುರಿತು

62 ಄ಭಿ(5)20/2010-11
ಶ್ಯ ಸಶು ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಱಔುುಂದ ಗಸಯ.ಂ ಫಯಱೂಯು ತಸ ಆಳಯ 
ರಿವಿಕ್ಷಣಸ ಄ಳದಿ ಘೀೂಷಿಶುಳ ಫಗಯೆ

63 ಄ಭಿ(5)/2010-11
ಈಖಯಷ ಅಧಸರಿತ ಕಸಮಿಔಯಭಳನುನ ಯಶಯಣ ಭಸಡುಳ ಡಿಶ್ ಄ಂಟಿನಸಖಲ 
ರಿ-ಟ್ೂಮನಂಗ್ & ರಿ-ಒರಿಯ್ದಂಟಯವನ್ ಔುರಿತು

64 ಄ಭಿ(5)163/2010-11
ಸಸಶನ ತಸ ಭಣಚ್ನಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ.ಮ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಷುದಯೆಗಯ ಎಯಡು 
ಜನಯನುನ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡಿಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ

65 ಄ಭಿ(5)110/2010-11
಄ಯಔಱಖೂಡು/಄ಯಸಿಕಯಯಯ/ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ/ಸಸಶನ/ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ.ಂ 
ಸಮಪಿಿಮ ಗಸಯ.ಂಖಳಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಸಳಿಜನಔ ದೂಯುಖಲ ಫಗಯೆ

66 ಄ಭಿ(5)81/2010-11
ಶ್ಯ ಯಮದ್ ಔುಭಸರ್ ಆಂಜಿನಮರ್ & ಶ್ಯ ಭಂಜಯಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ 
ವಿಯುದಧ ಲಯೂಕಸಮುಔಿರಿಗಯ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ

67 ಄ಭಿ(5)60/2010-11
ಯಸಷಿರಮ ಗೌಯಳ ಗಸಯಭ ಶಬಸ ಯಸಿಿಗಯ ಄ತುಮತಿಭ ಗಸಯಭ ಶಫಯಮನುನ 
ಅಯ್ದು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು



68 ಄ಭಿ(5)38/2010-11
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಫಸಣಸಳಯ ಗಸಯ.ಂಮನುನ ಟ್ಟಣ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಮಸಗಿ 
ರಿಳತಿನಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

69 ಄ಭಿ(5)42/2010-11
ಶ್ಯ ಭಲಿಱಕಸಜುಿನಮಮ ಂ.಄.಄ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ ಆಳರಿಗಯ ಯದಮಕ್ತಮ ಯಜಯ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

70 ಄ಭಿ(5)71/2010-11
ಶ್ಯ ಕಯಳಭೂರ್ತಿ ಂ.಄.಄ ಸಸಶನ ತಸ ಆಳರಿಗಯ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿ/ಶಸಸಮಔ 
ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿ ಷುದಯೆಗಯ ಄ಜಿಿ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು

71 ಄ಭಿ(5)128/2010-11 ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ ದಭಭನಂಖಱ ಗಸಯ.ಂ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಷುದಯೆಗಯ ಶ್ಯ 
ಜಮಯಸಭ ಿಹಳಯನುನ ನಮಭಫಸಹಿಯಸಗಿ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡಿಯುಳ ಔುರಿತು

72 ಄ಭಿ(5)75/2010-11
ಸಯಚ್.ಜಿ.ಯವಿ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಸಯಖೆಟ್ಟ ಗಸಯ.ಂ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಆಳಯ ಯತನ 
ಸಳರ್ತಶದಿಯುಳ ಫಗಯೆ

73 ಄ಭಿ(5)ಸಿಸಿಎ11/2010-11
ಶ್ಯ ಟಿ.ಸಿ.ವಿಯ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-1 ಄ಔುನಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ 
ತಸ ಆಳಯನುನ ಄ಭಸನತುಿಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು

74 ಄ಭಿ(5)ಸಿಸಿಎ155/2010-11
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ದಯೂಡಡಫಯಭಭರ್ತಿ ಗಸಯಂ.ಮ ಂ.಄,಄ ಷುದಯೆಗಯ ನಯೊಜನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

75 ಄ಭಿ(5)161/2010-11
ಶ್ಯ ುಟ್ಟಷಸಳಮಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಆಳರಿಗಯ 10 ಳವಿದ 
ಕಸಱಮಿರ್ತ ಯತನ ವಯಯಣಿಮನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

76 ಄ಭಿ(5)148/2010-11
ಶ್ಯ ಎಂ.ದಯಳಯಸಜು ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಔಟಯಟ ಫಯಲಖುಲಿ ಗಸಯ.ಂ 
ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ ಆಳಯು ಳಗಸಿಳಣಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

77 ಄ಭಿ(5)148/2010-11
ಶ್ಯ ುಟ್ಟಷಸಳಮಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಆಳರಿಗಯ 15 ಳವಿದ 
ಕಸಱಮಿರ್ತ ಯತನ ವಯಯಣಿಮನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

78
಄ಭಿ(5)ಗಸಯಂನಸಮ6/2011-

12

ಶ್ಯ ಬಿ.ಕಯ.ತಭಭಮಮ,  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯು ಄ಯಸಿಕಯಯಯಯ್ದ JMFC 

ನಸಮಮಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ದಸಸ 1/2011ಯ ಯಔಯಣ ಫಗಯೆ
79 ಄ಭಿ(5)128/2011-12

ಶ್ಯ ವಿ.ನಸಖಯಸಜು ಪಿ.ಡಿ. ತಟಯಟಔಯಯ ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ|| ಆಳಯ GPF 

ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು
80 ಄ಭಿ(5)136/2011-12

ಶ್ಯ ಸಿ.ಅರ್.ಭೂರ್ತಿ ಪಿ.ಡಿ. ಷಱಶುಲಿಗಯ ಗಸಯ.ಂ ಶಔುಯ ತಸ|| 

ದುಯಸಡಳಿತದ ಫಗಯೆ
81 ಄ಭಿ(5)70/2011-12

ಗಸಯ.ಂ ಶದಶಮಯುಖಳಿಗಯ ಳಱಮಸಯು ವಿವಮಖಲ ಫಗಯೆ ಈಖಯಷ ಅಧಸರಿತ 
ತಯಫಯರ್ತಗಯ ೂಳಿ ಸಿದಧತಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

82 ಄ಭಿ(5)156/2011-12
ಶ್ಯ ಯಮ ಸಟ್ಭಿನ್ ಫಸಲಖಂಚಿ ಗಸಯ.ಂ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ|| ಆಳಯ 
ವಿಯುದಧ ದೂಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಔುರಿತು

83 ಄ಭಿ(5)100/2011-12
2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ಗಸಯ.ಂಖಲ ಜಭಸಫಂಧಿ ಕಸಮಿಔಯಭ ನಡಯಶುಳ 
ಔುರಿತು

84 ಄ಭಿ(5)15 /2011-12 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮಲಿಱ ಔಂಡುಫಯುರ್ತಿಯುಳ ಸಂರ್ತ ಬಯದಿ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ
85

಄ಭಿ(5)ಗಸಯಂಸಿ 19 /2011-

12

ಶ್ಯ ಪಿ.ಬಿ.ಔೃವಣನಸಮಔ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಕಯೂಯಳಂಖಱ ಗಸಯ.ಂ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ 
ಆಳಯ ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

86
಄ಭಿ(5)ಗಸಯಂಸಿ 19 /2011-

12

ಶ್ಯ ನಸಖಯಸಜಯಗೌಡ, ಪಿ.ಡಿ.,  ಔಫಫಳಿ  ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ ಆಳಯ 
ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

87 ಄ಭಿ(5) 102/2011-12 ವಿವಯವ ಗಸಯಭ ಶಬಯಮನುನ ಅಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ
88 ಄ಭಿ(5)140/2011-12

ಶ್ಯ ಶ್ಳಣಣ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಫಯಱೂಯು ತಸ GPF ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ 
ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

89 ಄ಭಿ(5)132 /2011-12 ಂ.಄.಄/ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲ ವಿಳಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು
90 ಄ಭಿ(5)141/2011-12

ಸಿದೆಫಶಯಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಭಲಲಿ ಗಸಯ.ಂ ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ. 

ಆಳಯ ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಔುರಿತು
91 ಄ಭಿ(5)203/2011-12

ಸಸಶನ ತಸ|| ವಿವಯಳಳಯಮಮ ಫಡಸಳಣಯಮ ಲಚ್ಯಂಡಿ ಸಯೂಡಯದು ಸಯೂಗಿಯುಳ 
ಔುರಿತು



92 ಄ಭಿ(5)82/2011-12 ಫಸಱಮವಿಸಷಳನುನ ತಡಯಖಟ್ುಟಳ ಸಸಖೂ ಭಔುಲನುನ ಷಔುನುನ ಯರ್ತಸದಿಶುಳ 
ನಟಿಟನಲಿಱ ಂ.ಯಸಜ್ ಶಂಷಯಥಖಲು ಄ನುಶರಿಶಫಯಕಸದ ವಿಧಿವಿಧಸನಖಲ ಫಗಯೆ

93 ಄ಭಿ(5)2 /2011-12 ಗಸಯಮಿಣ ಯದಯದ ಶಪಸಯ್ತ ಔಭಿಚ್ಸರಿಖಳಿಗಯ ಷಸಱ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ
94 ಄ಭಿ(5)223/2011-12

ಯಸವರ ಲಸಂಛನಳನುನ ಧಯಮಮ ಸಮಔಮ "ಶತಮಮಳ ಜಮತಯ"ಯೊಂದಿಗಯ 
ಶಂೂಣಿಸಗಿ ಯದಶ್ಿಸಿಶುಳ ಔುರಿತು

95 ಄ಭಿ(5)225/2011-12
ಫಸಱಕಸಮಿಿಔ ನಶಯದ ಕಸಯೆ್ದಮ ಕಸಮಿಗಸಯಕಯು ತಸ.ಂ, 

ಕಸ.ನ.಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಭತುಿ ಪಿ.ಡಿ.ಖಲನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ
96 ಄ಭಿ(5)227/2011-12

ಭಂಜಮಮ ಬಿನ್ ರ್ತಭಭಮಮ ಶಳಚ್ಛತಸ ಕಯಱಶಗಸಯಯು ಕಯೂಭಭನಷಳಿಲ ಸಸಶನ ತಸ 
ಆಳಯ ಭನವಿ ಫಗಯೆ

97 ಄ಭಿ(5)230/2011-12
ಶ್ಯ ಜಿ.ಶ್ಧಯ ಸಟ್ಭಿನ್ ಜಸಳಖಲ್ ಗಸಯ.ಂ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ|| ಆಳಯನುನ 
ಕಯಱಶದಿಂದ ತಯಗಯದುಸಸಕ್ತಯುಳ ಔುರಿತು

98 ಄ಭಿ(5)249/2011-12
ತಸಱೂಱಔು ಭಟ್ಟದ ಄ಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ MGNREGA ಯೊಜನಯಮನುನ 
ರಿಣಸಭಕಸರಿ ಄ನುಶಸಟನಕಸುಗಿ ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು

99 ಄ಭಿ(5)18 /2011-12 ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಳಿಗಯ ಖಣಔ ಮಂತಯ(ಫಯಸಿಕ್) ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು

100 ಄ಭಿ(5)80/2011-12 ಶ್ಯ ಚಿಔುಮಮ ಬಿನ್ ನಂಗಯಗೌಡ ಮಡಯಗೌಡನಷಳಿಲ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ ಆಳಯನುನ 
ದಯೂಡಡಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ.ಮ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಷುದಯೆಗಯ ಔಡಯಖಣಿಸಿಯುಳ ಔುರಿತು

101 ಄ಭಿ(5)205/2011-12 MGNREGA ಯೊಜನಯಮನುನ ರಿಣಸಭಕಸರಿಮಸಗಿ ಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶಱು 
ತಸ||ಭಟ್ಟದ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ತಯಫಯರಿಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು

102 ಄ಭಿ(5) ಆತಯಯ 2/2011-12 ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಸಖ್ಯಗಯ ಸಿಫಫಂದಿ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು

103 ಄ಭಿ(5)41/2011-12 2009-10ನಯ ಷಸಲಿನ ಲಯಔುರಿವಯೃದನಯಗಯ ದಸಕಲಯಖಲನುನ ದಗಿಶದಿಯುಳ 
ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಪಿ.ಡಿ.ಖಲ ಮಲಯ ಶ್ಸಿಿನ ಔಯಭ ಜಯುಗಿಶುಳ ಔುರಿತು

104 ಄ಭಿ(5) /2011-12
ಭುಕಮ ಕಸ.ನ.಄ ಭತುಿ ಶ್ಯ ಎಂ.ಅರ್.ಫಸಱಔೃವಣ ಿು ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲು 
ಜಿ.ಂ, ಸಸಶನ ಿಹಳಯುಖಲ ವಿಯುದಧ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ

105 ಄ಭಿ(5)203/2011-12
ದಿ:12-10-2011ಯಂದು ಈಡುಪಿಮಲಿಱ ಗಸಯ.ಂ 
಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಕ್ಷಯು/ಶದಶಮಯುಖಲ ಶಭಸಯದ ಫಗಯೆ

106 ಄ಭಿ(5) 2/2011-12
ಶ್ಯ ಣಯಶ್ ಈ ಶಭನಳಮ ಄ಧಿಕಸರಿ ಶಳಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಸನ ಸಸಶನ 
ಿಹಳಯ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಔುರಿತು ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

107 ಄ಭಿ(5) 93/2011-12
ಜಿ.ಂ ಸಿಫಫಂದಿಖಲು ವಿಲಂಫಸಗಿ ಸಸಜಯಸಗಿಯುಳುದು/ಗಯಯುಸಸಜಯಸಗಿಯುಳ 
ಔುರಿತು

108 ಄ಭಿ(5)174 /2011-12
ಅಱೂಯು/ಸಸಶನ/ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ/ಶ.ಔುಯ ತಸ.ಂ.ಮ ಗಸಯ.ಂಖಳಿಗಯ 
ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಸಳಿಜನಔಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಭನವಿಖಲ ಫಗಯೆ

109 ಄ಭಿ(5) 147/2011-12
ಭಸನಮ ಿುಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದ ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ:13429/2006ಯಲಿಱ ನಡಿಯುಳ 
ರ್ತಿನುನ ಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು

110 ಄ಭಿ(5)92/2011-12
ಶ್ಯ ತಭಭಣಣ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-1 ಸಸಶನ ತಸ|| ಆಳಯ GPF ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ 
ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

111 ಄ಭಿ(5)178/2011-12
಄ಯಔಱಖೂಡು/಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ.ಂ ಸಮಪಿಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಷಸಳಿಜನಔಯು 
ಶಕಸಿಯಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ದೂಯುಖಲ ಫಗಯೆ

112 ಄ಭಿ(5)122/2011-12
ದಿ:14-09-2011ಯಂದು ನಡಯಮುಳ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ತಸ.ಂ ಶಬಸಂಖಣ ನಡುಳ 
ಔುರಿತು

113 ಄ಭಿ(5)111 /2011-12
ತಸ.ಂ.ಕಸಮಿನಸಿಷಔ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ಸಷಿಿಔ 
ಕಸಮಿನಳಿಷಣಸ ಳಯದಿಖಲನುನ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು



114 ಄ಭಿ(5)3/2011-12 ಶ್ಯ ಖುಯುಭೂರ್ತಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಭಱಷಸಳಯ ಗಸಯ.ಂ ಫಯಱೂಯು 
ತಸ ಆಳರಿಂದ ಳಶರ್ತ ಖೃಷದ ಫಸಡಿಗಯ, ದಂಡ ಳಶೂಲಿ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

115 ಄ಭಿ(5)110/2011-12

ಶ್ಯ ಸಿದೆಮಮ ಬಿನ್ ಯಂಗಯಗೌಡ ಆತಯಯು ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಆಳಯು JMFC 

ನಸಮಮಸಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಸಿವಿಲ್ ಄ಜಿ ಶಂ.OS268/2011ಯ ಯಔಯಣದ 
ಫಗಯೆ

116 ಄ಭಿ(5)84/2011-12
ಶ್ಯ ನಸಿಣಯಗೌಡ ಯ.ದ.ಶ ಿಹಳಯನುನ ಔತಿಳಮದಿಂದ ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಳಿಶುಳ 
ಔುರಿತು

117 ಄ಭಿ(5)20/2011-12

ಗಸಯ.ಂ ಸಮಪಿಿಖಲಲಿಱ ನಭಸಿಣಸಖುಳ ಖ್ಸಶಗಿ ಫಡಸಳಣಯ ನಭಸಿಣದ 
ನಕ್ಷಯಗಯ ಄ನುಭರ್ತ ಆತಸಮದಿ ವಿವಮಖಲಲಿಱ ಄ನುಶರಿಶಫಯಕಸದ ವಿಧಿ ವಿಧಸನಖಲ 
ಫಗಯೆ

118 ಄ಭಿ(5)118/2011-12
ಗಸಯ.ಂ ಭಟ್ಟದಲಿಱ ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಭೂಱಔ ಷಳಭಸನ ಶಂಫಂಧಿತ 
ಭುನಯನಚ್ುರಿಕಯ ಭುಂಜಸಖಯತಯ ಭಸಹಿರ್ತ ದಗಿಶುಳ ಔುರಿತು

119 ಄ಭಿ(5)42/2011-12
ಶ್ಯಭರ್ತ ನುಶುಯತ್ ಜಸನ್ ಪಿ.ಡಿ. ದಯೂಡಡಗಯಣಯಗಯಯಯ ಸಸಶನ ತಸ|| ಆಳಯು 
ಶಳಮಂ ನಳೃರ್ತಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು

120 ಄ಭಿ(5)158/2011-12
ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಗಯೂಣಿಷಯೂಭನಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂಮ 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ 
ಲಯಔು ತನಖ್ಯಮಲಿಱ ಔಂಡುಫಂದಿಯುಳ ನೂಮನತಯಖಲ ಫಗಯೆ

121 ಄ಭಿ(5)20/2011-12
ಶ್ಯ ಮಸಱಕ್ತುಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಕಯೂಯಳಂಖಱ ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ 
ತಸ. ಆಳಯ ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

122 ಄ಭಿ(5)5 /2011-12
ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ಔಟಯಟಫಯಲಖುಲಿ ಗಸಯ.ಂಮ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಆಳಯ 
ಔತಿಳಮಲಯೂ ಿಯಶಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ

123 ಄ಭಿ(5) 108/2011-12
ಶ್ಯ ಡಿ.ಭಂಜುನಸಥ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-1 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಆಳಯ GPF 

ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
124 ಄ಭಿ(5) 151/2011-12

ಫಯಱೂಯು ತಸ.ಷುಱಖುಂಡಿ ಗಸಯ.ಂ.ಮ 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ಲಯಔುತಯ 
ತನಖ್ಯಮಲಿಱ ಔಂಡು ಫಂದ ನೂಮನತಯಖಲ ಫಗಯೆ

125 ಄ಭಿ(5)153 /2011-12
ಫಯಱೂಯು ತಸ. 03 ಗಸಯ.ಂ.ಖಲು 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ಲಯಔು ತನಖ್ಯಗಯ 
ದಸಕಲಸರ್ತಖಲನುನ ದಗಿಶದಿಯುಳ ಔುರಿತು

126 ಄ಭಿ(5)180 /2011-12
ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಄ಯಯಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ.ಮ 2009-10 & 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ 
ಲಯಔು ತನಖ್ಯಮಲಿಱ ಔಂಡು ಫಂದ ನೂಮನತಯಖಲ ಫಗಯೆ

127 ಄ಭಿ(5)241 /2011-12
ಶ್ಯ ನಸಖಯಸಜು ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಆಳರಿಗಯ 
ಯದಮಕ್ತಮ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

128 ಄ಭಿ(5)85 /2011-12
ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲನುನ ಖಣಔ ಮಂತಯ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ 
ಔುರಿತು

129 ಄ಭಿ(5)123 /2011-12
ಶ್ಯ ಎಂ.ಬಿ.ನೂತನ್ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಿಹಳಯ ರಿವಿಕ್ಷಣಸ 
಄ಳಧಮನುನ ವಿಶಿರಿಸಿ ಘೀೂಷಿಶುಳ ಔುರಿತು

130 ಄ಭಿ(5)142 /2011-12
ಶ್ಯ ಎಸ್.ಎನ್.ಯಂಔಟಯಶ್ ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಸಖ್ಯ ಸಸಶನ ಆಳಯನುನ 
ಔತಿಳಮದಿಂದ ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು

131 ಄ಭಿ(5)212 /2011-12 ಶ್ಯಭರ್ತ ಚ್ಂದಯಭಭ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-1 ಸಸಶನ ತಸ. ಆಳಯು ರಿವಿಕ್ಷಣಸ 
಄ಳಧಿಮನುನ ತೃಪಿಿಔಯಸಗಿ ೂಯಯಸಿಯುತಸಿಯಯಂದು ಘೀೂಷಿಶುಳ ಔುರಿತು

132 ಄ಭಿ(5)186/2011-12 ಶ್ಯ ನಂಜುಂಡಯಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-1 ಹಿರಿಷಸಯ ಗಸಯ.ಂ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ 
ತಸ|| ಆಳರಿಗಯ GPF ಖ್ಸತಯಮಲಿಱ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

133 ಄ಭಿ(5)187 /2011-12
ಗಸಯ.ಂ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಱದಲಿಱ ವಸಖ್ಸ ಄ಂಚ್ಯ ಔಚ್ಯರಿಖಳಿಗಯ ಶಥಳಸಳಕಸಳನುನ 
ಔಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ

134 ಄ಭಿ(5)179 /2011-12
ಸಸಶನ ತಸ.ಕೌಶ್ಔ ಗಸಯ.ಂ.ಮಲಿಱ 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ಲಯಔು ತನಖ್ಯಮಲಿಱ 
ಔಂಡು ಫಂದಿಯುಳ ನೂಮನತಯಖಲ ಫಗಯೆ



135 ಄ಭಿ(5)85 /2011-12
ಗಸಯ.ಂ.ಖಲಲಿಱ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಬಿಱುಲಯಔಟಯುಖಲು ಄ನಧಿಔೃತಸಗಿ 
ಗಯಯುಸಸಜಯಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ

136 ಄ಭಿ(5)114/2011-12
ಶ್ಯ ಬಿ.ುಟಯಟಗೌಡ ಪಿ.ಡಿ. ಮಱಖತಳಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಆಳಯ 
಄ಭಸನತುಿ ಅದಯಳನುನ ಯದುೆಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು

137 ಄ಭಿ(5)175 /2011-12 ಗಸಯ.ಂ.ಖಲ ಯಖರ್ತ ರಿಶ್ಱನಯ ಶಬಯ ನಡಯಶುಳ ಔುರಿತು
138 ಄ಭಿ(5)53 /2011-12 ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಳಿಗಯ ಖಣಔ ಮಂತಯ(ಫಯಸಿಕ್) ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು
139 ಄ಭಿ(5)57 /2011-12

ಶ್ಯ ಄ಣಣ 'ಡಿ' ನೌಔಯಯು ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ ಗಸಯ.ಂ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ.ಆಳಯು 
ಭಸತೃ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

140 ಄ಭಿ(5)41 /2011-12
ಶ್ಯ ಸಿದಯೆಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-1 ಸಸಶನ ತಸ. ಆಳರಿಗಯ ಂ.ವಿಶಿಯಣಸ 
಄ಧಿಕಸರಿ ಷುದಯೆಗಯ ಫಡಿಿ ನಡುಳ ಔುರಿತು

141 ಄ಭಿ(5)60 /2011-12 ಸಱನಸ ಳಯದಿ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು

142 ಄ಭಿ(5)24 /2011-12 ವಿ.ಎ.ಔೃಷ್ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಫಯಲಗಯೂಡು ಗಸಯ.ಂ ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ. ಆಳರಿಗಯ 
ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಷುದಯೆಗಯ ಫಡಿಿ ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

143 ಄ಭಿ(5)43 /2011-12
ಭಸನಮ ವಿಧಸನ ರಿವತ್ ಶದಶಮಯಸದ ಶ್ಯ ಫಶಳಯಸಜ ಸಯೂಯಟಿಟ ಆಳಯ ಚ್ುಕಯು 
ಖುಯುರ್ತನ ಯವಯನ ಶಂ 245/2011ಕಯು ಈತಿಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು

144 ಄ಭಿ(5)61 /2011-12
ಂ.಄.಄/ಗಯಯಡ್-1 & ಗಯಯಡ್-2 ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲ ವಿಳಯಖಲನುನ 
ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು

145 ಄ಭಿ(5)16 /2011-12
ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಚ್ಟ್ಚ್ಟ್ನಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ ಸಮಪಿಿಮ ದಸಮಳನಷಳಿಲಮಲಿಱ 
ಕಸಣಿಸಿಕಯೂಂಡ ಸಂರ್ತ ಫಯದಿ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ

146 ಄ಭಿ(5)11 /2011-12
ದಿ:24ನಯ ಏಪಿಯಲ್ 2011 ಯಂದು ನಳದಯಷಲಿಮಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ಂಚ್ಸಮತ್ 
ದಿಳಶದ ಕಸಮಿಔಯಭದ ಫಗಯೆ

147 ಄ಭಿ(5)194 /2011-12 ಯಸಷಿರಮ ಗೌಯಳ ಗಸಯಭ ಶಬಸ ಯಸಿಿಗಯ ನಸಭ ನದಯಿನ ನಡುಳ ಔುರಿತು
148 ಄ಭಿ(5)233 /2011-12

ಯಜಸಯಬತಳ ಄ಧಿಕಸಯ ವಿಕಯದಿಯಔಯಣದ ಅಮಖಲನುನ ಷಸಂಸಿಥಔರಿಶುಳ 
ನಟಿಟನಲಿಱ ಜನಸಂದಯೂಱನ ಯೂಪಿಶುಳ ಔುರಿತು

149 ಄ಭಿ(5)236 /2011-12
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಜಸಳಖಲ್ ಗಸಯ.ಂ.ಮ 2009-10ನಯ ಷಸಲಿನ ಲಯಔು 
ತಸಶಣಯಮಲಿಱ ಔಂಡು ಫಂದ ನೂಮನತಯಖಲ ಫಗಯೆ

150 ಄ಭಿ(5)210 /2011-12
ಶ್ಯ ಕಸಂತಯಸಜಯಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಆಳಯ 
ರಿವಿಕ್ಷಣಸ ಄ಳಧಿಮನುನ ಘೀೂಷಿಶುಳ ಔುರಿತು

151 ಄ಭಿ(5)105 /2011-12 PEAIS ಯೊಜನಯಮನುನ ಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು
152 ಄ಭಿ(5)46/2011-12

ಗಸಯ.ಂ.ಖಳಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವಮಖಲ ಫಗಯೆ ಷಸಳಿಜನಔಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ 
ಭನವಿಖಲ ಫಗಯೆ

153 ಄ಭಿ(5)105 /2011-12
ಶ್ಯ ಟಿ.ಎಲ್.ುಬಔಯ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡಯ್-2 ಅಱೂಯು ತಸ ಆಳಯ GPF 

ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
154 ಄ಭಿ(5)201 /2011-12

ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎಸ್.ಭಿ ಪಿ.ಡಿ. ಸಲಮ ಗಸಯ.ಂ ಅಱೂಯು ತಸ|| ಆಳಯನುನ 
ಂಚ್ತಂತಯ ಕಸಮಿನಳಿಷಣಯಗಯ ನಯೊಜನಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

155 ಄ಭಿ(5)56 /2011-12
ಕಯ.ಡಿ.ಸಿದಯೆಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಫಯಱೂಯು ತಸ|| ಆಳಯ GPF 

ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
156 ಄ಭಿ(5)14 /2011-12

ಶ್ಯ ಫಯೂಯಲಿಂಖಮಮ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಕಯ>ಕಯಯಯ ಗಸಯ.ಂ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಆಳಯು 
ಲಯೂಕಸಮುಔಿ ಟಸಯಯಪ್ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ

157
಄ಭಿ(5)ಂ಄಄ 28 /2011-

12
ಶ್ಯ ನಸಖಯಸಜು ಂ.಄.಄ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ|| ಆಳರಿಗಯ ಮ.ದಯ. ವಸಲಯಖಲ 
ಸಯಂುಸಱ & ಔನನಡ ಶ್ಕ್ಷಔ ಷುದಯೆಗಯ ಄ಜಿಿ ಶಲಿಱಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ



158 ಄ಭಿ(5)133/2011-12 ಶ್ಯ ಕಯ.ನಸಖಯಸಜಯಗೌಡ ಂ.಄಄. ಔಫಫಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ|| ಆಳಯು 
ವಿದಯ ಯಸಶ ಭಸಡಱು ವಿಷಸ ಡಯಮಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು

159 ಄ಭಿ(5)150 /2011-12
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ|| ಜಸಳಖಲ್ ಗಸಯ.ಂಮ 2009-10ನಯ ಷಸಲಿನ ಲಯಔುತಯ 
ತನಖ್ಯಮಲಿಱ ಔಂಡು ಫಂದ ನೂಮನತಯಖಲ ಫಗಯೆ

160 ಄ಭಿ(5)148 /2011-12
ಂ.಄.಄ & ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲ ಡಸಟಸಫಯಸ್ ಯಚಿಶಱು ಭಸಹಿರ್ತ 
ದಗಿಶುಳ ಔುರಿತು

161 ಄ಭಿ(5)268 /2011-12
ಔನಸಿಟ್ಔ ಯಸಜಮದ ಭಸನಳ ಷಔುುಖಲ ಿಸಯೊಖದ ಯಚ್ಸಯ ಪಱಔಖಲನುನ 
಄ಲಳಡಿಶುಳ ಔುರಿತು

162 ಄ಭಿ(5)118 /2011-12

ಶ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಣಯಶ್ ಈ ಯೊಜನಸ ಶಭನಳಮಧಿಕಸರಿ ಶಳಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
಄ಭಿಮಸನ ಷಸ.ಶ್.ಆಲಸಖ್ಯ ಸಸಶನ ಿಹಳಯನುನ ಷಯಯಯ್ತಂದ 
಄ಭಸನತುಿಗಯೂಳಿಶಱು ಔಯಭ ಕಯಗಯೂಲುಲಳ ಔುರಿತು

163 ಄ಭಿ(5)153/2011-12
ತಸ.ಂ.ಸಮಪಿಿಮ ಗಸಯ.ಂಖಳಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವಮಖಲ ಫಗಯೆ 
ಷಸಳಿಜನಔರಿಂದ ಸಿಳಔೃತಸಗಿಯುಳ ಭನವಿಖಲ ಫಗಯೆ

164 ಄ಭಿ(5)207/2011-12
ಗಸಯ.ಂ.ಖಳಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವಮಖಲ ಫಗಯೆ ಷಸಳಿಜನಔಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ 
ಭನವಿಖಲ ಫಗಯೆ

165 ಄ಭಿ(5)149 /2011-12
ಅಱೂಯು/಄ಯಸಿಕಯಯಯ/ಸಸಶನ/ಸಯೂ.ನ.ುಯ & ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ.ಂ ಸಮಪಿಿಮ 
ಗಸಯ.ಂಖಲ ವಿವಮಖಲ ಫಗಯೆ

166 ಄ಭಿ(5)263/2011-12
ಅಱೂಯು/಄ಯಸಿಕಯಯಯ/ಸಸಶನ//ಫಯಱೂಯು/ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ & ಶ.ಔ.ುಯ 
ತಸ.ಂ ಸಮಪಿಿಮ ಗಸಯ.ಂಖಲ ವಿವಮಖಲ ಫಗಯೆ

167 ಄ಭಿ(5)ಭಸಷ಄5 /2011-12
ಶ್ಯ ಸಿ.ಸಯಚ್.ಯಮಳಯ ಚಿಔು ಔಣಗಸಱು ಗಸಯ. ಅಱೂಯು ತಸ|| ಆಳರಿಗಯ 
ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭದಡಿ ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು

168 ಄ಭಿ(5)143 /2011-12 ವಿವಯವ ಗಸಯಭ ಶಬಯಮನುನ ಗಯಯು ಸಸಜಯಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ
169 ಄ಭಿ(5)145 /2011-12 ಗಸಯಭ ಶಬಯಖಲ ವಿಡಿಯೊ ಚಿರ್ತಯಔಯಣ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
170 ಄ಭಿ(5)130 /2011-12

ಶ್ಯ ಮು.ಎಸ್.ಶಣಣ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಚ್ಂಖಡಿಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ ಶ.ಔ.ುಯ 
ತಸ|| ಆಳಯನುನ ಫದಲಸಳಣಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

171 ಄ಭಿ(5)124/2011-12
ಗಸಯ.ಂ.ಖಲ ಗಸಯಭ ಶಬಯಮಲಿಱ ತಸ. ಭಟ್ಟದ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಬಸಖಳಹಿಶುಳ 
ಔುರಿತು

172 ಄ಭಿ(5)125/2011-12
ಜಿ.ಂ, ತಸ.ಂ. ಗಸಯ.ಂಖಲ ಸಮಪಿಿಮಲಿಱ ಸಱಸಿಟಕ್ ಫಲಕಯಮನುನ ನಶಯದಿಶುಳ 
ಔುರಿತು

173 ಄ಭಿ(5)117/2011-12
ಶ್ಯ ಖುಯುಭೂರ್ತಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2  ಫಯಱೂಯು ತಸ ಆಳಯ GPF 

ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಬಸಖಃ ಄ಂರ್ತಭಸಗಿ ಷಣ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ'
174 ಄ಭಿ(5)12 /2011-12

ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ನಖಯನಷಳಿಲ ಗಸಯ>ಂ.ಮ ಕಸಮಿದಶ್ಿ/ಂ.಄.಄ 
ಆಳಯುಖಲು ಄ಔಯಭ ಿಯಶಗಿಯುಳ ಔುರಿತು

175 ಄ಭಿ(5)39 /2011-12
ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔರಿಗಯ ಎಲಸಱ 
ಗಸಯ.ಂಖಲಲಿಱ ಅಶನದ ಳಮಳಷಯಿ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

176 ಄ಭಿ(5)73 /2011-12
಄ಯಸಿಕಯಯಯ /ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ.ಂ.ಖಲ ಸಮಪಿಿಮ ಗಸಯ.ಂ.ಖಳಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ 
ವಿವಮಖಲ ಔುರಿತು

177 ಄ಭಿ(5)131 /2011-12
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಭಲಿಱಟ್ಟಣ ಗಸಯ.ಂ.ಮ ಔಯಳಶೂಲಿಗಸಯಯ ಷುದಯೆಗಯ 
ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

178 ಄ಭಿ(5)130 /2011-12 ಜಿ.ಂ.ಸಿಫಫಂದಿಖಲು ವಿಲಂಫ ಸಸಜಯಸಯರ್ತ/ಗಯಯು ಸಸಜಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
179 ಄ಭಿ(5)75 /2011-12

ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ. ಔಲಯುಯಯ ಗಸಯ.ಂ.ಗಯ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ 
ಔುರಿತು

180 ಄ಭಿ(5)95/2011-12
ಫಸಱಮ ವಿಸಷಳನುನ ತಡಯಖಟ್ುಟಳ ಸಸಖೂ ಭಔುಲ ಷಔುನುನ ಯರ್ತಸದಿಶುಳ 
ನಟಿಟನಲಿಱ ಕಯಗಯೂಲಲಫಯಕಸದ ಔಯಭಖಲ ಔುರಿತು

181 ಄ಭಿ(5)21 /2011-12 2011-12ನಯ ಷಸಲಿನ ಗಸಯ.ಂ. ಸಡ್ಿ/ಗಸಯಭ ಶಫಯ ನಡಯಶುಳ ಔುರಿತು



182 ಄ಭಿ(5)164 /2011-12

ಭಸಸತಭಗಸಂಧಿ ಆಂಧನ & ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಶಂಷಯಥಮಲಿಱ 
ಗಸಯ.ಂ.಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಪಿ.ಡಿ/ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಶದಶಮಯುಖಳಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ 
ಅಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

183 ಄ಭಿ(5)261 /2011-12
ವಿವಯವ ಗಸಯಭ ಶಬಯ (ಭಔುಲ ಗಸಯಭ ಶಬಯ) ಶಭಸಯಕಯು ಗಸಯ.ಂ 
಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಪಿ.ಡಿ.ಒ ಭತುಿ NGO ಆಳಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು

184 ಄ಭಿ(5)255/2011-12
ಶ್ಯ ಔೃವಣ ೂಜಸರಿ ಪಿ.ಡಿ., ಕಸಮಭನಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ ಶಔಲಯುಯ ತಸ. 

ಆಳಯ ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ
185 ಄ಭಿ(5)198/2011-12

ಔು||ಅಯ್ತಶಸ ವಿಿನ್ ಕಯ.ಎ.ಎಸ್.(ರಿಕ್ಷಸಥಿಿ ಄ಧಿಕಸರಿ) ಆಳರಿಗಯ ಶಳತಂತಯ 
ಯಬಸಯದ ಮಲಯ ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು

186
಄ಭಿ(5)ಗಸಯಂಸಿ 21 /2011-

12

ಶ್ಯಭರ್ತ ಲಿಲಸಳರ್ತ ಪಿ.ಡಿ.ಒ ಕಯೂಯಳಂಖಱ ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ. ಆಳಯು 
ಔತಿಳಮಲಯೂ ಿಯಶಗಿಯುಳ ಔುರಿತು

187 ಄ಭಿ(5)159 /2011-12
ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂತಔುಭಸರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ. 

ಳಗಸಿಳಣಯ ಄ಳದಿ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು
188 ಄ಭಿ(5)64 /2011-12

ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯ.ಅರ್.ಲಿಲಸ ಄ಟಯಂಡರ್ ಜಸಳಖಲ್ ಗಸಯ.ಂ ಆಳಯು ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ 
ಷುದಯೆಗಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

189 ಄ಭಿ(5)127 /2011-12

ಶ್ಯ ಄ಣಣ ಬಿನ್ ಭಲಸಱನಸಮು ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ|| ಆಳಯು 
ಭಸನಮ ಿುಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ.25555/2011ಯ 
ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ

190 ಄ಭಿ(5)76 /2011-12
ಶ್ಯ ಯಸಭಸಚ್ಸರಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಸಸಶನ ತಸ ಆಳಯ ರಿವಿಕ್ಷಣಸ 
಄ಳದಿಮನುನ ಘೀೂಷಿಶುಳ ಫಗಯೆ

191 ಄ಭಿ(5)81 /2011-12
ಅಧಸರ್ ಶಂಖ್ಯಮಮನುನ ನಸಸಿಖಲ ಖುಯುರ್ತನ ಸಸಖೂ ವಿಳಸಶದ 
ಷಸಕ್ಷಧಸಯಳನಸನಗಿ ಭಸನಮ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

192 ಄ಭಿ(5)79 /2011-12
ಶ್ಯ ಯಕಸಶ್ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಸಯೂನಸನಳಯ ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ. ಆಳಯ 
ವಿಯುದಧ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ

193 ಄ಭಿ(5)90 /2011-12
ತಲಯ ಮಲಯ ಭಱ ಷೂಯುಳ ದೆರ್ತಮನುನ ಶಂೂಣಿಸಗಿ 
ನಭೂಿಱನಯಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ

194 ಄ಭಿ(5)97 /2011-12

SIRD ಳರ್ತಯ್ತಂದ ನಡಯಮುಳ ಎಲಸಱ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಿುದುಿಸರಿಗಯ 
 ಜಿ.ಂ ಈಕಸಮಿದಶ್ಿ ಯಳಯನುನ ನಯೂಡಯಲ್ ಄ಧಿಕಸರಿಮಸಗಿ ನಯಭಔ 
ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

195 ಄ಭಿ(5)154/2011-12
ಯಸಷಿರಮ ಷಸಳಶಥ ಭಿಭಸ ಯೊಜನಯಮ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಗಸಯಕಯು 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು

196 ಄ಭಿ(5)106 /2011-12

ಶ್ಯಭರ್ತ ಬಸಖಮಭಭ ಕಯೂಂ ಚ್ಂದಯಯಗೌಡ ದಯೂಡಡಭಂಡಿಖನಷಳಿಲ ಸಸಶನ ತಸ| 

ಆಳಯು ಭಸನಮ ಈಚ್ು ನಸಮಮಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ರಿ.಄.ಶಂ 21505-

215178 ಯಔಣದ ಫಗಯೆ

197 ಄ಭಿ(5)139 /2011-12

ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯೂಕ್ತಱ ಕಯೂಂ ಶ್ಳಔುಭಸರ್ ದಯೂಡಡಕಸಡನೂಯು ಗಸಯಭ ಸಯೂ.ನ.ುಯ 
ಆಳಯು ಸಿವಿಲ್ ನಸಮಮಸಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಸಿವಿಲ್ ದಸಸ 
ಶಂ.OS94/2011ಯ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ

198 ಄ಭಿ(5)72 /2011-12
ಶ್ಯ ಶ್ಧಯ ಸಟ್ರ್ ಭನ್ ಜಸಳಖಲ್ ಗಸಯ.ಂ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಆಳರಿಗಯ 
ಯತನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಔುರಿತು

199 ಄ಭಿ(5)245 /2011-12
ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯ.ಅರ್.ವಯೃಬಸ ಪಿ.ಡಿ. ದಿಂಡಖೂಯು ಗಸಯ.ಂ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ. 

ಆಳಯನುನ ತಸ.ಂ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ನಯೊಜನಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

200 ಄ಭಿ(5)209 /2011-12

ಶ್ಯ ನಂಜ ಬಿನ್ ನಡುಭನಯ ಔರಿಸಿದೆಮಮ ಕಯಂಕಯಯಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಆಳಯು 
ನಸಮಮದಿಯು JMFC ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಆಳಯ ನಸಮಮಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ 
OS 437/2011ಯ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ

201 ಄ಭಿ(5)138 /2011-12
ಂ.಄.಄/ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲನುನ ನಯೊಜನಯ/಄ನಮಕಸಮಿನಮಿತಿ 
ನಯಮಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ



202 ಄ಭಿ(5)206 /2011-12
ಗಸಯ.ಂ.ಖಲಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಂ.಄.಄ ಄ಧಿಕಸರಿ ಷುದಯೆಖಳಿಗಯ ಸಯಚ್ುುಳರಿ 
ಯಬಸಯ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

203 ಄ಭಿ(5)235 /2011-12
Innovation in Public System ಔುರಿತು 2 ದಿನಖಲ ಕಸಮಿಗಸಯದ ಫಗಯೆ

204 ಄ಭಿ(5)44 /2011-12
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ.ಹಿರಿಮೂಯು ಗಸಯ.ಂಮಲಿಱ ಷಣ ದುಯುಯೊಖಸಗಿಯುಳ 
ಔುರಿತು

205 ಄ಭಿ(5)155 /2011-12
ಂ.಄.಄.ಖಳಿಗಯ ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು (ಗಸಯಮಿಣ ಿುದಯೂಮಖ) ಷುದಯೆಗಯ ಫಡಿಿ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ

206 ಄ಭಿ(5)157 /2011-12
ಶ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.ಯಕಸಶ್ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-1 ದಭಭನಂಖಱ ಗಸಯ.ಂ 
ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ. ಆಳಯು ಭುಂಫಡಿಿ ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು

207 ಄ಭಿ(5)86/2011-12

ಸಸಶನ ತಸ. ಷೂಫಳಿಮ ವಿವಿಧ ಗಸಯಭಖಲಲಿಱ ಶು.ಗಸಯ.ಯೊಮಡಿಮಲಿಱ 
ಕಯಗಯರ್ತಿಕಯೂಲಲಲಸದ ಕಸಭಗಸರಿಖಲು ಔಲಯಭಟ್ಟದಯಂದು ದೂಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ 
ಔುರಿತು

208 ಄ಭಿ(5)ಭಸಷ಄-2/2011-12
ಶ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ನಸಖಯಸಜು ಚಿತಯದುಖಿ ಆಳಯು ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔಔು ಄ಧಿನಮಭ 
2005 ಯಡಿ ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

209 ಄ಭಿ(5)11 /2011-12
ಶ್ಯ ನಸಖಯಸಜ್ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಬಯಯಸುಯ ಗಸಯ.ಂ ಅಱೂಯು ತಸ. 

ಆಳಯನುನ ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
210 ಄ಭಿ(5)49/2011-12

RIDF ಯೊಜನಯಮಡಿ ಗಸಯ.ಂ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣ ಔುರಿತು ನಫಸಡ್ಿ 
ಶಂಷಯಥಮಳಯು ಖಭನಸಿಯುಳ ನೂಮನತಯಖಲ ಫಗಯೆ

211 ಄ಭಿ(5)83 /2011-12
ಶ್ಯ ಶಂತಯೂವ ಔುಭಸರ್ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಭಲಲಿ ಗಸಯ.ಂ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. 

ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಷಸಳಿಜನಔ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ

212 ಄ಭಿ(5)99 /2011-12 ಶ್ಯ ಕಯಳನಸಗ್ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯೂಯೂಯು ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ. ಆಳರಿಗಯ 
ಗಯೂಯೂಯು ಸಯಭಸಳರ್ತ ಳಷಸಷತು ಯೊಜನಯಮಡಿ ಳಶರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು

213 ಄ಭಿ(5)77 /2011-12
ಶ್ಯಭರ್ತ ಱಕ್ಷಿಮ ಕಯೂಂ ಲಯಕಯಶ್ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಭಡಫಱು ಗಸಯ.ಂ ಅಱೂಯು 
ತಸ. ಆಳರಿಗಯ ನಯಭಕಸರ್ತಗಯ ಄ನುಮದನಯಗಯ ನಡುಳ ಔುರಿತು

214 ಄ಭಿ(5) /2011-12 ತಸಱೂಱಔು ಕಸಮಿನಳಿಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು & ಪಿ.ಡಿ.ಖಲನುನ ಫಸಱ ಕಸಮಿಿಔ 
ಕಸಯೆ್ದ ಷಯಕ್ಷನ್ 17ಯಡಿ ನರಿಕ್ಷಔಯನಸನಗಿ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

215 ಄ಭಿ(5)74 /2011-12 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಜಿ.ಯವಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಯಡಗೌಡ ಹಿಂದಿನ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಸಯಖೆಟ್ಟ ಗಸಯ.ಂ 
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಯಸ ಆಳಯು ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ

216 ಄ಭಿ(5)ಭಸಷ಄-1 /2011-12 ಶ್ಯ ಎ.ಎಂ.ಯಂಖನಸಥ್ ಬಿನ್ ಭೂಡಿಱಗಿರಿಗೌಡ ಅದಿಷಳಿಲ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ 
ಆಳಯು ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭ 2005ಯಡಿ ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು

217 ಄ಭಿ(5)209 /2011-12
ಶ್ಯ ಡಸ||ಸಯಚ್.ಸಿ.ಭಷದಯಳ ವಿಧಸನ ಶಬಸ ಶದಶಮಯು ಆಳಯ ಚ್ುಕಯು 
ಖುಯುರ್ತಱಱ ಯವಯನ ಶಂ.96ಕಯು ಈತಿಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು

218 ಄ಭಿ(5)181 /2011-12
ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ. ಶುಂಡಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ಲಯಔು 
ತನಖ್ಯಮಲಿಱ ಔಂಡು ಫಂದ ನೂಮನತಯಖಲ  ಫಗಯೆ

219 ಄ಭಿ(5)199 /2011-12 ಭಔುಲ ೌಷಿಠಔ ಿಸಸಸಯ ಗಸಯಭ ಶಬಯ ನಡಯಸಿಯುಳ ಔುರಿತು
220 ಄ಭಿ(5)173 /2011-12

ದಿ.ಸಯಚ್.ಎನ್.ುಟ್ಟಷಸಳಮಿಗೌಡ ನಳೃತಿ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಫಯಱೂಯು ತಸ|| ಆಳಯ 
ಗಸಯಚ್ುಮಯ್ತಟಿ & ಔಮ್ ಟಯಷ್ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

221 ಄ಭಿ(5)178 /2011-12
ಶ್ಯ ಸಯೂಂಫಯಗೌಡ ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಸಸಶನ ಔನವಠ ಯತನ ಕಸಯೆ್ದಮಡಿ 
ಯತನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ

222 ಄ಭಿ(5)269 /2011-12
ಗಸಯಭ ಶಬಯ/ಅಮಳಮಮ & ಸಷಿಿಔ ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯ ತಮಸರಿಶುಳ ಫಗಯೆ 
ಂದು ದಿನದ ತಯಫಯರ್ತ ನಡಯಶುಳ ಔುರಿತು

223 ಄ಭಿ(5)169 /2011-12 ಭಔುಲ ಗಸಯಭ ಶಬಯಖಲನುನ ನಡಯಶುಳ ಔುರಿತು



224 ಄ಭಿ(5)165 /2011-12
ಶ್ಯ ಄ಳಥ್ ನಸಯಸಮಣ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಜಸಖಯಳಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ. 

ಆಳಯನುನ ಯಬಸಯದ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು
225 ಄ಭಿ(5)55 /2011-12

ಶ್ಯ ಬಿ.ಟಿ.ಫಯೂಯಯಗೌಡ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಫಯಱೂಯು ತಸ ಆಳಯ GPF 

ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು
226 ಄ಭಿ(5)115 /2011-12

ಔು||ಱಕ್ಷಿಮ ಪಿ,ಡಿ. ಕಯೂಗಿಱಭನಯ ಗಸಯ.ಂ ಫಯಱೂಯು ತಸ|| ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ 
ಅದಯಳನುನ ಯದುೆಡಿಶುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು

227 ಄ಭಿ(5)40 /2011-12
ಗಸಯಮಿಣಸಭಿಳೃದಿಧ & ಂ.ಯಸಜ್ ಆಲಸಖ್ಯ ಄ಡಿಮಲಿಱ ನಯಡಯಮುಳ ಎಲಸಱ 
಄ಭಿಳೃದಿಧ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲು ಸಯದಿಔಸಗಿ ನಡಯಮುಳ ಔುರಿತು

228 ಄ಭಿ(5)71/2011-12
ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ. ಸಯಫಫಷಸಲಯ ಗಸಯ.ಂ ಪಿ.ಡಿ. & ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಆಳಯುಖಲು 
ಔತಿಳಮಲಯೂ ಿಯಶಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ

229
಄ಭಿ(5)ಗಸಯ.ಂ.ನಸಮ 
54/2011-12

ಷನುಭಂತಚ್ಸರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಸಯಚ್ ಔೃವಣಚ್ಸರ್ ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ 
ತಸ. ಆಳಯು ಈಚ್ಛ ನಸಮಮಸಱಮದಲಿಱ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ರಿಟ್ ಄ಜಿಿ ಶಂ 
14535/2011ಯ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ

230 ಄ಭಿ(5)243/2011-12
ಗಸಯ.ಂ ಖಲಲಿಱನ ಂ.಄.಄.ಖಲು & ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಳಿಗಯ ಕಸಮಿ ಷಂಚಿಕಯ 
ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

231 ಄ಭಿ(5)9/2011-12

ಶ್ಯ ಕಯ.ರ್ತಭಭವಯಟಿಟ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-2 ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ. ಆಳರಿಗಯ 10 ಳವಿದ 
15 ಳವಿ & ಳವಿದ ಹಿರಿಮ ಯತನ ವಯಯಣಿ ಫಡಿಿ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ 
ಔುರಿತು

232 ಄ಭಿ(5)33 /2011-12
ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಭದಗಟ್ಟ ಗಸಯ.ಂ.ಮಲಿಱ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಷುದಯೆಗಯ 
ಕಸನೂನು ಫಸಹಿಯಸಗಿ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ

233 ಄ಭಿ(5)161 /2011-12
ಖುಱಫಗಸಿ ಜಿಲಯಱ ಶಣೂಣಯು ಗಸಯ.ಂ.ಮ ಪಿ.ಡಿ.ಒ ನಯಣಿಗಯ ಯಣಸಗಿಯುಳ 
ಗಟ್ನಯಮನುನ ಕಂಡಿಸಿ ಭನವಿ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಔುರಿತು

234 ಄ಭಿ(5)45 /2011-12
ಶ್ಯಭರ್ತ ಯಸಳರ್ತ ಕಯೂಂ ಯಮ ಔಳಿಲಕಯೂಱು ಸಯೂನ.ುಯ ತಸ ಆಳಯ 
ಸಿವಿಲ್ ದಸಸ ಶಂ:307/2009 ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ

235
಄ಭಿ(5)ಭಸ.ಷ.಄-6/2011-

12

ಶ್ಯ ಕಯ,ನಸಖಯಸಜು ತರಿಕಯಯಯ ಆಳಯು ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭ 2005ಯಡಿ 
ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು

236 ಄ಭಿ(5)97 /2011-12
ಶ್ಯ ಪಿ.ಶಂತಯೂವ ಪಿ.ಡಿ. ಸಯೂನನಳಯ ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ. ಆಳಯ 
ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ

237 ಄ಭಿ(5)254 /2011-12 ಗಸಯ.ಂ. ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲನುನ "ಔಚ್ಯರಿ ವಿಧಸನ"ತಯಫಯರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು
238 ಄ಭಿ(5)251 /2011-12

ಔೃಷಿ & ತತಸಂಫಂದಿತ ವಿವಮಖಲ ಿುಖಯಷ ಿಸಧಸರಿತ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ಗಸಯ.ಂ 
ಶದಶಮಯು

239 ಄ಭಿ(5)234 /2011-12
ಗಸಯ.ಂ.ಸಮಪಿಿಖಲಲಿಱ ಷಸಕ್ಷಯ ಬಸಯತ್ ಕಸಮಿಔಯಭ 2012ನುನ ಮಸಿಳಮಸಗಿ 
಄ನುಶಸಠನಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು

240 ಄ಭಿ(5)216 /2011-12 ದಸಮಳಮಮ ಄ಟಯಂಡರ್ ದಯೂಡಡಗಯಣಿಗಯಯಯ ಗಸಯ.ಂ ಸಸಶನ ತಸ|| ಆಳಯು ಖ್ಸಲಿ 
ಆಯುಳ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಷುದಯೆಗಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

241 ಄ಭಿ(5)257 /2011-12
ಶ್ಯ ಕಯ.ರ್ತಭಭವಯಟಿಟ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್-1 ಆಳಯ ಷಸಭಸನಮ ಬವಿವಮ ನಧಿ 
ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

242 ಄ಭಿ(5)244 /2011-12
ತಸ.ಂ.ಸಮಪಿಿಮ ಗಸಯ.ಂಖಳಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವಮಖಲ ಫಗಯೆ 
ಷಸಳಿಜನಔರಿಂದ ಸಿಳಔೃತಸಗಿಯುಳ ಭನವಿಖಲ ಫಗಯೆ

243 ಄ಭಿ(5)238 /2011-12 ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯ.ಎಸ್.ಶಯಶಳರ್ತ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಗಯಯಡ್ 1 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಆಳರಿಗಯ 
15 ಳವಿದ ಶಳಮಂ ಚ್ಸಲಿತ ವಿವಯವ ಭುಂಫಡಿಿ ನಡುಳ ಔುರಿತು

244 ಄ಭಿ(5)128 /2012-13 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಜಿ.ಯವಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಯಡಗೌಡ ಹಿಂದಿನ ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಸಯಖೆಟ್ಟ ಗಸಯ.ಂ 
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಯಸ ಆಳಯು ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ



UÀtQÃPÀÈvÀ 
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ 
¤ªÁðºÀPÀgÀÀ   
   ªÀ»     
PÀqÀvÀ ಔಯ.¸ÀA.

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

PÀqÀvÀ «ªÀgÀ 

«¯ÉÃ ¸ÀégÀÆ¥À 
(r¸ï  J-E)

£Á±ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ 
¢£ÁAPÀ

µÀgÁ

1 2 3 4 5 6 7
1 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ ಅಸಸಯ ವಸಖ್ಯ - 19-06-1987 ರಿಂದ 08-02-1888 D 08-02-1993

  ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ ಅಸಸಯ ವಸಖ್ಯ - 09-02-1988 ರಿಂದ 22-08-1989 D 22-08-1994

3
ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ

ಭಂಡಱ ಂಚ್ಸಯಿ್ತ ಯಧಸನಯು ಸಸಖೂ ಶದಶಮಯುಖಲ ಅಭದು 
ಳಹಿ 11-05-1988 ರಿಂದ 11-05-1989 D 11-05-1994

4 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ
ಭಂಡಱ ಂಚ್ಸಯಿ್ತ ಯಧಸನಯು/ಈ ಯಧಸನಯು/ ಭಂಡಱ 
ಂಚ್ಸಯಿ್ತ ಶದಶಮಯುಖಳಿಂದ ಫಂದಿಯುಳ ತಯಖಲು           10-

02-1987 - 27-07-1990
D 01-05-1995

5 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ ಅಸಸಯ ವಸಖ್ಯ - 15-12-1987 ರಿಂದ 27-07-1990 D 27-07-1995

6 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ ಅಸಸಯ ವಸಖ್ಯ - 23-08-1989 ರಿಂದ 07-12-1990 D 07-12-1995

 7 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ ಅಸಸಯ ವಸಖ್ಯ - 15-05-1989 ರಿಂದ 28-08-1990 D 28-08-1995

8 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 06-03-1990 ರಿಂಧ 25-04-1990 D 25-04-1995

9 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 30-07-1990 ರಿಂದ 24-09-1990 D 24-09-1995

10 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 30-03-1990 ರಿಂದ 13-08-1990 D 13-08-1995

11 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 05-01-1990 ರಿಂದ 05-03-1990 D 05-03-1995

12 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 11-06-1990 ರಿಂದ 26-07-1990 D  26-07-1995

13 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ  26-04-1990 ರಿಂದ 11-06-1990 D 11-06-1995

14 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 26-10-1989 ರಿಂದ 05-01-1990 D 05-01-1995

15 ಶಚಿಳಯ ಸಸಖೂ ಶದಶಮಯ ತಯಖಲ ಳಹಿ 31-03-2000 ರಿಂದ 30-11-2000 D 30-11-1995

16 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 14-03-1991 ರಿಂದ 09-05-1991 D 09-05-1996

17 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 03-01-1991 ರಿಂದ 13-11-1991 D 13-11-1996

18 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 09-05-1991 ರಿಂದ 06-07-1996 D 06-07-1996

DqÀ½vÀ ±ÁSÉAiÀÄ DªÀÄzÀÄ «¨sÁUÀzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ



19 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 17-01-1991 ರಿಂದ 27-03-1991 D 27-03-1996

20 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 10-09-1991 ರಿಂದ 27-09-1991 D 27-09-1996

21 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 02-04-1991 ರಿಂದ 30-07-1991 D 30-07-1996

22 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 06-06-1888 ರಿಂದ 29-06-1991 D 29-06-1996

23 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 29-01-1991 ರಿಂದ 13-03-1991 D 13-03-1996

24 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ
ಭಂಡಱ ಂಚ್ಸಯಿ್ತ ಯಧಸನಯು ಸಸಖೂ ಶದಶಮಯುಖಲ ಅಭದು 
ಳಹಿ 22-09-1990 ರಿಂದ 09-01-1992 D 09-01-1997

25 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 04-12-1991 ರಿಂದ 14-02-1992 D 14-02-1997

26 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 15-02-1992 ರಿಂದ 16-06-1992 D 16-06-1997

27 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 17-06-1992 ರಿಂದ 14-12-1992 D 14-12-1997

28 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 08-07-1991 ರಿಂದ 10-09-1991 D 10-09-1997

29 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 12-03-1992 ರಿಂದ 24-06-1992 D 24-06-1997

30 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 25-06-1992 ರಿಂದ 21-11-1992 D 02-11-1997

31 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 13-11-1991 ರಿಂದ 11-03-1992 D 11-03-1997

32 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 30-11-1992 ರಿಂದ 03-02-1993 D 03-02-1998

33 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 19-07-2000 ರಿಂದ 16-11-2000 D 16-11-2000

34 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 10-10-1990 ರಿಂಧ 02-12-1998 D 02-12-2003

35 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 25-07-1998 ರಿಂದ 30-11-1998 D 30-11-2003

36 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 28-09-1998 ರಿಂಧ 25-05-1999 D 28-05-2004

37 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ  27-05-1999 ರಿ9ದ 04-01-2005 D 04-01-2005

38 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ  05-01-2000 ರಿಂದ 18-07-2000 D 18-07-2005

39 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 28-10-1997 ರಿಂದ 28-01-2000 D 28-01-2005

40 ಲಯಔುತಯ/಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಸ ವಸಖ್ಯಖಲು 23-06-1999 ರಿಂದ 20-01-2000 D 20-01-2005

41 ಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಯ/ರಿವತ್ ವಸಖ್ಯಖಲು 23-01-2000 ರಿಂದ 01-08-2000 D 01-08-2005

42 ಄ಯಯಶಕಸಿರಿ ತಯಖಲ ಳಹಿ 06-07-1994 ರಿಂದ 17-11-2000 D 17-11-2005

43 ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಔಯುಖಲ ಳಹಿ 12-04-1999 ರಿಂದ 20-07-2000 D 20-07-2005



44 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 27-08-1999 ರಿಂದ 19-06-2000 D 19-06-2005

45 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 06-11-2000 ರಿಂದ 11-06-2001 D 06-11-2005

46 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 21-06-2000 ರಿಂದ 20-10-2000 D 20-10-2005

47 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 20-12-2000 ರಿಂದ 23-01-2001 D 23-01-2006

48 ಲಯಔುತಯ/಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಸ/ರಿವತ್ ವಸಖ್ಯಖಲು 05-08-2000 ರಿಂದ 29-01-2001 D 29-01-2006

49 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ  17-11-2000 ರಿಂದ 08-03-2001 D 08-03-2006

50 ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಔಯುಖಲ ಳಹಿ 24-07-2000 ರಿಂದ 30-06-2001 D 30-06-2006

51 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ  09-03-2001 ರಿಂದ 13-08-2001 D 13-08-2006

52 ಲಯಔುತಯ/಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಸ/ರಿವತ್ ವಸಖ್ಯಖಲು 29-01-2001 ರಿಂದ 06-10-2001 D 06-10-2006

53 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ  13-08-2001 ರಿಂದ 05-12-2001 D 05-12-2006

54 ಶಚಿಳಯ ಸಸಖೂ ಶದಶಮಯ ತಯಖಲ ಳಹಿ 01-12-2000 ರಿಂದ 16-01-2002 D 16-01-2007

55 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 12-06-2001 ರಿಂದ 30-01-2002 D 30-01-2007

56 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 26-12-2000 ರಿಂದ 20-03-2002 D 20-03-2007

57 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 31-01-2002 ರಿಂದ 31-07-2002 D 31-07-2007

58 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 03-04-2002 ರಿಂದ 13-08-2002 D 13-08-2007

59 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 05-12-2001 ರಿಂದ 02-09-2002 D 02-09-2007

60 ಲಯಔುತಯ/಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಸ/ರಿವತ್ ವಸಖ್ಯಖಲು 06-10-2001 ರಿಂದ 27-11-2002 D 27-11-2007

61 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 14-08-2002 ರಿಂದ 16-12-2002 D 16-12-2007

62 ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಔಯುಖಲ ಳಹಿ 02-07-2001 ರಿಂದ 04-01-2003 D 04-01-2008

63 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 26-12-1997 ರಿಂದ 28-09-1998 D 22-02-2008

64 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 17-12-2002 ರಿಂದ 22-02-2003 D 22-02-2008

65
ಯಧಸನಭಂರ್ತಯಖಲು ಸಸಖೂ ಭುಕಮಭಂರ್ತಯಖಳಿಂದ 
ಫಂದಿಯುಳ ತಯಖಲ ಳಹಿ

27-02-1998 ರಿಂದ 05-03-2003
D 28-02-2008

66 ಲಯಔುತಯ/಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಸ/ರಿವತ್ ವಸಖ್ಯಖಲು 28-11-2002 ರಿಂದ 28-02-2003 D 28-02-2008

67 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 25-02-2003 ರಿಂದ 31-05-2003 D 31-05-2008

68 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 02-06-2003 ರಿಂದ 02-10-2003 D 02-10-2008



69 ಄ಯಯಶಕಸಿರಿ ತಯಖಲ ಳಹಿ 23-11-2000 ರಿಂದ 27-02-2004 D 27-02-2009

70 ವಸಶಔಯ ತಯಖಲ ಳಹಿ 01-04-2003 ರಿಂದ 26-02-2004 D 26-02-2009

71 ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಔಯುಖಲ ಳಹಿ 16-01-2003 ರಿಂದ 30-03-2004 D 30-03-2009

72 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 07-01-2004 ರಿಂದ 31-03-2004 D 31-03-2009

73 ಲಯಔುತಯ/಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಸ/ರಿವತ್ ವಸಖ್ಯಖಲು 01-09-2003 ರಿಂದ 31-03-2004 D 31-03-2009

74 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 01-04-2004 ರಿಂದ 20-09-2004 D 20-09-2009

75 ಶಚಿಸಱಮದ ತಯಖಲ ಳಹಿ 02-04-2004 ರಿಂದ 20-10-2004 D 20-10-2009

76 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 10-10-2003 ರಿಂದ 29-10-2004 D 29-10-2009

77 ವಸಶಔಯ ತಯಖಲ ಳಹಿ 02-06-2004 ರಿಂದ 29-11-2004 D 29-11-2009

78 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 21-09-2004 ರಿಂಧ 31-12-2004 D 31-12-2009

79 ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಔಯುಖಲ ಳಹಿ  01-03-1995 ರಿಂದ 01-04-2004 D 01-03-2010

80 ವಿಧಸನಶಬಸ ಶದಶಮಯು/ಶಚಿಳಯ ತಯಖಲ ಳಹಿ 18-01-2002 ರಿಂದ 30-03-2003 D 05-03-2010

81 ಶಚಿಸಱಮದ ತಯಖಲ ಳಹಿ 30-10-2004 ರಿಂದ 19-03-2005 D 19-03-2010

82 ಄ಯಯಶಕಸಿರಿ ತಯಖಲ ಳಹಿ 05-04-2004 ರಿಂದ 28-03-2005 D 28-03-2010

83
಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಯ/ರಿವತ್/ಈಸಧಮಔಯು/  ಄ಧಮಕ್ಷಯ 
ವಸಖ್ಯಖಲು

01-01-1995 ರಿಂದ 30-03-2005
D 03-03-2010

84 ವಸಶಔಯ ತಯಖಲ ಳಹಿ 02-10-2004 ರಿಂದ 31-03-2005 D 31-03-2010

85 ಲಯಔುತಯ/಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಸ/ರಿವತ್ ವಸಖ್ಯಖಲು 05-04-2004 ರಿಂದ 31-03-2005 D 31-03-2010

86 ಶಚಿಸಱಮದ ತಯಖಲ ಳಹಿ 04-04-2005 ರಿಂದ 31-03-2006
D 31-03-2010

87 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 04-04-2005 ರಿಂದ 03-07-2005 D 03-07-2010

88
಄ಭಿಳೃದಿಧ/ಯೊಜನಯ/ರಿವತ್/ಈಸಧಮಔಯು/  ಄ಧಮಕ್ಷಯ 
ವಸಖ್ಯಖಲು

01-04-2005 ರಿಂದ 31-03-2006
D 31-03-2011

89 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 01-08-2005 ರಿಂದ 31-03-2006 D 31-03-2011

90 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 01-04-2006 ರಿಂದ 31-10-2006 D 31-10-2011

91 ಶಚಿಸಱಮದ ತಯಖಲ ಳಹಿ 03-04-2006 ರಿಂದ 20-02-2007 D 20-02-2012



92 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 07-11-2006 ರಿಂದ 30-03-2007 D 30-03-2012

93 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 01-04-2007 ರಿಂದ 23-08-2007 D 23-08-2012

94 ಶಚಿಸಱಮದ ತಯಖಲ ಳಹಿ 21-02-2007 ರಿಂದ 19-09-2007 D 19-09-2012

95 ನಸಮಮಸಱಮ 05-04-2004 ರಿಂದ 11-12-2007 D 11-12-2012

96 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ  16-07-1997 ರಿಂದ 22-12-1997 D 22-12-2012

97 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 24-08-2007 ರಿಂದ 31-01-2008 D 31-01-2013

98 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 01-02-2008 ರಿಂದ 31-03-2008 D 31-03-2013

99 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 01-04-2008 ರಿಂದ 22-08-2008 D 22-08-2013

100 ಶಚಿಸಱಮದ ತಯಖಲ ಳಹಿ 20-09-2007 ರಿಂದ 08-09-2008 D 08-09-2013

101 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 23-08-2008 ರಿಂದ 19-12-2008 D 19-12-2013

102 ಜನಯಲ್ ಅಭದು ಳಹಿ 26-03-2008 ರಿಂದ 13-02-2009 D 13-02-2014



ಖಣಕ್ತಔೃತ 
ಔಯಶಂ    ಔಯಶಂ ಔಡತದ ಶಂಖ್ಯಮ ಔಡತದ ವಿಳಯ ಡಿಸ್ ತಯಸಯ ನಸಗಯೂಳಿಶುಳ 

ದಿನಸಂಔ

1 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/60/1993-94 ವಸಲಯಖಲ ಫಸಡಿಗಯ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯ ೆ(ಖ್ಸಶಗಿ ಔಟ್ಟಡಖಲಲಿಱ ನಡಯಶುರ್ತಿಯುಳ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಶಂಫಂಧಟ್ಟಂತಯ) D 19/11/1999

2 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಮುಷಯಕ್ತಯಆ 26/96-97 ಔಛಯರಿಯ್ತಂದ ಜಯಭಸನಸಿಟಕ್ ಈಔಯಣ ರಿಯರಿ ಭಸಡಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ D 19/11/2002

3 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಮುಷಯಕ್ತಯಆ 29/96-97 ಪಿಠಯೂಪಔಯಣಖಲನುನ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ D 10/08/2002

4 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಮುಷಯಕ್ತಯಆ 25/96-97 ಮಶಳಯ ಸಯೂಶಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಜಿ. ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಕಯಟ್ ಂದಸಮಳಳಿ ನಡಯದಿದುೆ, ಆದಕಯು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ D 29/8/2002

5 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(1)8 /96-97 ಸಸಶನ ಜಿಂ ಶಚಿಸಱಮಕಯು ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿದುಮತ್ ಬಿಲ್ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 09/01/2002

6 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಜಿಮುಷಯಕ್ತಯಆ 29/96-97 ಜಿಲಸಱ ಭಔುಲ ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯಮಲಿಱ ಷಸಧಿಸಿದ ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ ಔಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 27/6/2002

7 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/96/96-97 ಅಱೂಯು ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2017

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/55/96-97 ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಫಯಱೂಯು ಄ಳಯ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ C 20/06/2017

8 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/1/1997-98 ಸಸಶನ ತಸ: ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 27/06/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/87/1997-98 ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2028

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/80/1997-98 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ  ತಸಱೂಱಔು ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶುಳ ಔುರಿತು C 20/06/2017

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/60/1998-99 ಈ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯು, ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಯಳಯ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2029

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/306/1998-99 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಱೂಱಔು ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2029

9 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ದೂಯಸಣಿ/1999-2000 ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಗಯ ಐ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎನ್. ಲಯನ್ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2028

10 ಜಿಂಸಸ/ಅ(6)/ 132/1999-2000 ಮಿನುಗಸರಿಕಯ ಹಿರಿಮ ಶ.ನದಯರಔಯ ಔಛಯರಿಮ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2030

11 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/88/1999-2000
ಮಱಖುಂದ ಸಸಶನ ತಸ: ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು

B 27/06/2030

12 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/88/1999-2000 ಮಱಖುಂದ ಸಸಶನ ತಸ: ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 27/06/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/109/1999-2000 ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಈ ಄ಯಣಮಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಗಯ ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2030

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/14/1999-2000 ಫಸಖೂಯು ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2030

13 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ 1 ರಿಂದ 5 ಯಳಯಯಗಯ/2001 ಜಿಲಸಱ ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಄ಧಿಕಸರಿಮಳಯ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 27/06/2031

14 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/8/2000-01 ಜಸಳಖಲ್ ನಲಿಱ ತಸಱೂಱಔು ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಂಖಣ ನಭಸಿಣಕಯು ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2031

15 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/18/2000-01 ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಔಟ್ಟಡದ ಈದಸಾಟ್ನಯ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2031

16 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/303/2000-01
ಶಕಸಿರಿ ಈದುಿ ಹಿರಿಮ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯ ಚಿಔುಭಂಡಿಖನಷಳಿಲ, ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/12/2000-01
ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಫಯಚ್ನಳಿಲ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಱೂಱಔು ಖ್ಸಶಗಿ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2031

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/12/2000-01
ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಫಯಡನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಭತುಿ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಳನುನ 
ಸಯಯಂಭಿಶಱು ಔಟ್ಟಡ ಫಸಡಿಗಯ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2031

2000-01

1999-2000

ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್  ಄ಭಿಲಯಖ್ಸಱಮದಲಿಱ  ಱಬಮವಿಯುಳ ದಸಕಲಯಖಲ  ವಿಳಯ

1993-94

1996-97

1997-98

1998-99



ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/182/2000-01
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ಜುಟ್ಟನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2031

17 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/29-30/2001-02 ಜಿಲಸಱ ಮುಳಜನ ಭತುಿ ಕ್ತಯಡಸ ಆಲಸಖ್ಸಳರ್ತಯ್ತಂದ ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಱುಱಖಲ ಮಱುಶಹಿ ಔಡತ B 27/06/2032

18 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ದೂಯಸಣಿ 2/2001-02 ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಗಯ ಷಯರಿದ ದೂಯಸಣಿ ಶಂಔಿಖಲನುನ ಷಯಫ್ ಔಶಟಡಿಮಲಿಱಡಱು/ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2032

19 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/229/2001-02 ಸಸಶನ ತಸ: ವಯಟಿಟಷಳಿಲ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ ಡಯಮುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2032

20 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/130/2001-02 ಜಿಲಸಱ ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಄ಧಿಕಸರಿಮಳಯ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 27/06/2032

21 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/84/2001-02 ಶಔಲಯುಯ ಟೌನ್ ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಡಯಮುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2032

22 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಫಸಡಿಗಯ 121/2001-02
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಟೌನನಲಿಱ ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಳನುನ ಸಯಯಂಭಿಶಱು ಖ್ಸಶಗಿ ಔಟ್ಟಡಳನುನ 
ಫಸಡಿಗಯಗಯ ಡಯಮುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2032

23 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/418/2001-02
ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ: ಎಲಯಕಸಖಷಳಿಲಮಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಷಸಳಿಜನಔ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು 
ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/418/2001-02 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಫದಲಸಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/139/2001-02 ಫಯಱೂಯು ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಮ ಔಟ್ಟಡ ಫಗಯೆ B 27/06/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/135/2001-02
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ 
ಡಯಮುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2032

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಫಸ.ನ/85/2001-02
ಅಱೂಯು ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಮನುನ ಫಯಯಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಶಥಳಸಂತರಿಸಿದುೆ, ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2032

24 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/32/2002-03 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಄ಧಿಕಸರಿಮಳಯ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2033

25 ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/415/2002-03  ಶ್ಯ.ಲಿಂಖಯಸಜು, ಯ.ದ.ಶ.ಳಯ ಮಲಿನ ದೂರಿನ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2033

26 ಜಿಂಸಸ/ಅ(7)/58/2002-03
ಶ್ಯ.ಪಿ.ಸಯಚ್.ಲಿಂಖಯಸಜು, ಯ.ದ.ಶ. ಮಿನು ಔೃಷಿಔಯ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಶಂಷಯಥ ಸಸಶನ ಆಳಯು ಶ್ಯ.ಪಿ.ನಸಖಯಸಜು 
ಭು.ಕಸ.ನ. ಮಿನು ಔೃಷಿಔಯ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಶಂಷಯಥ ಸಸಶನ ಆಳಯ ಮಲಯ ಷಲಯಱ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2033

27 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/49/2002-03
ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ, ಯಸಭನಔಟಯಟ, ವಿದಸಮನಖಯ, ಸಸಶನ ಆಲಿಱಮ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖದಿಡಿಸಿದುೆ ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/49/2002-03 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಳಱಮ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/81/2002-03
ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಷಳಯಬಿಡು ಷಸಳಿಜನಔ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ

B 27/06/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/136/2002-03
ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿ, ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ, ಫಯಱೂಯು ಯಳಯ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಫಸ.ನ/50/2002-03
ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿ, ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ, ಅಱೂಯು ಆಳಯ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ ಡಯಮಱು ಄ನುಭರ್ತ 
ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2033

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/42/2002-03 ಫಸಣಸಳಯ ಈ ನಯೂಂದಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2033

28 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/190/2003-04 ತಸಱೂಱಔು-ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಗಸಯಮಿಣ ಕ್ತಯಡಯ ನಡಯಶಱು ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯಮ ವಿಚ್ಸಯ B 27/06/2034

29 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/71/2003-04
ಗಸಯಮಿಣ ಖಯಡಿ ಭನಯ ನಭಸಿಣದಡಿಮಲಿಱ ಄ಂಖಷಸಧನಯ ಶಱಔಯಣಯಕಯೂಲಲಱು ಄ನುದಸನ ಬಿಡಖುಡಯ ಭಸಡುಳ 
ಔುರಿತು. B 27/06/2034

30 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/71/2003-04
ಭುಕಮಲಯಕಸುಧಿಕಸರಿ, ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಕಯೂಠಡಿಗಯ ನಯಯ ದೂಯಸಣಿ ಶಂಔಿ ಸಯೂಂದಱು 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2034

31 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/53/2003-04 ಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡಖಲ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2034

32 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/134/2003-04
ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಆಂಜಿನಮರಿಂಗ್ ಈ ವಿಫಸಖ, ಶಔಲಯುಯ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಫಯಯಯಡಯಗಯ ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2034

33 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/119/2003-04
಄ಯಸಿಔಯಯ ಟ್ಟಣದಲಿಱಯುಳ ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ ಆಳಯ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡದ 
ಫಸಡಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು B 27/06/2034

34 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/104/2003-04
ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಇಗಿಯುಳ ಔಟ್ಟಡದಿಂದ ಫಯಯಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2034

35 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔ.ಫಸ/104/2003-04
ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಸಸಶನ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಇಗಿಯುಳ ಔಟ್ಟಡದಿಂದ ಫಯಯಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು 
ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2034

36 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/143/2003-04 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಯಮ ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯಮನುನ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2034
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ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/137/2003-04 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸಱೂಱಔು ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2034

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/105/2003-04
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔು ಫಸಯಷಭಣ ಶಂಗ(ರಿ) ದ ಭಸಯುರ್ತನಖಯ ಫಡಸಳಣಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯಮಲಿಱಯುಳ ಸಸಷಯಟಲ್ 
ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಶಕಸಿಯಕಯು ಭಸಯಸಟ್ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ ೆಯಷಸಿಳನಯ ಶಲಿಱಕಯ B 27/06/2034

37 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/34/2004-05
ಯಸಷಿರಮ ಶೂರ್ ಲಿಗ್ ಸಲಿಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಗಯ 200 ಱಕ್ಷ ಯೂ.ಖಲನುನಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ನಂದ 
ಧನಶಸಸಮ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2010

38 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔಟ್ಟಡ 196/04-05 2004-05ನಯ ಷಸಲಿನ ನಫಸಡ್ಿ ಯೊಜನಯಮಲಿಱ ಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡಖಲ ನಭಸಿಣ B 27/06/2035

39 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/8/2004-05 ದೂಯಸಣಿ ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2010

40 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔಟ್ಟಡ ಫಸಡಿಗಯ/2004-05
ಫಯಱೂಯು ಟ್ಟಣದಲಿಱಯುಳ ಶಕಸಿರಿ ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2035

41 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/46/2004-05
ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿ ೆಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ದಸಷಸಿನು ಭಳಿಗಯಮ ಫಸಡಿಗಯ ುನರ್ 
ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2010

42 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔಫಸ-2/2004-05 ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ಭ.ಭ.಄.ಆ ಸಸಶನ ಯಳಯ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಫಸಡಿಗಯ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 27/06/2035

43 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಡಸ/47/2004-05 2004-05ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಶಂಗ ಶಂಷಯಥಖಳಿಗಯ ಶಱಔಯಣಯ ಕರಿದಿಗಸಗಿ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ B 27/06/2035

44 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಭಭ಄ಆ 105/04-05
2004-05ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ವರಿಫ್ ಚ್ಸರಿಟಿಸ್, ಸಸಶನ ಯಳಯು ನಡಯಶುರ್ತಿಯುಳ ನಖಿರ್ತಔ ಭಔುಲ ಔುಟಿಯಖಳಿಗಯ 
಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2035

45 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/18/2004-05
ಸಸಶನ ನಖಯದಲಿಱ ಸಯೂಲಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂದಯಳನುನ ನಡಯಶಱು ಡಯಮುಳ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯಮನುನ ನಡಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ B 27/06/2035

46 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/8/2004-05
ಶಕಸಿರಿ ಕ್ತರಿಮ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯ, ಮಿಜಸಿಮಷಲಸಱ ಇ ವಸಲಯಮು ಖ್ಸಶಗಿ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿದುೆ ಇ ವಸಲಯಗಯ 
ರಿವೃತ ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2035

47 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔಫಸ-6/2004-05
ಜಿಲಸಱ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಿಖಲ ಭತುಿ ಄ಱಶಂಖ್ಸಮತಯ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಔಚ್ಯರಿಗಯ 
ಫಸಡಿಗಯಗಯ ಡಯದಿಯುಳ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2035

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/32/2004-05

ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣದಲಿಱ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಶಕಸಿರಿ ಮುನಸನ ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮಕಯು ಔಟ್ಟಡ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ ೆ- 
ಈ ನದಯಿಔಯು, ಬಸಯರ್ತಮ ಯದಮದೆರ್ತ ಭತುಿ ಸಯೂಮಿಯೊರ್ತ ವಿಬಸಗಿಮ ಔಚ್ಯರಿ, ಮಶೂಯು ಆಳಯ 
ಕಯೂರಿಕಯ ಫಗಯೆ

B 27/06/2035

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/44/2004-05 ಅಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಮ ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2035

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/10/2004-05
ಅಱೂಯು ಟ್ಟಣದ ಅಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಳಮಳಷಸಯೊತನನ ಶಷಕಸಯ ಶಂಗ ನಮಮಿತ ಅಱೂಯು ಯಳಯ ಈಗಸಯಣ 
ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ ುನರ್ ವಿಭಶ್ಿಶುಳ ಯಷಸಿಳನಯ ಔುರಿತು. B 27/06/2035

48 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಭಭ಄ಆ 23 /2005-06 C 20/06/2016

49 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)//05-06
ಈ ನದಯಿಔಯು, ುಸಱನಯ ಭತುಿ ುಯದಮಕ್ತಮ ಷಯಸ ಔಚ್ಯರಿ, ಸಸಶನ ಆಲಿಱನ ಖಣಔಮಂತಯಕಯು ಆಂಟ್ರ್ 
ನಯಟ್ ಷೌಱಬಮ ಄ಲಳಡಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಕಯ ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2016

50 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ುನರ್ ಯಚ್ನಯ/05-06 ಮುಳಜನಷಯಸ ಸಸಖೂ ಕ್ತಯಡಸ ಆಲಸಖ್ಯ ಮನುನ ತಸಱೂಱಔು ಭಟ್ಟದಿಂದ ಯಸಜಮಭಟ್ಟದಳಯಯಗಯ ುನರ್ ಯಚಿಶುಳ ಫಗಯೆ C 20/06/2016

51 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯ 8/05-06
ಲಯಔುಶ್ಷಿಿಕಯ 2204-00-104-0-19 (ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್)  ಖಲ--ಶಂಗಟ್ನಯ ಭತುಿ ಄ದಯಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳಳರಿಗಯ 
ಯಮಸಣ ಬತಯಮ ದಿನಬತಯಮ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2011

52 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/5/05-06 ಗಸಯಮಿಣಸಭಿಳೃದಿಧ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯಖಲಲಿಱ ಮುಳಕ್ತಿಮನುನ ತಯೂಡಗಿಸಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2011

53 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/಄ಂ.ವಿ/29/05-06
ದಿನಸಂಔ:22-2-06 ಭತುಿ 23-3-2006 ಯಂದು ನಳದಯಷಲಿಮಲಿಱ ನಡಯದ ಶಬಯಮ ನಡಳಳಿಮನುನ 
಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2011

54 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭ಄ಆ 1/05-06 ಈ ನದಯಿಔಯು, ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ  ಔುರಿತು. D 20/06/2011

55 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/10/2005-06 ಕ್ತಯಡಸ ಚ್ಟ್ುಚ್ಟಿಕಯಖಳಿಗಯ ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2011

56 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/4/2005-06 ದೂಯಸಣಿ ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2011

57 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔಟ್ಟಡ 13/2005-06 ಸಸಶನ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಯಮ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಫಯಯಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫದಲಸಯ್ತಶುಳ ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2016

58 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/56/2005-06
ಶ್ಯ ಎಂ.ಶ್ಳಯಸಜ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಸಯೂಲಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂದಯಕಯು ಫಸಡಿಗಯಗಯ ಡಯಮುಳ 
ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2016

59 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/198/2005-06 ಬೂವಿಜ್ಞಸನ ಄ಂತಜಿಱ ಄ಳಯ ಔಚ್ಯರಿಮ ಔಟ್ಟಡ ಫಸಡಿಗಯಮನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು C 20/06/2016

60 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/56/2005-06 ಹಿರಿಮ ಬೂವಿಜ್ಞಸನಖಲ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಶೂಔಿಸದ ಶಕಸಿರಿ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡ ಆದೆಲಿಱ ದಗಿಶುಳ ಔುರಿತು C 20/06/2016

61 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/62/2005-06
ಸಯೂಲನಯಸಿುಯ ತಸಱೂಱಔು ಷಳಿಲಮಶೂಯು ಆಲಿಱ ಸಯೂಶದಸಗಿ ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಳನುನ 
ಸಯಯಂಭಿಶಱು ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಫಸಡಿಗಯಗಯ ಡಯಮುಳ ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2016

62 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/09/2005-06
ತಸಱೂಱಔು ಕ್ತಯಡಸಂಖಣ ನಭಸಿಣ ಭತುಿ ನಳಿಷಣಯ ಸಸಖೂ ಜಿಲಸಱ ಕ್ತಯಡಸಂಖಣ ನಳಿಷಣಯ ಆದಯಡಿಮಲಿಱ 
಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ ಲಯ.ಶ್.2204-00-104-0-20 (ಯೊಜನಯ) D 20/06/2011
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63 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(10)ಭಭ಄ಆ 27 /2005-06

ಜಿಲಯಱಮ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿ ೆಯೊಜನಯಖಲ ಸಮಪಿಿಮಲಿಱ ಫಯುಳ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯಖಲ  ತೂಔದ ತಔುಡಿ ಸಸಗೂ 
ಫಟ್ುಟಖಳಿಗಯ ಶತಸಮನಯ ಭತುಿ ಶವಿಿಸಿಂಗ್ ಭಸಡಿಸಿಯುಳ ಫಸಫುಿ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿ. D 20/06/2011

64 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭಅಆ/248/2006-07

ಅಱೂಯು ಭತುಿ ಫಯಱೂಯು ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಯಖಳಿಗಯ 2006-07ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಅಸಸಯ ಷಸಭಸಗಿಯ ಶಯಫಯಸಜು 
ಭಸಡಱು ಟಯಂಡರ್ ಭತುಿ ಭಯು ಟಯಂಡರ್ ಯಔಟ್ಣಯಮನುನ ರ್ತಯಕಯಮಲಿಱ ಯಔಟಿಸಿದ ಫಸಫುಿ ಷಣ ಶಂದಸಮ ಭಸಡಱು 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು.

D 20/06/2012

65 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/222/2006-07
ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಳಣಖೂಯುಔೂಡು ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖಧಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ

D 20/06/2012

66 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/168/2006-07 ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಸಮಪಿಿಮ ಶಕಸಿರಿ ಔಚ್ಯರಿಖಲು ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2017

67 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/129/2006-07
ಶಔಲಯುಯ ಟೌನನಲಿಱ ಖ್ಸಶಗಿ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ತಸ.ಶ.ಔ.಄.ಖಲ ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯಮನುನ ಸಯಚಿುಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2017

68 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಪಿಅರ್ 4/2006-07 ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಔಟ್ಟಡದ ವಿದುಮತ್ ಬಿಲ್ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯ.ೆ ದಿ:1-4-06 ರಿಂದ ಸಯಯಂಬ D 20/06/2012

69 2006-07 ಄ಧಸಯ ಯೊಜನಯ 2006-07 ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಖುರಿ D 20/06/2012

70 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/22/2006-07
ಶ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ.ನಸಗಯಶ್ ಶ್ಕ್ಷಣಸದಿಕಸರಿ ಳಯು ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಳಸಗಿ ಔತಿಳಮಕಯು 
ಸಸಜಯಸಖುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2012

71 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8) ಭಭ಄ಆ253/06-07 ಫೂಱ ಭೌಂಟಯಸ್ ವಿದಸಮಶಂಷಯಥ ಸಸಶನ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಔುರಿತು. D 20/06/2012

72 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)/69/2006-07
ಸಸಶನ ನಖಯಕಯು ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಯಡು ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯ ೆಭತುಿ ಫಸಡಿಗಯಗಯ 
ಡಯದಿಯುಳ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಖಲ ಔುರಿತು. D 20/06/2012

73 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)/174/2006-07

2006-07ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಸಯೂಶದಸಗಿ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಄ಱಶಂಖ್ಸಮತಯ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, 
ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಆದನುನ ಸಯಯಂಭಿಶಱು ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ ಡಯದು ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡ:ತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2017

74 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)/118/2006-07
ತಸಱೂಱಔು ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು(ಜ.಄.ಆ) ಸಸಶನ ಳಯ ಔಚ್ಯರಿಗಸಗಿ ಡಯಮುಳ ಖ್ಸಶಗಿ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2017

75 ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)/202/2006-07

2006-07ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಸಯೂಶದಸಗಿ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಯಸಜಿಿದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಫಯಖೂಯು, 
ದಯೂಡಡಭಗಯ ೆಸಯೂಫಳಿ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆದಕಯು ಡಯಮಲಸದ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತ ಭಸಡಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

C 20/06/2017

ಜಿಂಸಸ/ಅ(10)/192/2006-07

ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ ನಖಧಿಔಯಣಕಯು ಅಡಳಿತಸತಭಔ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ C 20/06/2017

76

77 f¥ÀAºÁ/D(8)/196/07-08

«ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ PÀZÉÃjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄªÀÄj ¥Á®£Á PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ¹§âA¢AiÀÄ 

PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÀ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄ±À® gÀ»vÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÉPÀÄåjn KeÉ¤ìUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃPÀ 

ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ §UÉÎ.

D 20/06/2013

78 f¥ÀAºÁ/D(8)/240/07-08 ದಯದಲಿಱ ಅಸಸಯ ಯಕ್ಷಣಯ ಫಗಯೆ D 20/06/2013

79 f¥ÀAºÁ/D(8)/239/07-08
ಶ್ಯ ಬಿ.ಎನ್.ಫಯೂಯಯಗೌಡ , ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು, ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿ, ಭಣುಣಅಯಯೂಖಮ ಕಯಂದಯ, ಸಸಶನ 
ಳಯ ನಯೊಜನಯಮನುನ ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2013

80 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/6/2007-08
ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ, ದಯಳಯಭುದೆನಷಳಿಲ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ: ಇ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖಧಿಡಿಸಿ, ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2018

81 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/86/2007-08 ಫಯಱೂಯು ಮಯಸಜಿಿದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮನುನ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ C 20/06/2018

82 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/97/2007-08 ಭಳಿಗಯ ಶಂಖ್ಯಮ ಸಿ5 ಭತುಿ 6 ಕಯು ಕಯಗಸರಿಕಸ ಳಷಸಷತು ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಳಯ ಔಯಮತಯ ವಿತಯಣಯ ಫಗಯೆ C 20/06/2018

83 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/155/2007-08

ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಟೌನ್ ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಕಯು ಕಯಗಸರಿಕಸ ಳಷಸಷತು ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯದಲಿಱ 

ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಭೂಯು ವಯಡ್ ಖಲನುನ ಫಸಡಿಗಯ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ಡಯಮಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ
C 20/06/2018

84 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/116/2007-08 ಅಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಫಯಯಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಳಗಸಿಯ್ತಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ. C 20/06/2018

2006-07

2007-08



85 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/220/2007-08

ಯಸಜಮಳಱಮ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ 2007-08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ 
ನಱಮ ಚ್ಖಚ್ಗಯಯಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

C 20/06/2018

86 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/221/2007-08

ಯಸಜಮಳಱಮ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ 2006-07ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಸಯೂಶದಸಗಿ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ 
ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಡಳಱಹಿಯ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ: ಆದಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಡಯಮುಳ ಔಟ್ಟಡಕಯು 
ಫಸಡಿಗಯಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

C 20/06/2018

87 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/164/2007-08 (ಮುಷಯಕ್ತಯಆ) ಕ್ತಯಡಸ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಗಯ ಫಯೂಧಔಯು ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔರಿಗಯ ಗೌಯಳಧನ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

88 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/12/2007-08 ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಗಸಯಮಿಣ ಕ್ತಯಡಸ ಮಳಯ ಮುಳರ್ತ ಭಂಡಳಿಖಳಿಗಯ ಕ್ತಯಡಸ ಶಱಔಯಣಯ ವಿತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2013

89 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  154/2007-08

ಯಸಜಮ ಶಕಸಿರಿ ನೌಔಯಯ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ ನಡಯಶಱು ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮಧನಳನುನ ನಡುಳ ಫಗಯ ೆಸಸಖೂ 
ಶಕಸಿರಿ ನೌಔಯಯು ಯಸಜಮ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಕ್ತಯಡಸ ಶಧಯಿಖಳಿಗಯ ಟಸಯಕ್ ಶೂಟ್ ದಗಿಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ

D 20/06/2013

90 ಜಿಂಸಸ/಄ಭಿ(7)/ದಿನಚ್ರಿ-1/2006-07/07-08 ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ದಿನಚ್ರಿ ವಿಭವಯಿ D 20/06/2013

91 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/164/2007-08 (ಮುಷಯಕ್ತಯಆ) ಕ್ತಯಡಸ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಗಯ ಫಯೂಧಔಯು ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔರಿಗಯ ಗೌಯಳಧನ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

92 ಅ(8) ದೂಯಸಣಿ/2007-08
ಯೊಜನಸ ವಸಖ್ಯಗಯ ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ಄ಲಳಡಿಶಱು ಭುಕಮ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ ನಯಯ ದೂಯಸಣಿ ಷೌಱಬಮ 
ದಗಿಶುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2013

93 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/40/2007-08 ಔೃಷಿ ವಿಶಿಯಣಸ ನಳಿಷಣಯಮಲಿಱ ಷಸನತಕಯೂತಿಯ ಡಿಪ್ಲಱಭಸ ಫಗಯೆ D 20/06/2013

94 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/265/2007-08
ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಮ ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈವಿಬಸಖಖಲ ಄ನುಶಸಟನಕಯು ಮಸಿಮ ಕ್ಷಯತಯ ಸಿಫಫಂದಿ 
ಭತುಿ ಆತಯಯ ನಯಯಳು ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

95 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/203/2007-08
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಕಯೂಣನೂಯು ಸಯೂಫಳಿ ಫಸನಖುಂದಿ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಯಸಜಮ ಭಟ್ಟದ ಸಲಿಫಸಲ್ ಂಚ್ಸಮಳಳಿಗಯ 
ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

96 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/242/2007-08
ಶ್ಯ ಯಯಣುಕಸಭೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು(ವಯಯಣಿ-2) ಮಿನುಗಸರಿಕಯ ಆಲಸಖ್ಯ, ಗಯೂಯೂಯು ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

97 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/140/2007-08
2007-08ನಯ ಷಸಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಡಸಔುಮಮಂಟ್ ಯೊಜನಯಖಲ ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯಮ ಮಫಱಗಿನಲಿಱ ಄ಯಣಮ ಯಯಯಔಯ 
ಗೌಯಳಧನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

98 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/109/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಶಂರ್ತ ಈಸರ್ ಜಿಲಸಱ ಄ಂಖವಿಔಱಯ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ, ಚ್ಱನಸದಯ ಔುರಿತು

D 20/06/2013

99 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/276/2007-08
ಔನಸಿಟ್ಔ ಯಸಜಮ ಭಸನಳ ಷಔುುಖಲ ಄ರಿಳು, ಯಕ್ಷಣಯ  ತಯಯಳುಖಲ ಫಗಯ ೆತಯಫಯರ್ತ/ಕಸಮಸಿಗಸಯಖಲನುನ 
ಶಕಸಿಯಯತಯ ಶಂಷಯಥಖಲ ಶಷಬಸಗಿತಳದಯೂಂದಿಗಯ ಕಯಗಯೂಲುಲಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

100 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/165/2007-08

ಶ್ುಭಗಟ್ಟ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಕಸಮಿಔಯಭದಡಿ ಶಭಖಯ ಜಲಸನಮನ ನಳಿಷಣಯ ಔುರಿತು ಈದಔಭಂಡಱದಲಿಱ ನಯಂಫರ್ 
ಭಸಸಯಮಲಿಱ ನಡಯಮಲಿಯುಳ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

D 20/06/2013

101 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/25/2007-08
ಜಿಲಸಱ ಭತುಿ ತಸಱೂಱಔು ಭಟ್ಟದ ಎಲಸಱ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಸಯಶಯು, ದೂಯಸಣಿ, ಮಫಯಲ್ ಔಚ್ಯರಿ 
ಭನಯ/ಪಸಮಕ್ಸ ಶಂಖ್ಯಮಮನಯೂನಲಗಯೂಂಡ ವಿಳಯಳನುನ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

102 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/328/2007-08 2007-08ನಯ ಷಸಲಿನ ಔುಸಿಿಟ್ುಖಲ ಭಸಷಸನ ನಡುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2013

103 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/236/2007-08 ಮುಳಜನಷಯಯಮ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2013

104 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/186/2007-08
ಶ್ಯ.ಟಿ.ಫಸಱಚ್ಂದಯ, ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ, ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ವಿಬಸಖ ಸಸಶನ ಳಯ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಔುರಿತು D 20/06/2013

105 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/57/2007-08 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ನಸಗಯಶ್, ಜಿಲಸಱ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ, ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ರಿಳರ್ತಿತ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. D 20/06/2013

106 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/55/2007-08 ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಸಿ.ನಸಗಯಶ್ ಜಿಲಸಱ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಭತುಿ ಯಸಶ ಟಿಟಮನುನ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

107 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/134/2007-08
ಜಿಲಸಱ ಳಱಮ ದಡಿಮಲಿಱ 2007-08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಯೊಜನಸ ಫಸಬಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಄ನುದಸನಳನುನ 
ಶಸಸಮಸನುದಸನದ ಬಿಲ್ ಭೂಱಔ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2013

108 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/44/2007-08 ಗಯೂದಸಭು ಫಸಡಿಗಯ ಫಸಕ್ತಮನುನ ಸಳರ್ತಶದಯ ಆಯುಳ ಫಗಯ ೆ(ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ) D 20/06/2013

109 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/88/2007-08
2006-07ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಕ್ತನ ಷಸಣಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಫಸಱಔಯ 
ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು C 20/06/2018



110 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/254/2007-08

ಯಸಜಮಳಱಮ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ 2007-08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ 
ನಱಮ ಮಶಳಯಸಯೂಶಷಳಿಲ, ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

C 20/06/2018

111 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/254/2007-08
2007-08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಸಯೂಶದಸಗಿ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಯಸಜಿಿದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮಲಿಱ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ 
ಸಯಯಂಭಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು. C 20/06/2018

112 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/197/2007-08
ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ಕಸಮಿ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔು ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಔಚ್ಯರಿಮನುನ ಶಕಸಿರಿ 
ಔಟ್ಟಡಕಯು ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಔುರಿತು C 20/06/2018

113 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/219/2007-08
ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ, ಄ರ್ತಿಚ್ೌಡನಷಳಿಲ,ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ: ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ  
ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಕಯೂರಿ.

C 20/06/2018

114 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/69/2007-08

ಯಸಜಮಳಱಮ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ 2006-07ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ 
ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಷಯದನಷಳಿಲ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ: ಆದಯ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

C 20/06/2018

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/123/ಬಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ ಯೊಝನಯ/2007-08 ಬಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ ಯೊಜನಯಮ ಄ನುಶಸಟನ ಔುರಿತಂತಯ ಯಖರ್ತ ಳಯದಿಮನುನ ನಖದಿತ ಄ಳಧಿಯೊಲಗಯ ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2013

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/26/2007-08 ಜಿಲಸಱ ಫಸಱಬಳನ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣಕಯು ಄ಖತಮ ಔಯಭಕಯಗಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ C 20/06/2018

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/52/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ ವಿ.ಗಿತಸ, ಹಿಂದಿನ ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಄ಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಔಯಭ D 20/06/2013

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/229/2007-08 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮಲಿಱ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯಖಳಿಗಯ ಡಿತಯ ಄ಕ್ತು ದಸಷಸಿನು ಆಱಱದಯ ಆಯುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2013

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)ದೂಯಸಣಿ 4/2007-08 ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಔಟ್ಟಡದ ಎಲಸಱ ವಸಖ್ಯಖಲ ದೂಯಸಣಿ ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2013

಄ಂಖವಿಔಱಯ ಭಸಮನಯಜ್ ಮಂಟ್ ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯ D 20/06/2013

115 ಄(8()/223/2008-09
ಎಸ್.ಡಿ.ಷಸಳಮಿಗೌಡ, ಔೃಷಿ ಶಸಸಮಔ, ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯ ಔಚ್ಯರಿ,ಶಔಲಯುಯ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ 
ಔುರಿತು. D 20/06/2014

116 f¥ÀAºÁ/C(8)/zÀÆgÀªÁtÂ-4/08-09 E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ ªÉÆ¨ÉÊ¯ï zÀÆgÀªÁtÂ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ §UÉÎ. D 20/06/2014

117 f¥ÀAºÁ/C(8)/270/08-09
CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÁuÁªÀgÀ ºÉÆÃ§½AiÀÄ ¨ÁåqÀgÀºÀ½î UÉÆ®ègÀºÀnÖAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀjPÉ PÀ°PÁ 

PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄÄªÀ §UÉÎ.
D 20/06/2014

118 f¥ÀAºÁ/C(8)/276/08-09
ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁPÀëgÀvÁ ¸À«ÄwAiÀÄ°è £ÀqÉ¢gÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ §æZÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¤ÃrgÀÄªÀ 

zÀÆjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥Àj²Ã®£Á ªÀgÀ¢ PÀÄjvÀÄ.
D 20/06/2014

119 f¥ÀAºÁ/C(8)/114/08-09
ºÁ¸À£À ¹zÀÝAiÀÄå£ÀUÀgÀzÀ°ègÀÄªÀ PÉÆ¼ÀZÉ ¥ÀæzÉÃ±À UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ²æÃªÀÄw.E.n.£ÀAdªÀÄägÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄÃ°éZÁgÀPÀgÀ£ÁßV 

£ÉÃªÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀæAxÁ®AiÀÄ £ÀqÉ¸À®Ä ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ E®èzÀ ²±ÀÄ«ºÁgÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ©lÄÖPÉÆqÀÄªÀ §UÉÎ.
D 20/06/2014

120 f¥ÀAºÁ/C(8)/67/08-09
²æÃ.JA.ªÀÄºÀzÉÃªÀ, ªÀ£À¥Á®PÀ EªÀjUÉ PÁ®«Äw ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½gÀÄªÀ §UÉÎ.
D 20/06/2014

121 f¥ÀAºÁ/C(8)/269/08-09
CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ PÀµÀ¨Á ºÉÆÃ§½, ¨ÁtUÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄªÀ ©.n.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ gÀªÀgÀ 

zsÀªÀÄð¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æÃªÀÄw. ©.J¸ï.¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄªÀgÀ EgÁzÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀQÃ®gÀ £ÉÆÃnÃ¸ï.
D 20/06/2014

122 f¥ÀAºÁ/C(8)/325/08-09
²æÃ UÀÄgÀÄzÀvï ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆAiÀÄì¼À UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ læ¸ïÖ ºÁ¸À£À EªÀjUÉ ¸À°è¹zÀ 

ªÀÄ£À«AiÀÄ §UÉÎ.
D 20/06/2014

123 f¥ÀAºÁ/C(8)/176/08-09 ¸ÀPÁðgÀªÀÅ wAUÀ½UÉÆªÉÄä ¤ÃqÀÄªÀ ªÀiÁ¸Á±À£ÀzÀ°è C£ÁåAiÀÄªÁVgÀÄªÀ §UÉÎ. D 20/06/2014

124 f¥ÀAºÁ/C(8)/58/08-09
The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellars (Recognition of Forest Rights) 

Act 2006 ªÀÄvÀÄÛ Rules 2008 £ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ §UÉÎ.
D 20/06/2014

125 f¥ÀAºÁ/C(8)/183/08-09
2008-09£ÉÃ ¸Á°£À°è ¹ÛçÃ±ÀQÛ ¨sÀªÀ£À/ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀÄ½UÉ ¤«Äð¸À®Ä DAiÀÄÝ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è ¸ÀÜ¼ÁªÀPÁ±À 

PÀ°à¹PÉÆqÀÄªÀ §UÉÎ.
D 20/06/2014

126 f¥ÀAºÁ/C(8)/280/08-09 ºÀ¼É vÁ®ÆèPÀÄ PÀZÉÃj PÀlÖqÀzÀ°è C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÉÆgÁfðzÉÃ¸Á¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯É £ÀqÉ¸ÀÄªÀ §UÉÎ. D 20/06/2014

127 f¥ÀAºÁ/C(8)/77/08-09 CgÀ¹ÃPÉgÉ vÁ: UÀAqÀ¹ ºÉÆÃ§½ gÀAUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄAiÀÄå£À ºÉAqÀw UËgÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£À« PÀÄjvÀÄ. D 20/06/2014

128 f¥ÀAºÁ/C(8)/215/08-09 C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À PÉÆqÀÄªÀ §UÉÎ (eÉÆåÃw ©.J£ï. EªÀgÀ ªÀÄ£À«) D 20/06/2014

129 f¥ÀAºÁ/C(8)/104/08-09 CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁPÀëgÀvÁ ¢£ÁZÀgÀuÉ 2008 gÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥Àæ±À¹ÛUÁV ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀ §UÉÎ. D 20/06/2014

130 f¥ÀAºÁ/C(8)/329/08-09 ¤gÀÄzÉÆåÃV CAzsÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀzÀ §UÉÎ. D 20/06/2014

2008-09



131 f¥ÀAºÁ/C(8)/69/08-09
E-ªÀÄ»¼Á AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr f¯ÉèAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ ««zsÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°è ¨ÁQ EgÀÄªÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß 

EvÀåxÀðUÉÆ½¸ÀÄªÀ §UÉÎ.
D 20/06/2014

132 f¥ÀAºÁ/C(8)/19/08-09
¸ÀªÀÄUÀæ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è£À ¥ÀÆgÀPÀ ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®«PÁ¸À ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß 

§®¥Àr¸ÀÄªÀ §UÉÎ.
D 20/06/2014

133 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/98/08-09  ಕಯಂದಯದ ಕಸಮಿಔತಯಿಮ ಷುದಯೆಮ ನಯಭಕಸರ್ತಮಲಿಱ .ಜಸ/ಂಖಡದ ಭಹಿಳಯಗಯ ಄ನಸಮಮಸಗಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

134 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/133/08-09
ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಸಸಖೂ ಄ಂಖವಿಔಱಯ ಭತುಿ ಹಿರಿಮ ನಸಖರಿಔಯ ವಯಯಯೊಭಿಳೃದಿೆಗಸಗಿ ಯೂಪಿಸಿಯುಳ 
ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಔುರಿತು ವಿವಯವ ಯಚ್ಸಯಸಂದಯೂಱನ  ಏಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

135 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/134/08-09 ಄ಂಖನಸಡಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ನಯಭಕಸರ್ತ ಔುರಿತು ಔುಯಸದಷಳಿಲ ಗಸಯಭಶಥಯ ಭನವಿ D 20/06/2014

136 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/259/08-09 ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದಿಂದ ಅಖಮಿಶುಳ ಭಹಿಳಸ ಕ್ತಯಡಸಟ್ುಖಳಿಗಯ ತಖಱುಳ ಯಮಸಣ ಬತಯಮಮನುನ ಬರಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

137 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/311/08-09
ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂಜುಳಸಫಸಯ್ತ ದಿಳ.ದ.ಶ. ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಯ, ಅಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸಭಸನಮ ಬವಿವಮ ನಧಿ 
ಖ್ಸತಯಮಲಿಱ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಕಯೂರಿ.

D 20/06/2014

138 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/268/08-09 ಶ್ಯಭರ್ತ ಕಯ.ಳಶಂತಭಭ, ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ ಆಳಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

139 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/312/08-09
ಶ್ಯ.ಸಂಡುಯಂಗಯಗೌಡ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು, ಈ ನದಯಿಔಯ ಔಚ್ಯರಿ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಷಸಭಸನಮ ಬವಿವಮ ನಧಿ 
ಖ್ಸತಯಮಲಿಱ ಷಸಱ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಕಯೂರಿ.

D 20/06/2014

140 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/7/08-09
಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿಮ ಷುದಯ ೆಕಯಬಿಟಿಟಯುಳ ಫಗಯ ೆ ಸಸಖೂ ಗಸಯಮಿಣ ುನಳಿಶರ್ತ ಕಸಮಿಔತಿಯ ಷುದಯೆಗಯ 
ಫಯಯಯ ಗಸಯಭದಳಯನುನ ಅಯ್ದು ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

141 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/130/08-09
ಶಔಲಯುಯ ತಸಱೂಱಔು ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔತಿಳಮದ ಲಯೂದ ಔುರಿತು ಷಸಭಸನಮ ಶಬಯಮಲಿಱ 
ಭಸಹಿರ್ತಮನುನ ನಡುಳ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

142 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/221/08-09 ಭಯಗಿಡಿ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿಮಸದ ಎ.ಡಿ.ನಭಿಱ ಆಳಯ ಅತಭಷತಯಮಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಚ್ಸಯದ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

143 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/234/08-09 ಫಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ ಯೊಜನಯಮಲಿಱ ಪಲಸನುಬವಿಮಸಗಿ ದಸಕಲಯ ಭಸಡಿಕಯೂಲಲದಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

144 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/107/08-09
ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಂ.ಎಸ್.ಭಂಜುಲ ಕಯೂಂ ಬಿ.ಕಯ.ಱಕ್ಷಮಮಮ ಫೂಳನಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಭತುಿ ಄ಂಚ್ಯ ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ಆಳಯನುನ 
ಫೂಳನಷಳಿಲ ಕಸಲಯೂನಮ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿಮನಸನಗಿ ತಸತಸುಲಿಔಸಗಿ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

145 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/99/08-09 ಭಔುಲ ಶುಯಕ್ಷತಯಗಯೂಶುಯ ಜಿಲಯಱಮ ಫಸಱಬಳನದಲಿಱ ಅಟಿಕಯಖಲನುನ ಶುಳಮಳಷಯಥಮಲಿಱಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

146 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/45/08-09
2008-09 ಯ ಷಸಲಿಗಯ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯಖಲ ಪಲಸನುಬವಿಖಳಿಗಯ ಶಥಳಿಮ ಅಸಸಯ ಷಸಭಸಗಿಯಖಲನುನ 
ಶಯಫಯಸಜು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

147 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/147/08-09 ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯಕಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

148 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/145/08-09 ಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥ್, ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲು ಶಔಲಯುಯ ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ದುಯುಯೊಖದ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

149 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/144/08-09 ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಯಚ್ಸಯ ಕಸಮಿಔಯಭ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

150 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/126/08-09 ಶ್ು ವಿಸಸಯ ಄ಂಖನಸಡಿ ವಸಲಯ ಸಸಖೂ ಫಸಱಭಂದಿಯಖಲ ದಸಕಲಸರ್ತಖಲ ನಳಿಷಣಯ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

151 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/309/08-09 ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

152 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/156/08-09
ಭನಯಮ ಹಿಂದಯ ರ್ತಯುಗಸಡುಳ ಜಸಖದಲಿಱ ತಂರ್ತಫಯಲಿಮನುನ ಸಸಕ್ತ ನಭಭ ಜಮಿನನಲಿಱ (38 ಖುಂಟಯ) ಭನಯ 
ನಮಿಿಶುತಯಿಯಂದು ಔಱಱನುನ ಸಸಕ್ತಯುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

153 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/162/08-09 ಭುಯಳಿ ಟಯಯಡಸ್ಿ ಆಳರಿಂದ ಕಯೂಫಫರಿ ಭಸಯಸಟ್ದ ಷಣ ಕಯೂಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

154 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/266/08-09 ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ  ಷುದಯ ೆಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

155 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/179/08-09 ಶಳಮಂಷಯಸ ಶಂಷಯಥಖಲು ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ವಿವಯವ ವಸಲಯಖಲನುನ ಯಸಜಮ ಶಸಸಮಧನದಡಿ ರಿಖಣಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

156 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/182/08-09
಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಕಯಱಶ ಕಯೂರಿ ಶಯಯೂಜಿವಿ ಎ ಕಯೂಂ ಲಯ.ವಯಕಯವಯಟಿಟ, ಸಯಫಫಷಸಲಯ, ಶಔ ುಯ ತಸ. ಆಳಯ 
ಭನವಿ ಔುರಿತು D 20/06/2014

157 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/53/08-09
2008-09ನಯ ಷಸಲಿನ ಭಭ ಄ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ತಯಮಸ ಯೊಜನಯಮ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲನುನ 
಄ನುಶಸಠನಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2014

158 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ ಆತಯಯ /08-09 ಡಿ.ದಜಯಿ ನೌಔಯಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಹಿರ್ತ ಔಡತ-ಈನಸಸ/ಸಿಫಫಂದಿ 80/03-04 D 20/06/2014

159 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ ಆತಯಯ/08-09 ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು D 20/06/2014

160 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/76/2008-09
ಸಸಶನದ ುಯದಮಕ್ತಮ ಭಸಸವಿದಸಮಱಮಕಯು ಯಯಶಯಭ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂದಯದ ಔಟ್ಟಡಖಲನುನ ತಸತಸುಲಿಔಸರಿ 
ಷಷಸಿಂತರಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014



161 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/136/2008-09
ಭುಕಮ ಕಸಮಿನಸಿಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಄ಧಿನಕಯು ಲಡುಳ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಔಟ್ಟಡಖಲ ಫಗಯ ೆಭಸಹಿರ್ತ ನಡುಳ 
ಔುರಿತು. D 20/06/2014

162 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/89/2008-09
ಅಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಔುಂದೂಯು ಸಯೂಫಳಿ ಚ್ಯನಸನುಯದಲಿಱಯುಳ ಯಯತ ಶಂಔಿ ಕಯಂದಯದ ಫಸಡಿಗಯ ಫಸಬಿಿನ ಷಣಳನುನ 
ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ D 20/06/2014

163 ಜಿಂಸಸ/ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ/2008-09 2008-09ನಯ ಷಸಲಿನ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಖಲ ವಿಳಯ D 20/06/2014

164 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/34/2001-02 ರಿಂದ 2008-09
ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಖಳಿಗಯ ಖ್ಸಶಗಿ ಔಟ್ಟಡಖಲನುನ ಫಸಡಿಗಯಗಯ 
ಡಯಮುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

165 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/39/2008-09
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಟೌನ್ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು

D 20/06/2014

166 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/35/2008-09

ಯಸಜಮಳಱಮ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ 2006-07ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಸಯೂಶದಸಗಿ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ 
ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಶಔಲಯುಯ ಟೌನ್ ಆದಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಡಯಮುಳ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

D 20/06/2014

167 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/121/2008-09 ಄ಂಖನಸಡಿ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಣಯಮನುನ ಫಯಯಯ ಔಡಯಗಯ ಫದಲಸಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

168 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/304/2008-09
ದಿನಸಂಔ:30-1-2009 ಭತುಿ 31-1-2009 ಯಂದು ನಳದಯಷಲಿಮ ವಿಜ್ಞಸನ ಬಳನದಲಿಱ ನಡಯಮುಳ National 

Conference ನಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

169 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/169/2008-09 ಭಸನಮ ಜಿ.ಂ. ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಖೃಷ ಔಚ್ಯರಿಮ ದೂಯಸಣಿ ಔಯಯಮ ಮಫಱಖನುನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

170 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/2008-09 ಅಡಳಿತ ತಯಫಯರ್ತ ಶಂವಯಥ,ಮಶೂರಿನಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

171 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/205/2008-09 ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂಜುಲಯಸಜು ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿ ೆಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಆಳಯು 
ಶ್ಯ ಕ್ತ ಿಶಂಗಖಲು ಭತುಿ ಬಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ ಯೊಜನಯಮ ಪಲಸನುಬವಿಖಳಿಗಯ ನಡುರ್ತಿಯುಳ ಕ್ತಯುಔುಲದ ಫಗಯ.ೆ

D 20/06/2014

172 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/11/2008-09 ೃಥಿವ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ 2008 ನುನ ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

173 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/಄ಔಆ/2008-09
಄ಂಖವಿಔಱರಿಗಸಗಿ ಗಸಯಮಿಣ ುನಿಳಶರ್ತ ಯೊಜನಯಮನುನ ತಸಱೂಱಔು ಭಟ್ಟದಲಿಱ ಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ

D 20/06/2014

174 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ /2008-09 ಎಲಸಱ ಆಲಸಖ್ಸ ಄ಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ ಔಯಭಕಸುಗಿ ಔಲುಹಿಸಿಯುಳ ತಯಖಲ ಔಡತ D 20/06/2014

175 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/120/2008-09 ಂಚ್ಸಮತ್ ಭಹಿಳಸಕ್ತಿ ಄ಭಿಮಸನದಡಿಮಲಿಱ ಯಸಜಮ ಭಹಿಳಸ ಔೂುಟ್ ಯಚಿಶುಳ ಔುರಿತಂತ D 20/06/2014

176 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/331/2008-09
ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಿಮಔಯಣದ ಫಗಯಗಯ ಭಸಚ್ಿ 19,20-2009 ಯಂದು ಯಸಷಿರಮ ವಿಚ್ಸಯ ಶಂಕ್ತಯಣ ಎಿಡಿಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

177 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/18/2008-09 2008-09ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ರಿಮಸಮರ್ತ ದಯದಲಿಱ ಬಿತಿನಯ ಬಿಜ ವಿತಯಣಸ ಕಸಮಿಔಯಭದ ಄ನುಶಸಟನದ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

178 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/241/2008-09
ಜಿಲಸಱ ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯುಖಲ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ

D 20/06/2014

179 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ 13 /2008-09
ನಖಯದ ಯನನ್ ಮಷಲಸಱದ ಇದಸೆ ಅಳಯಣದಲಿಱ ುಟ್ ಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಗಯ ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D 20/06/2014

180 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/120/2008-09
ಂಚ್ಸಮತ್ ಭಹಿಳಸಕ್ತಿ ಄ಭಿಮಸನದಡಿಮಲಿಱ ಯಸಜಮ ಭಹಿಳಸ ಔೂುಟ್ ಯಚಿಶುಳ ಔುರಿತಂತ

D 20/06/2014

181 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/30/2008-09 ಔೃಷಿ ಶಸಸಮಔಯನುನ ಔತಿಳಮದ ಮಲಯ ತಯಗಯದುಕಯೂಲಲಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

182 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/224/2008-09

ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ ಶಔಲಯುಯ ತಸಱೂಱಔು ಈದಯಸಯ ಗಸಯಭದ ಶ.ನಂ.149 ೌಯಢವಸಲಸ ಅಳಯಣದಲಿಱ ಄ಔಯಭಸಗಿ 
ಸಯೂನಯನ, ಆತಯಯ ಭಯಖಲನುನ ಄ಔಯಭಸಗಿ ಔಡಿದು ಷಸಗಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ

D 20/06/2014

183 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/125/2008-09 ಶ್ಯ ಬಿ.ಅರ್. ಫಸಱಔೃವಣ ಬಿನ್ ಯಂಖ ಬಿದಯಯ ಗಸಯಭ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸಱೂಱಔು ಆಳಯ ಭನವಿ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

184 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/245/2008-09
ಶ್ಯ ಟಿ ಎಸ್ ಶ್ಸನಂದ ಬಿನ್ ಶ್ಳಔುಭಸಯಷಸಳಮಿ ತುಡಿಕಯಷಳಿಲ ಕಸಭಶಭುದಯ ಄ಂಚ್ಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು 
ಬಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ ಯೊಜನಯಮಡಿಮಲಿಱ ತಭಭ ಭಖುಳನುನ ದಸಕಲಿಶಱು ಕಯೂರಿ D 20/06/2014

185 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/2008-09 ಄ಳಧಿ ಮಿರಿಯುಳ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ. ನಂ. ಆ 29 500309 ನುನ ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

186 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/12/2008-09
Visit of 11 BSc(Agri) Student to Z.P. organisation under agricultural extension and rural 

development course-reg.
D 20/06/2014

187 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/235/2008-09
ದಿ:27-11-2008 ಯ ಖುಯುಸಯದಿಂದ ತಯಕಸರಿ ಶಖಟ್ು ಸಮಸಯ ಳಮಳಸಸಯಳನುನ ಸಸಶನ ಔೃಷಿ ಈತನನ 
ಭಸಯುಔಟಯಟ ಶಮಿರ್ತ ಸಯಂಖಣಕಯು ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2014

188 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/196/2008-09
ತಸಱೂಱಔು ಶಸಸಮಔ ಮುಳಜನ ಷಯಸ ಭತುಿ ಕ್ತಯಡಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಯಬಸಯಳನುನ ಶ್ಯ 
ಅರ್.ಪಿ.ಶ್ಳಔುಭಸರ್ ಯ.ದ.ಶ. ಯಳರಿಗಯ ಳಹಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014



189 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/158/2008-09
ಳಗಸಿಳಣಯ ಯಮುಔ ಿಔತಿಳಮದಿಂದ ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಲಲಱು ಚ್ಱನಸದಯ ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ. ಶ್ಯಭರ್ತ 
ಸಳಿರ್ತ ನಂ ಸಯೂಶಸಡ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಄ಯಔಱಖೂಡು D 20/06/2014

190 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/207/2008-09
ಶ್ಯ ಕಯ ಭಂಜುನಸಥ್ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ(ನಯೊಜನಯ) ಜಿಲಸಱ ಷಸಕ್ಷಯತಸ ಶಮಿರ್ತ, ಸಸಶನ ಆಳಯನುನ 
ಔತಿಳಮದಿಂದ ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಳಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

191 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/80/2008-09 ಸಯಚ್.ಅರ್.ಸಿ/716/2008 ಯ ಳಯದಿ ಕಯಳಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

192 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/244/2008-09
2007-08ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಸಯಯಂಬಸದ ೌಯಢವಸಲಸ ತಯಖರ್ತಖಲನುನ ನಡಯಶುಳುದಕಯು ಔಟ್ಟಡ ಕಯೂಯತಯ ಕಸಯಣ 
ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ತಯಖರ್ತಖಲನುನ ನಡಯಶುಳುದಕಯು ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ C 20/06/2019

193 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/360/2008-09 ದಿಳರ್ತಮ ದಜಯಿ ಶಸಸಮಔಯ ಷುದಯೆಯ್ತಂದ ಯಥಭ ದಜಯಿ ಶಸಸಮಔಯ ಷುದಯೆಗಯ ಭುಂಫಡಿ ಿನಡುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

194 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/305/2008-09 ಮುಳಜನ ಷಯಸ ಕ್ತಯಡಸ ಆಲಸಖ್ಸ ಕಸಮಿಔಯಭಖಳಿಗಯ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

195 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/119/2008-09
ಮಿನುಗಸರಿಕಯ ಹಿರಿಮ ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ಜಿ.ಂ.ಸಸಶನ ಯಳಯ ದಿನಚ್ರಿಮನುನ ಄ನುಮದಿಸಿ 
ಹಿಂದಿಯುಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

196 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/230/2008-09
ಶ್ಯ ಎಂ ಯಸಧಸಔೃವಣ, ಈ ನದಯಿಔಯು, ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ ಸಸಶನ ಯಳಯ ದಿನಚ್ರಿ 
ಔುರಿತು D 20/06/2014

197 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/93/2008-09 ಜಿಲಸಱ ಜಲಸನಮನ ಅಭಿಳೃದಿಧ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಸಸಶನ ಯಳಯ ದಿನಚ್ರಿಮನುನ ಄ನುಮದಿಸಿ ಹಿಂದಿಯುಗಿಶುಳ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

198 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/85/2008-09 ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ಮು.ಷಯ.ಕ್ತಯ.ಆ. ಸಸಶನ ಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

199 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/336/2008-09 ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು (ಜಿ.ಜ.಄. ಆಲಸಖ್ಯಮ ತಸ:ಭಟ್ಟದ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ದಿನಚ್ರಿ) D 20/06/2014

200 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/314/2008-09 ಶ್ಯ ಬಿ.ಅರ್.ಶದಸಶ್ಳ, ಲಯಔು ಄ಧಿಕ್ಷಔಯು, ಜಿ.ಜ.಄.ಆಲಸಖ್ಯ ಸಸಶನ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು D 20/06/2014

201 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/303/2008-09

ಯಸಜಮಳಱಮ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ 2007-08ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ 
ನಱಮ ಸಯೂಂಖಡಷಲಲ, ಶಔಲಯುಯ ತಸಱೂಱಔು  ಇ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

D 20/06/2014

202 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/88/2008-09 ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಮ ಫಸಡಿಗಯಮನುನ ುನರ್ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

203 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/188/2008-09 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಟೌನ್ ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

204 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/68/2008-09

಄ಯಔಱಖೂಡಿನಲಿಱಯುಳ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ, ಯಯಶಯಭ ಆಲಸಖ್ಯ, ಜಲಸನಮನ ಆಲಸಖ್ಯ, 
ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಔಚ್ಯರಿಖಲು, ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱದುೆ, ಶದರಿ ಔಚ್ಯರಿಖಲನುನ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಂ. 

ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ
C 20/06/2018

205 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/307/2008-09
ಕಯಗಸರಿಕಸ ಳಷಸಷತು, ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯದಲಿಱಯುಳ ಭಳಿಗಯ ಶಂ:ಸಿ-5 ಭತುಿ ಸಿ-6 ಎಯಡು ಭಳಿಗಯಖಲ ಕರಿದಿ 
ಔಯಮತಯ ಳಯದಿ ನಯೂಂದಸಳಣಯ ಭಸಡಿಕಯೂಲುಲಳ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

206 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/44/2008-09
ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಕ್ತನ ಷಖಯಯ ಗಸಯಭದ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

207 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/274/2008-09
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔು ಔಱುಱಷಸಖಯಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ರಿಶ್ವಟ ಳಖಿದ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ 
ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಸಿ ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು. B 27/06/2038

208 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/172/2008-09
ಶಔಲಯುಯ ತಸಱಱ: ಷುಯುಡಿ ಗಸಯಭದ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2038

209 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔ.ಫಸ.ನ/323/2008-09(ಔಟ್ಟಡ ಫಸಡಿಗಯ)
ಯಸಜಮಳಱಮ ಕಸಮಿಔಯಭದಡಿ 2007-08ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಔಯ 
ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಹಿರಿಷಸಯ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ:  ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

B 27/06/2038

210 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/308/2008-09
 2008-09ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಸಯಚ್ುುಳರಿಮಸಗಿ ಅಯ್ದು ಭಸಡಿಯುಳ 50 ಶಂಖ್ಸಮಫಱದ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಔಯ 
ಸಸಖೂ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಶಂದಸಮ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2038

211 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/301/2008-09
ಮಯಸಜಿಿದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಸಯತೂಿಯು, ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಆದಕಯು ಡಯದಿಯುಳ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 27/06/2038

212 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/342/2008-09
ಶಔಲಯುಯ ಟೌನ್ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಸಿ 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2038

213 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/100/2008-09

ಯಸಜಮಳಱಮ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ 2007-08ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಭಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ 
ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಔುಂಫಯನಷಳಿಲ ಗಯಟ್ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ಆದಯ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

B 27/06/2038

214 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/302/2008-09
ಮಯಸಜಿಿದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ, ಯಸಗಸುಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆದಕಯು ಡಯದಿಯುಳ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು 
ಭಸಸಯಮಸನ ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 27/06/2038

215 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/302/2008-09(ಔ.ಫಸ.ನ)
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಱೂಱಔು ಭಲಿಱಟ್ಟಣದಲಿಱ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಮಯಸಜಿಿದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಸ 
ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 27/06/2038

ಶುತಯೂಿಲಯ ಭತುಿ ಆತಯಯ ಔಡತ 2008 B 27/06/2038



ಎಲಸಱ ಆಲಸಖ್ಯಖಲ ಟ್ಸಱು 2008 B 27/06/2038

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/318/2008-09 ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ರಿವತುಿ ಷಸಥಪಿಸಿಯುಳ 'ಔನನಡ ನಧಿ" ಗಯ ದಯಣಿಗಯ ನಡಱು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/146/2008-09
ನಯೊಜನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ ೆ(ಶ್ಯಭರ್ತ ನಸಿಮ್ ಫಿಧಯೂಿಸ್, ಫಯಯಲಚ್ುುಗಸಯಯು, ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ 
ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ)

D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/359/2008-09 ಶುಧಸಯಣ ಶಂಷಯಥಖಲ ನಸಸಿಖಲ ಹಿತದೃಷಿಟಯ್ತಂದ ಸಯೂಯಸಂಖಣ ಕ್ತಯಡಸ ಄ಂಔಣಳನುನ ತಮಸರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/284/2008-09 ಶ್ಯ ಖುಯುಸಿದೆ, ಯ.ದ.ಶ. ಈ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯ ಔಚ್ಯರಿ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/358/2008-09 ೌಯಢವಸಲಸ ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಜಿಲಸಱಭಟ್ಟದ ವಯಕ್ಷಣಿಔ ಶಮೇಲನಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/361/2008-09 ಭುಂ.ಶ್.ಕಸ ಭತುಿ ಪಿಅಐಿ ಷಸಕ್ಷಯತಸ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲನುನ ದಿನಸಂಔ:31-03-2009 ಕಯು ಭುಕಸಿಮಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/148/2008-09 ಸಸಶನ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಯಮ ಗಯೂದಸಭು ಔಟ್ಟಡಳನುನ ಫದಲಸಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/347/2008-09
Request for providing Financial Assistance to KGNM Trust Arasikere reg. (ಔಶೂಿಯಫಸ 
ಗಸಂಧಿ ಯಸಷಿರಮ ಷಸಭಯಔ ಟ್ಯಸ್ಟ(ರಿ) ಄ಯಸಿಕಯಯಯ) D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/127/2008-09
ಔಕ್ಷಿದಸಯಯಸದ ಳನತಸ ಫಶಯಳಯ ಸಿಯತಕ್ತ ಿಶಂಗದ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗದ ಚ್ಯೂಳಯನಳಿಲ, ಫಸಖೂಯು ಸಯೂಫಳಿ 
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ಆಳಯ ಶಱಸಯ ಮಯಯಗಯ ನಡಿಯುಳ ನಯೂಟಿಸ್ ಔುರಿತು D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/129/2008-09
ಔಕ್ಷಿದಸಯಯಸದ ಄ಕ್ಷತಸ ಎಎಸ್.ಬಿನ್ ಶ್ಯಗೌಡ, ಄ರ್ತನಗಸಯಭ ಸಯಫಸಫಲಯ ಄ಂಚ್ಯ, ಔಶಫಸ ಸಯೂಫಳಿ ಄ಯಔಱಖೂಡು 
ತಸಱೂಱಔು ಆಳಯ ಆಯಸದಯಮ ಮಯಯಗಯ ನಡಿಯುಳ ರ್ತಲುಳಳಿಕಯ ತಯ D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/32/2008-09 ಄ಂಖವಿಔಱರಿಗಯ ಶಕಸಿಯದ ಎಲಸಱ ಯೊಜನಯಖಲಲಿಱ ವಯ.3 ಯವುಟ ಮಿಶಲಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/229/2008-09 ಜಿಲಸಱ ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ: ಸಸಶನ ಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು E 20/06/2009

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/121/2008-09 ಄ಂಖನಸಡಿ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತಮನುನ ಫಯಯಯ ಔಡಯಗಯ ಫದಲಸಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/169/2008-09 ಭಸನಮ ಜಿ.ಂ. ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಖೃಷ ಔಚ್ಯರಿಮ ದೂಯಸಣಿ ಔಯಯಮ ಮಫಱಖನುನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/304/2008-09
ದಿನಸಂಔ:30-1-2009 ಭತುಿ 31-1-2009 ಯಂದು ನಳದಯಷಲಿಮ ವಿಜ್ಞಸನ ಬಳನದಲಿಱ ನಡಯಮುಳ National 

Conference ನಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

216 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಸಿಅರ್ 135/09-10
2009-10ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಜಿಲಸಱ ಈ ನದಯಿಔಯುಖಳಿಗಯ ತಸಱೂಱಔು ಸಿರಕ್ತ ಿಭಸಯಸಟ್ ಭಳಿಗಯ ನಭಸಿಣಕಯು 
ಯಷಸಿಳನಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

217 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 224/09-10 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಮಲಿನ ದೂರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

218 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 186/09-10
ಶ್ಯಭರ್ತ ಗಿತಸ, ಈ ನದಯಿಔಯು(ಯಬಸಯ) ಭ.ಭ.಄.ಆ ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ ಆಳಯ ಬಯಶಸಟಚ್ಸಯ ಭತುಿ ಄ಳಮಳಸಸಯದ 
ಫಗಯ ೆತನಖ್ಯ ಭಸಡಿ ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಡಱು ಭನವಿ.

D 20/06/2014

219 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/230/09-10 ಸಸಶನ ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಒ.ಯಂಖನಸಥ್ ಯಳಯ ಮಲಿನ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

220 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/258/ಕಸಮಿಯಫ/09-10
ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಿ.ಗಿತಸ, ಈ ನದಯಿಔಯು(ಯಫಸಯ) ಭ.ಭ.ಔ.. ಆಳರಿಗಯ ಕಸಱಮಿರ್ತ ಯತನ ಫಡಿ ಿಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡಱು ಶ್ಪಸಯಶುಸ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

221 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 218/09-10 ಶಂಗಳನುನ ಯದುೆ ಭಸಡಿಯುಳ ಔುರಿತು (ಮು.ಷಯ.ಕ್ತಯ. ಆಲಸಖ್ಯ) D 20/06/2014

222 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/114/09-10
ಮಶೂಯು ವಿಬಸಖ ಭಟ್ಟದ ದಶಯಸ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ಳನುನ ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಕ್ತಯಡಸಂಖಣದಲಿಱ ನಡಯಶುರ್ತಿದುೆ, ಄ನುದಸನ 
ಫಲಶಱು ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

223 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 242/09-10 ಶ್ಯ ಸಿದೆಮಮ ಡಿ ಖೂಯಪ್ ನೌಔಯ ಳಯ ನಯೊಜನಯಮನುನ ಯದುೆಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 20/06/2014

224 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 26/09-10
ಶ್ಯ.ಇಳಯ, ಮಿನುಗಸರಿಕಯ ಹಿರಿಮ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔ, ಶಔಲಯುಯ, ಳಯು ಶರಿಮಸಗಿ ಔತಿಳಮಳನುನ 
ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಱಱದ ಯಮುಔ ಿಆಳಯ ಷಯಯಮನುನ ಸಶುಸ ಮಿನುಗಸರಿಕಯ ಆಲಸಖ್ಯ ಹಿಂರ್ತಯುಗಿಶುಳ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

225 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಜಿಳಸಿಆ 83/09-10
ಜಿಲಸಱ ಷಸಕ್ಷಯತಸ ಶಮಿರ್ತಖಲನುನ ನಯೂಂದಣಿ ಭಸಡಿಸಿ ನವಿಔರಿಶದಯ ಆಯುಳ ಜಿಲಸಱ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ 
ಯತನ ತಡಹಿಡಿಮುಳ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

2009-10



226 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 137/09-10 ಶ್ಯ.ಕಯ.ಎಲ್. ಫಶಳಯಸಜು, ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು, ಜಂಟಿ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯ ಔಚ್ಯರಿ ನಯೊಜನಯ ಕಯೂರಿಕಯ ಫಗಯೆ D 20/06/2014

227 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 136/09-10 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಅರ್.ಭಂಜುಲ, ಶಸಸಮಔ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು D 20/06/2014

228 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/241/09-10 ನಳೃರ್ತ ಿಯತನ ಷೌಱಬಮ, ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಸಡ್ಿ ಷೌಱಬಮಖಳಿಗಸಗಿ ತಸಿಯ್ತಸಿ ಭನವಿ D 20/06/2014

229 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭ಄ಆ 89/09-10 ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿಮ ನಯಭಕಸರ್ತ ಔುರಿತು (ದುದ ೆಸಯೂಫಳಿ ಸಯಚ್.ಔೃಶಸನುಯ ಗಸಯಭ) D 20/06/2014

230 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 213/09-10 ಯಯಭಔುಭಸರಿ ಕಯೂಂ ಎಂ.ಎಂ.ಜಮದಯಳ ಔಱಱಂಗಯಯಯ ಗಸಯಭ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔು D 20/06/2014

231 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/239/09-10 ಄ಯಯಷಳಿಲ ಕಯಳನಖಯದ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯಕಯು ಶ್ಕ್ಷಕ್ತಮನುನ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2014

232 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭ಄ಆ 43/09-10
ರಿಶ್ವಟ ಜಸರ್ತ/ರಿಶ್ವಟ ಳಖಿ ಮಿನುಗಸಯಯ ಶಷಕಸಯ ಶಂಗ ಔಶಫಸ 



260 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 122/2009-10
ಶ್ಯ ಸಿದಯೆಗೌಡ, ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ್ಯ ಫಶಳಯಸಜಯಂದಯ ೌಯಢವಸಲಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯು ಄ಂತಯ ಯಸಷಿರಮ 
ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ದಲಿಱ ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಯ್ತಂದ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಷಣಕಸಸಿನ ನಯಯಳು ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿ.

D 20/06/2014

261 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 74/2009-10 ಗಸಯಮಿಣ 



291 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಷಸಬನ 261/2009-10
ಶ್ಯ ವಿವಔಂಠ, ಶಸಸಮಔ ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಄ಧಿಕಸರಿ ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸಭಸನಮ ಬವಿವಮ ನಧಿ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು. E 20/06/2010

292 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/NIRD ತಯಫಯರ್ತ 143/2009-10 NIRD ಸಯದಯಸಫಸದ್ ನಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ತಯಫಯರ್ತಖಳಿಗಯ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2010

293 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 96/2009-10 ಜಿಲಸಱ ಸಸಖೂ ತಸಱೂಱಔು ಫಸಱಬಳನಖಲನುನ ಄ಭಿಳೃದಿಧಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2010

294 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಚ್ಱನಸದಯ /2009-10 ಔೃಷಿ ಳಗಸಿಳಣಯಮಸಗಿಯುಳ ಔೃಷಿ/ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ ಚ್ಱನಸದಯ ನಡುಳ ಔುರಿತು. E 20/06/2010

295 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಕಸಮಸಿಗಸಯ /2009-10
ಗಸಯಮಿಣ ನಯಭಿಱಮದಲಿಱ ಗನದಯಳ ತಸಮಜಮ ನಳಿಷಣಯ ಸಸಖೂ ಯಸಜಮ ುಯಷಸುಯ ಯೊಜನಯಮ ಫಗಯ ೆಯಸಜಮಭಟ್ಟದ 
ಕಸಮಸಿಗಸಯ ಔುರಿತು. D 20/06/2014

296 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ 150/2009-10
ವಿವಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಄ಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ CDM & Renewable energy with special reference 

to bio-fuel ವಿವಮಸಗಿ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭ.
E 20/06/2010

297 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 108/2009-10 ಔಚ್ಯರಿಮಲಿಱ ಖಲಸಟಯ ನಡಯದ ಳಷಿಮ ಔುರಿತು E 20/06/2010

298 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ /2008-09/ಯಶ಄11/09-10 ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಸಧಿಕಸರಿ, ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ವಿಬಸಖ ಸಸಶನ ಯಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಫಗಯೆ E 20/06/2010

299 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  125/2009-10 ಗಸಯಮಿಣ ಳಕ್ತಱರಿಗಯ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ ಏಿಡಿಶಱು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2010

300 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/177/2009-10 ಄ಂತಯ ಯಸಷಿರಮ ಕ್ತಯಡಯಮಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2010

301 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 77/2009-10 ಬಸಯತ ಷಯಸದಲ ಭಔುಲ ಯಸವರಧವಜ ಭತುಿ ಯಸವರಗಿತಯ ಭಸಹಿರ್ತ ಶ್ಬಿಯಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2010

302 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  211/2009-10
ಜಿಲಸಱ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು (ಯಬಸಯ) ಸಸಶನ ಆಳಯು ಕಸಮಸಿಗಸಯಕಯು ಸಯೂಖಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ 
ಔುರಿತು. E 20/06/2010

303 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 101/2009-10 ಕ್ತಯಡಸ ಟ್ುವಿಗಯ ಪ್ಲಯತಸಸಷ ಧನ ನಡಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2010

304 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 15/2009-10 ಶಣಣ ಹಿಡುಳಳಿ ಯಯತನ ಮಲಯ ದೌಜಿನಮ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2010

305 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಶಬಯ ಕಸಮಸಿಗಸಯ/2009-10

ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮರ್ತ ಕಸಮಸಿಱಮಖಲಲಿಱ ಕಯಗಯೂಲುಲಳ ಄ಭಿಳೃದಿ ೆಕಸಮಿ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯಖಳಿಗಯ ಬೌಗಯೂಳಿಔ ಭಸಹಿರ್ತ 
ಳಮಳಷಯಥ ಔುರಿತಂತಯ ಫಲಕಯದಸಯಯ-ಯಶಯ ಔಯಭ ಯಕ್ತಯಯ್ದಮ ಕಸಮಸಿಗಸಯ ಶ್ಬಿಯಳನುನ ಏಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು. E 20/06/2010

306 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭಆ 52/2009-10

ಯಸಜಮದಲಿಱಯುಳ ಶಕಸಿಯದಿಂದ ಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಸಸಖೂ ಄ನುದಸನ ಡಯಮದಯ ಆಯುಳ ಄ನುದಸನತ ಄ಂಖವಿಔಱ, 

಄ಂಧ, ಕ್ತಳುಡ, ಭಸನಸಿಔ, ವಿಔಱಚ್ಯತನ ವಿವಯವ ವಸಲಯಖಳಿಗಯ ಅಮಸ ಜಿಲಯಱಮ ಜಿ.ಂ. ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಅಮಳಮಮದಲಿಱ 
಄ನುದಸನಳನುನ ಯರ್ತ ಳವಿ ಜಿಲಸಱ ಳಱಮದಲಿಱ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ

E 20/06/2010

307 ಜಿಣಸಸ/ಅ(8) ಭಭಆ/39/2009-10
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲು ಫಱಳಂತಸಗಿ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿಮಳರಿಂದ 
ಷಣ ಳಶೂಱು ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2010

308 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಚ್ಱನಸದಯ/36/2009-10
(ಚ್ಱನಸದಯ ನಡುಳ ಔುರಿತು) ಶ್ಯ. ಬಿ.ಎ.ಸಿತಸಯಸಮ್ ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿ ಆಳಯು ಔತಿಳಮಕಯು ಳಯದಿ ಭಸಡಿಕಯೂಲಲಱು 
಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2010

309 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಷಸ.ಬ.ನ/21/2009-10 ಶ್ಯಭರ್ತ ನಜಿಭುನನಶ,ಯದಶ ಆಳರಿಗಯ ಷಸಭಸನಮ ಬವಿವಮ ನಧಿ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2010

310 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ/25/2009-10

ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ನಮಂತಯಣದಲಿಱಯುಳ ಮಿನುಗಸರಿಕಯ ಆಲಸಖ್ಯಮಲಿಱ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಕಯಱಶ ಕಸಮಿಖಲ ನಳಿಷಣಯಗಯ 
ಸಿಫಫಂದಿಮ ಕಯೂಯತಯಮುಂಟಸಗಿದುೆ, ಄ದಯ ನಸಯಣಯಗಯ ಮಿನು ಔೃಷಿಔಯ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಶಂಷಯಥ ಸಸಶನ ಆಲಿಱಂದ ಸಯಚ್ುುಳರಿ 
ಸಿಫಫಂದಿ/಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ನಯೊಜಿಸಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯ.ೆ

E 20/06/2010

311 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 192/2009-10
ಯಸಷಿರಮ ಷಯಸ ಯೊಜನಯ ಕಸಮಿಔಯಭದಡಿಮಲಿಱ ಡಿಆಡಿ ಕಸಲಯಜುಖಲ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಮುಳಜನಯೂತಸಳ 
ಷಮಿಭಕಯೂಲುಲರ್ತಿದುೆ ಷಣಕಸಸಿನ ನಯಯಳನುನ ಕಯೂರಿ E 20/06/2010

312 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 196/2009-10 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮಲಿಱಯುಳ ಄ಂಖನಸಡಿ ತಯಫಯರ್ತ ಕಯಂದಯದ ಳಮಳಷಯಥಮ ಫಗಯ ೆ಄ದನುನ ಭುಚ್ುುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2010

313 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ/188/2009-10

ಎನ್ಐಎಅರ್.ಭುಷಯೂಸರಿ ಆಳಯ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಖಂಜಸಂನಲಿಱ(ರಿಷಸಸ ಯಸಜಮ) ಆಲಿಱ 2010ನಯ ಜನಳರಿ 6 ಭತುಿ 7ನಯ 
ದಿನಸಂಔಖಲಂದು ಏಿಡಿಸಿಯುಳ NREGA ಯಸಜಮ ಯರ್ತನಧಿಖಲ ಂದು ತಂಡಳನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2010

314 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 30/2009-10
National Child Award for exceptional achivement, 2009 ಯೊಜನಯ ವಿವಯವ ಷಸಧನಯಗಯದಿಯುಳ 
ಭಔುಲನುನ ಅಯ್ದು ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2010

315 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಶಬಯ ಕಸಮಸಿಗಸಯ/2009-10

ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮರ್ತ ಕಸಮಸಿಱಮಖಲಲಿಱ ಕಯಗಯೂಲುಲಳ ಄ಭಿಳೃದಿ ೆಕಸಮಿ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯಖಳಿಗಯ ಬೌಗಯೂಳಿಔ ಭಸಹಿರ್ತ 
ಳಮಳಷಯಥ ಔುರಿತಂತಯ ಫಲಕಯದಸಯಯ-ಯಶಯ ಔಯಭ ಯಕ್ತಯಯ್ದಮ ಕಸಮಸಿಗಸಯ ಶ್ಬಿಯಳನುನ ಏಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು. E 20/06/2010

316 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭ಄ಆ/140/2009-10
ಭಔುಳಿಗಸಗಿ ವಿವಿಧ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯಖಲನುನ ನಡಯಶಱು ಸಸಖೂ ಪಿಠಯೂಔಯಣ, ಶಂನೂಭಱ ಬಯೂಧಔಯನುನ ನಯಮಿಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2010

317 ಳಯದಿ ಭತುಿ ಆತಯಯ ವಿವಮಖಲು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಫುನಸದಿ ತಯಫಯರ್ತ ಸಸಶನ E 20/06/2010

318 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ/195/2009-10
ಗಸಯಮಿಣ ುನಳಿಶರ್ತ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಄ಂಖವಿಔಱಯ ಶಭಷಯಮಖಲ ಫಗಯ ೆಚ್ಚಿಿಱು ದಿ:13-1-2010 ಯಂದು 
ಈಖಯಷ ಅಧಸರಿತ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭಳನುನ ಏಿಡಿಸಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2010

319 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 193/2009-10
Request for Donation to our Gurukula.  The Reading Room and Profetional library in all 

our district head quarters of Karnataka
E 20/06/2010



320 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಯ.ಭಂ/22/2009-10
ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈ ನದಯಿಔಯ ಔಚ್ಯರಿಮ ಄ಧಿಕಸರಿ/ನೌಔಯಯ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

E 20/06/2010

321 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಆತಯಯ 28/2009-10 ಄ನಸಥಭಔುಲ ಔುಠಿಯಳನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2010

322 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಯ.ಭಂ/12/2009-10
ಈ ನದಯಿಔಯು, ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಄ಧಿಕಸರಿ ಸಸಶನ ಆಳಯ ಯಜಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು

E 20/06/2010

323 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭ಄ಆ 79/2009-10
ವಿವಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಖಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೊಜನಯಖಲಡಿಮಲಿಱ ಄ನುದಸನತ ಶಂಷಯಥಖಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ ದಗಿಶುರ್ತಿದುೆ ಄ಳುಖಲು 
ಡೂಪಿಱಕಯಟ್ ಅಖದಯ ಆಯುಳ ಫಗಯ ೆರಿಶ್ಱನಯ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2010

324 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭ಄ಆ/85/2009-10
ಕಯ.ಡಿ.ಪಿ. ಶಬಯಮಲಿಱ ಄ಂಖವಿಔಱ ಔಲಸಮಣಕಯು ಶಂಫಂಧಟ್ಟ ವಿವಮಖಲನುನ ಚ್ಚಿಿಶುಳ ಔುರಿತು

E 20/06/2010

325 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಜಿಳಶ್ಆ/80/2009-10
2009-10ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ರಿಶ್ವಟ ಜಸರ್ತ ಭತುಿ ರಿಶ್ವಟ ಂಖಡದ ನಳಷಸಕ್ಷಯರಿಗಯ ಳೃರ್ತ ಿಕೌಱಮ ತಯಫಯರ್ತ 
ಕಸಮಿಔಯಭ ಄ನುಶಸಟನ ಔುರಿತು E 20/06/2010

326 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭ಄ಆ/38/2009-10 ಔನಸಿಟ್ಔ ಯಸಜಮ ಕಸನೂನು ಷಯಯಖಲ ಸಯಧಿಕಸಯಕಯು ಶಷಕಸಯ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2010

327 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಭಭ಄ಆ/42/2009-10
ಸಸಶನ ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸ ಔಚ್ಯರಿಮಲಿಱ ಕಯಱಶ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಖುಭಸಷಯಿ ಯಜಮಂರ್ತ ಭಸಱ ಳಯ 
ಕ್ತಯುಔುಲದ ಫಗಯ ೆಸಸಖೂ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿಮರಿಗಯ ಗೌಯಳಧನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2010

328 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/55/2009-10
ಕ್ತಯಡಸ ಮದಸನಕಯು ಷಣ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು (ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಸಸನಫಸಲು ಸಯೂಫಳಿ 
಄ಳಯಯಕಸಡು ಗಸಯಭದಲಿಱ ಕ್ತಯಡಸ ಮದಸನ ನಮಿಿಶುಳ ಔುರಿತು) E 20/06/2010

329 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/PYRRA/grant/12/2009-10
2009-10ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಗಯ ಂಚ್ಸಮತ್ ಮುಳ ಕ್ತಯಡಸ ಓರ್ ಖ್ಯಲ್ ಄ಭಿಮಸನ ಯೊಜನಯ ಯಡಿ 
ಮದಸನ ಄ಭಿಳೃದಿಧಗಯ ಄ನುದಸನ ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2010

330 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/ಯಕಸ/2009-10
2009-10ನಯ ಷಸಲಿನ ಂಚ್ಸಮತ್ ಮುಳ ಕ್ತಯಡಸ ಓರ್ ಖ್ಯಲ್ ಄ಭಿಮಸನ (ಯಕಸ) ಮದಱನಯ ಔಂರ್ತನ 
ಫಂಡಸಲ ಄ನುದಸನ ತಸ:ಂಮರ್ತಗಯ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2010

331 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಯದಿ಄/144/2009-10
ಈ ನದಯಿಔಯು, ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ ಸಸಶನ ಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು

E 20/06/2010

332 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/98/2009-10
2009-10ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಯೊಜನಯ ಶ್ಷಿಿಕಯಮಡಿ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಬಿಲ್ ಭಸನಮ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ ೆಯಮಸಣ ಬತಯಮ, 
ದಿನಬತಯಮ ನಡಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ.

E 20/06/2010

333 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/.ವಸ/39/2009-10
ಜಿಲಯಱಮಲಿಱ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಮಯಸಜಿಿದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯ/ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಖಲ ಔಟ್ಟಡಖಲ 
ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲ ಫಗಯ ೆರಿಶ್ಱನಯ ನಡಯಶಱು ಶಮಿರ್ತ ಯಚಿಶುಳ ಔುರಿತು. E 20/06/2010

334 2009-10ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಔಚ್ಯರಿಮ ಄ಧಿಕಸರಿ/ಸಿಫಫಂದಿಖಲ ಅದಸಮ ತಯರಿಗಯ ತಃಖ್ಯಿ E 20/06/2010

335 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔ.ಫಸ/09/2009-10
ಸಸಶನ ಟೌನ್ ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ (ಸಯೂಶದು) ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಸಿ ಅಡಳಿತಸತಭಔ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು. B 20/06/2039

336 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔ.ಫಸ.ನ/17/2009-10
ಸಸಶನ ಟೌನ್ ಕಸಲಯಜು ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ (ಸಯೂಶದು) ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಸಿ 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು. B 20/06/2039

337 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔ.ಫಸ.ನ/183/2009-10

2008-09ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಯಸಜಮಳಱಮ ಕಸಮಿಔಯಭದಡಿ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಕ್ತಮಯ 
ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ, ಅಱೂಯು ಟೌನ್, ಇ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ 
ಔುರಿತು.

B 20/06/2039

338 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔ.ಫಸ.ನ/182/2009-10

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಔುಯುಳಂಔ ಗಸಯಭದಿಂದ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಟೌನ್ ಗಯ ಶಥಳಸಂತಯಗಯೂಂಡ ರಿಶ್ವಟ ಳಖಿದ ಮಟಿಯಕ್ 
ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಸಿ ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು. B 20/06/2039

339 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔ.ಫಸ.ನ/63/2009-10(ಜಿ.ಶ.ಔ.ಆ)
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ಜುಟ್ಟನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖದಿಡಿಸಿ ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು B 20/06/2039

340 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಔ.ಫಸ.ನ/1/2009-10 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸಱೂಱಔು ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 20/06/2039

341 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಯದ಄/2009-10
ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು(ಮುಷಯಕ್ತಯಆ, ಸಸಶನ) ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಸಸಖೂ ಯಸಶ ಟಿಟ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು

E 20/06/2010

342 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ/2009-10
಄.ನ.ಷಸ.ಯಸ.ಗಸಯ.಄.ಶಂಷಯಥ ಭತುಿ ಅಡಳಿತ ತಯಫಯರ್ತ ಶಂಷಯಥ ಮಶೂರಿನಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ತಯಫಯರ್ತಗಯ 
಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2010

343 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ/2009-10
ಜಿಲಸಱ ತಯಫಯರ್ತ ಶಂಷಯಥಮಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ತಯಫಯರ್ತಖಳಿಗಯ ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಸಮಪಿಿಮ ಄ಧಿಕಸರಿ/ನೌಔಯಯನುನ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2010

344 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ/206/2009-10
಄ಧಮಕ್ಷಯು ಭಸನವಿಮ ಭಹಿಳಸ ಄ಧಮಮನ ಕಯಂದಯ(2) ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ, ಸಯಭಸಳರ್ತ ನಖಯ ಳಯ ಭನವಿ 
ಶಸಸಮಧನ ಕಯೂರಿ E 20/06/2010

345 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ/2009-10
ಯಸವರಭಟ್ಟದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಲಿಯುಳ ಕ್ತಯಡಸಟ್ುಖಳಿಗಯ ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು

E 20/06/2010

346 ಆತಯಯ ಟ್ಸಱು 1-7-2010 E 20/06/2010

347 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/115/2009-10 (ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್)
ಶ್ಯ ಎಂ.ಸಿ.ಯಂಖನಸಥ್, ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿ ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸಭಸನಮ ಬವಿವಮ ನಧಿ ಭುಂಖಡ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2010



341 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ/2/2010-11
ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಷಱಭಡಿಮಲಿಱ ಏಪಿಯಲ್-25 ರಿಂದ 29 ಯಳಯಯಗಯ ಷಸಂಶೃರ್ತಔ  ಕಸಮಿಔಯಭ ನಡಯಶಱು ಧನ ಶಸಸಮ 
ಕಯೂರಿ.

E 20/06/2011

342 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ/87/2010-11 16ನಯ ಏಷಿಮನ್ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

343 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ/80/2010-11 ಯಂಖಬೂಮಿ ಔಲಸಶಂಗ ಸಸಶನ ಆಳಯು ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2011

344 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 50/2010-11
ಅಖಸ್ಟ 3 ಭತುಿ 4 ಯಂದು ನಡಯಮುಳ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ಕಯು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ (ಭಸನಶ ವಿದಸಮಶಂಷಯಿ, ಸಯಭಸಳರ್ತ 
ೌಯಢವಸಲಯ, ಗಯೂಯೂಯು ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಜಿಲಸಱ ಕ್ತಯಡಸಂಖಣದಲಿಱ) E 20/06/2011

345 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 19/2010-11 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಕಯಟ್ ಂದಸಮಳಳಿ ನಡಯಶಱು ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2011

346 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 65/2010-11
2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿಬಸಖ ಭತುಿ ಯಸಜಮ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಜಿಲಸಱ ಕ್ತಯಡಸಟ್ುಖಳಿಗಯ 
ಕ್ತಯಡಸ ಶಭಳಶರ ನಡಱು ಕಯೂರಿ.

E 20/06/2011

347 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 1/2010-11
ಶ್ಯ ಸಯಚ್ ಎನ್ ಄ಜುಿನ್ ಕಯೂಟಯ, ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಳಯು ಔುಸಿ ಿಂದಮದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ 
ಔುರಿತು. E 20/06/2011

348 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 74/2010-11 ರ್ತಯಕಸ ದಿನಸಚ್ಯಣಯಗಯ ಅಚ್ರಿಶಱು ಳಂರ್ತಕಯ ಕಯೂರಿಯುಳುದು E 20/06/2011

349 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 47/2010-11 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಄ಭಭನಷಟಿಟಮಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ಷಸಂಶೃರ್ತಔ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2011

350 ಄ಂಖವಿಔಱಯ ಭಸಮನಯಜ್ ಮಂಟ್ ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯ E 20/06/2011

351 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/10/2008-09/22/10-11
಄ಫುೆಲ್ ನಜಿರ್ ಷಸಬ್ ಯಸಜಮ ಗಸಯಮಿಣಸಭಿಳೃದಿಧ ಶಂಷಯಥ ಮಶೂರಿನಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2011

352 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ /2010-11
ದಿನಸಂಔ:1-9-2010 ಭತುಿ 2-7-2010 ಯಂದು ನಡಯಮಲಿಯುಳ ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭ ತಯಫಯರ್ತಗಯ ಜಿಲಸಱ 
ಭತುಿ ತಸಱೂಱಔು ಭಟ್ಟದ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

353 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ /2010-11

ದಿನಸಂಔ:26-8-2010 ರಿಂದ 28-8-2010 ಯಳಯಯಗಯ ವಿವಯವ ಳಮಕ್ತಿಖಲ ಭಸನಳ ಷಔುುಖಲು ಎಂಫ ತಯಫಯರ್ತಗಯ 
಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2011

354 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ 133/2010-11 ಶ್ಯ ಎನ್ .ಅರ್.ುಯುಶಯೂತಿಭ, ಕಯ.ಎ.ಎಸ್.(ರಿಕ್ಷಸಥಿಿ) ಆಳರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭ ಔುರಿತು E 20/06/2011

355 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ 113/2010-11 ಶ್ಯ.ಎ.ಕಯ.ಯವಿ, ಬಸ.ಅ.ಷಯ., (ರಿಕ್ಷಸಥಿಿ) ಄ಧಿಕಸರಿ ಆಳರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭ ಔುರಿತು E 20/06/2011

356 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ /2010-11

ಅತಭ ಯೊಜನಯಮ ವಿಶಿಯಣಸ ಶುಧಸಯಣಸ ವಿಧಸನ ಄ನುಶಸಟನದ ಭಸಿಡಿಸಿದ ಕಸಮಿಔಯಭ ರಿಚ್ಮ 
ಭಸಡಿಶುವಿಕಯ ಸಸಖೂ ಯಖರ್ತ ುನಿವಿಭವಯಿ ಔುರಿತು ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಕಸಮಸಿಗಸಯದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2011

357 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ /2010-11 ಜಿಲಸಱ ತಯಫಯರ್ತ ಶಂಷಯಥಮಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ತಯಫಯರ್ತಖಳಿಗಯ ಄ಧಿಕಸರಿ/ನೌಔಯಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

358 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ/62 /2010-11
ದಿನಸಂಔ 10-8-2010 ಯಂದು ಫಡತನ ನಸಯಣಯಗಸಗಿ ಎಂಫ ವಿವಮದ ಫಗಯ ೆಂದು ದಿನದ ಕಸಮಸಿಗಸಯಳನುನ 
ಏಿಡಿಸಿಯುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

359 ಎನ್.ಐ.ಅರ್.ಡಿ. ಸಯದಸಯಫಸದ್ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಷಯಮಿನಸರ್ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2011

360 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ /2010-11
ಔೃಷಿ ಭತುಿ ರಿಶಯ ಕ್ಷಯತಯಖಲಲಿಱನ ಯಚ್ಲಿತ ವಿದಸಮಭಸನಖಲು ಎಂಫ ವಿವಮದ ಫಗಯ ೆತಯಫಯರ್ತಗಯ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

361 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ 96/2010-11
National Programme for capacity building of engineers in Earthquake risk management 

in RCC & Masonary constructions E 20/06/2011

362 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಯದ಄ 42 /2010-11
ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈ ನದಯಿಔಯು, ಜಿ.ಂ. ಸಸಶನ ಳಯ ತಸತಸುಲಿಔ ಯಸಶ ಟಿಟ ಭತುಿ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ 
ಔುರಿತು E 20/06/2011

363 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/38 ದಿನಚ್ರಿ/2010-11
ಈ ನದಯಿಔಯು, ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ ಸಸಶನ ಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು

E 20/06/2011

364 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 2/2010-11
ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಷಱಭಡಿಮಲಿಱ ಏಪಿಯಲ್-25 ರಿಂದ 29 ಯಳಯಯಗಯ ಷಸಂಶೃರ್ತಔ  ಕಸಮಿಔಯಭ ನಡಯಶಱು ಧನ ಶಸಸಮ 
ಕಯೂರಿ.

E 20/06/2011

365 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 87/2010-11 16ನಯ ಏಷಿಮನ್ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

366 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ /80 /2010-11 ಯಂಖಬೂಮಿ ಔಲಸಶಂಗ ಸಸಶನ ಆಳಯು ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2011

2010-11



367 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ/50/2010-11

ಅಖಸ್ಟ 3 ಭತುಿ 4 ಯಂದು ನಡಯಮುಳ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ಕಯು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ (ಭಸನಶ ವಿದಸಮಶಂಷಯಿ, ಸಯಭಸಳರ್ತ 
ೌಯಢವಸಲಯ, ಗಯೂಯೂಯು ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಜಿಲಸಱ ಕ್ತಯಡಸಂಖಣದಲಿಱ)

E 20/06/2011

368 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ/19/2010-11 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಕಯಟ್ ಂದಸಮಳಳಿ ನಡಯಶಱು ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2011

369 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ/65 /2010-11

2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ವಿಬಸಖ ಭತುಿ ಯಸಜಮ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಜಿಲಸಱ ಕ್ತಯಡಸಟ್ುಖಳಿಗಯ 
ಕ್ತಯಡಸ ಶಭಳಶರ ನಡಱು ಕಯೂರಿ. E 20/06/2011

370 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 1 /2010-11
ಶ್ಯ.ಸಯಚ್.ಎನ್.಄ಜುಿನ್, ಕಯೂಟಯ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಳಯು ಔುಸಿ ಿಂದಮದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ 
ಔುರಿತು E 20/06/2011

371 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 74/2010-11 ರ್ತಯಕಸ ದಿನಸಚ್ಯಣಯಮನುನ ಅಚ್ರಿಶಱು ಳಂರ್ತಕಯ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

372 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 47/2010-11
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔು ಄ಭಭನಷಟಿಟಮಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ಷಸಂಶೃರ್ತಔ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

E 20/06/2011

373 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಯದಶ/88/2010-11
ಶ್ಯ.ಪಿ.ಶುಧಿರ್ ಯದಶ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನಧಿ ಖ್ಸತಯಯ್ತಂದ ತಸತಸುಲಿಔ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

E 20/06/2011

374 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ /2010-11 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಳಂರ್ತಕಯ ನಡಿಯುಳ ಔುರಿತು. E 20/06/2011

375 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/254/2010-11 ದಯಹಿಔ ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಶಮೇಲನಕಯು ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2011

376 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 232/2010-11 ಶಸಸಮಧನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

377 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 231/2010-11
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ನುಗಯೆಷಳಿಲಮಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನಕಯು ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು

E 20/06/2011

378 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ 234/2010-11 ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಮುಳ ಔುಲಿಖ ಶಭಸಜ ಷಯಸ ಟ್ಯಸ್ಟ ಗಯ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

379 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ/231/2010-11

ಭಲಯಶ್ಮಸದಲಿಱ ನಡಯಮುಳ 16ನಯ ಹಿರಿಮ ಄ಥಯಱಟಿಔಸಿಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ 
ಭನವಿ (ಶ್ಯ ಟಿ.ಯಂಖನಸಥ್ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಸ್.ಫಯೂಯಯಗೌಡ, ಬಿ.ಚ್ೌಡಯನಷಳಿಲ ಫಸಖೂಯು, ಸಯೂಳಯ ನಯಸಿುಯ 
ತಸಱೂಱಔು) E 20/06/2011

380 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  242/2010-11
ಔು: ಯಮಶ್ ಬಿ.ಸ್. ಯಸವರಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಟ್ು ಆಳರಿಗಯ ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು

E 20/06/2011

381 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  154/2010-11

ದಿ:6-9-2010 ಸಸಖೂ 7-9-2010 ಯಂದು ನಡಯದ ಸಸಶನ ತಸ: ಭಟ್ಟದ ದವಿೂಳಿ ಕಸಲಯಜುಖಲ 
ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ಕಯು ಶಸಸಮಧನ ನಡುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2015

382 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  153/2010-11 ನಸಟ್ಔ ಕಸಮಸಿಗಸಯಕಯು ಅಥಿಿಔ ನಯಯಳು ನಡುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2015

383 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  167/2010-11 ತಸಱೂಱಔು ಭಟ್ಟದಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ಖಳಿಗಯ ಶಸಸಮಧನ ನಡುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2015

384 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/226/2010-11 2010-11ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಜಿಲಸಱ ಮುಳಜನ ಮಲ ನಡಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D 20/06/2015

385 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  235/2010-11 ಭಹಿಳಸ ಶಮೇಲನ ನಡಯಶಱು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು D 20/06/2015

386 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  107/2010-11 ಅಥಿಿಔ ನಯಯಳು ಕಯೂರಿ ಄ಜಿಿ.  ಕಸಭಧಯನು ಶಷಕಸರಿ ವಿದಸಮಯಭ (ನ) ಸಸಶನ D 20/06/2015

387 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  118/2010-11
2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಯಸಜಮ ಶಕಸಿರಿ ನೌಔಯಯ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ದ ಷಸಂಶೃರ್ತಔ ಶಧಯಿಖಲನುನ 
ನಡಯಶಱು ಳಂರ್ತಕಯ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

388 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  151/2010-11 ಕ್ತಯಡಸ ಪ್ಲಯತಸಸಷ ಧನಳನುನ ಕಯೂಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿ ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಎನ್.ಯಕಸಶ್ ಆಳಯ ಭನವಿ E 20/06/2011

389 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  104/2010-11 ದಿನಸಂಔ:26-11-2010 ಯಂದು ನಡಯಮುಳ ಕಸನೂನು ಳಕ್ತಱಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯಗಯ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2011

390 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  152/2010-11

ಭಲಯಶ್ಮಸ ದಯದ ಕಯೂಲಸಱಂುಯದಲಿಱ ನಡಯಮುಳ 16ನಯ ಏಷಿಮನ್ ಹಿರಿಮಯ ಄ಥಯಱಟಿಕ್ ಚ್ಸಂಪಿಮನ್ 
ಶಧಯಿಮಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು

E 20/06/2011

391 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/207/2010-11
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಸಸಖೂ ಎಯಡನಯ ಪಿಮುಸಿ ಒದುರ್ತಿಯುಳ ಭಔುಳಿಗಯ ರಿಕ್ಷಸ ಸಿದೆತಯ ಔುರಿತು ಶಂಸದ 
ಕಸಮಿಔಯಭ ಏಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು. E 20/06/2011

392 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ  135/2010-11
Post Graduate - e - Governance programme for Executives ( GPs) at TAPMI Manipal

E 20/06/2011

393 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  125/2010-11
ಭಲಯಶ್ಮಸ ದಯದ ಕಯೂಲಸಱಂುಯದಲಿಱ ನಡಯಮುಳ 16ನಯ ಏಷಿಮನ್ ಹಿರಿಮಯ ಄ಥಯಱಟಿಕ್ ಚ್ಸಂಪಿಮನ್ 
ಶಧಯಿಮಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ.

E 20/06/2011



394 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  165/2010-11
ಔೃಷಿ ವಿಜ್ಞಸನ ಕಯಂದಯ ವಿ.ಸಿ.ಪಸಯಂ, ಭಂಡಮದಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ಔೃಷಿ ಮಲಕಯು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಶಸಸಮಧನ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಔುರಿತು. E 20/06/2011

395 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  236/2010-11 ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮರ್ತ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಷಸಂಶೃರ್ತಔ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು ಪ್ಲಯತಸಸಷ ಧನ ಕಯೂಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

396 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  141/2010-11 ಔನನಡ ಯಸಜಯೂಮತಸಳ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ E 20/06/2011

397 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  241/2010-11 ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ 12ನಯ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನಕಯು ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿ E 20/06/2011

398 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  150/2010-11
ಜಿಲಸಱ ಲಯಕಕ್ತಮಯ ಫಲಖ ಸಸಶನ ಆಳಯು ದಿನಸಂಔ:23-11-2010 ಯಂದು ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಭಹಿಳಸ ದಯವಿ ಈತಸಳ 
ಳನುನ ನಡಯಶಱು ಶಸಸಮಧನ ಕಯೂರಿ E 20/06/2011

399 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  155/2010-11
ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ದವಿ ೂಳಿ ಕಸಲಯಜುಖಲ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ಕಯು ವಿವಯವ ಄ನುದಸನ ನಡುಳ ಔುರಿತು

E 20/06/2011

400 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಳಂರ್ತಕಯ  247/2010-11 ಷಯಔಱನಲಿಱ ಜಸತಸ ಸಯೂಖಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

401 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 64/2010-11
ಷಸಕ್ಷಯತಸ ಶಂಯೊಜಔಯಸಗಿ ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು (ಶ್ಯ ಒಂಕಸಯಭೂರ್ತಿ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಚಿಂದಯನಷಳಿಲ ಗಯಟ್, 

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:)
E 20/06/2011

402 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 49/2010-11
ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಬಿ.ವಯಕಯ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔ, ಶ.ಕ್ತ.ಸಯ.ವಸಲಯ ಶಣಯಣನಷಳಿಲ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು

E 20/06/2011

403 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 58/2010-11 ಶ್ಯ ಯಮಳಯಮಮ ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔು ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು. E 20/06/2011

404 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 60/2010-11 ಶ್ಯ ಯ.ಎಂ.ುಟ್ಟಷಸಳಮಿ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು E 20/06/2011

405 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 61/2010-11 ಶ್ಯ.ಜಿ.ಎಸ್.ಚ್ಂದಯವಯಕರ್ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು E 20/06/2011

406 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/153/2009-10/29/2010-11 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಅರ್.ವಯಕಣಣ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಸಸಖೂ ಶ್ಯ ಕಯ.ಪಿ.ಭಂಚ್ಯಗೌಡ ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು E 20/06/2011

407 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 75/2010-11 ಶ್ಯ ಭಸಯಶ್ ಔಱಶಟರ್ ಶಂನೂಭಱ ಳಮಕ್ತ ಿಜಸಳಖಲ್, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು E 20/06/2011

408 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 106/2010-11
ಷಸಕ್ಷಯತಸ ಶಂಯೊಜಔಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು (ಶ್ಯ ಬಿ.ಟಿ.ಮಟಿಗೌಡ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔಯು, ಶ.ಹಿ.ಸಯ.ವಸಲಯ 
ತಯೂಯಖಯಳಳಿಲ ಅಱೂಯು ತಸ:)

E 20/06/2011

409 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ 98/2010-11/440 ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2011

410 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ನಯೊಜನಯ 51/2010-11 ಶ್ಯ ಔಲಸಮಣ ಔುಭಸರ್ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು. E 20/06/2011

411 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ 133/2010-11 ಶ್ಯ ಎಸ್.ಅರ್.ುಯುಶಯೂತಿಭ ಕಯಎಎಸ್ (ರಿಕ್ಷಸಥಿಿ) ಆಳರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭ ಔುರಿತು E 20/06/2011

412 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ 113/2010-11 ಶ್ಯ ಡಿ.ಕಯ.ಯವಿ ಬಸಅಷಯ (ರಿಕ್ಷಸಥಿಿ) ಄ಧಿಕಸರಿ ಆಳರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತ ಕಸಮಿಔಯಭ ಔುರಿತು E 20/06/2011

413 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/223/ಯಕಸ/2010-11
2008-09ನಯ ಷಸಲಿನ ಕಸಮಸಿಚ್ಯಣಯ ಄ನುದಸನಕಯು ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಕ್ತಯಡಸ ಶಱಔಯಣಯ ಕರಿದಿಶಱು ಔಯಯದಿಯುಳ 
ಟಯಂಡರ್ ಗಯ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

414 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/2010-11 ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ಮು.ಷಯ.ಕ್ತಯ.ಆ. ಕಸಮಿಔಯಭಖಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

415 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಯಕಸ/2010-11
2010-11ನಯ ಷಸಲಿನ ತಸಱೂಱಔು/ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ  ಂಚ್ಸಮತ್ ಮುಳ ಕ್ತಯಡಸ ಓರ್ ಖ್ಯಲ್ ಄ಭಿಮಸನ ಗಸಯಮಿಣ 
ಕ್ತಯಡಸ ಂದಸಮಳಳಿ ಶಂಗಟಿಶಱು ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2011

416 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ದಿನಚ್ರಿ/12/2010-11 ಜಿಲಸಱ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು E 20/06/2011

417 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ದಿನಚ್ರಿ/ಯದಿ಄/34/2010-11
ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ಮು.ಷಯ.ಕ್ತಯ.ಆ. ಸಸಶನ ಆಳಯ ಯಸಶ ಟಿಟ ಸಸಖೂ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು

E 20/06/2011

418 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ಯದಿ಄/91/2010-11
ಶ್ಯ.ಎನ.ಯುದಯಮಮ, ಜಿಲಸಱ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸದಿಕಸರಿಖಲು, ಸಸಶನ ಳಯ ಯಸಶ ದಿನಚ್ರಿ ಸಸಖೂ ತಸತಸುಲಿಔ 
ಯಸಶ ಟಿಟ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು. E 20/06/2011

ಅ(8) 245/2010-11
ಡಿಷಯಂಫರ್ 2010 ಯ ಭಸಸಯಮಲಿಱ ಜಭಿನಮಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ಸಲಿಫಸಲ್ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಜಿಲಸಱ 
ಂಚ್ಸಮರ್ತನಂದ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2011

ಅ(8)/2010-11 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು D 20/06/2015

ಅ(8)/ದೂಯಸಣಿ/2010-11 ದೂಯಸಣಿಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ  ಟ್ಸಱುಖಲು D 20/06/2015

ಅ(8)/2010-11 ಄ಯಣಮ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಆತಯಯ ಟ್ಸಱುಖಲು D 20/06/2015

ಅ(8)/2010-11 ಮಿನುಗಸರಿಕಯ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಆತಯಯ ಟ್ಸಱುಖಲು D 20/06/2015

ಅ(8)/2010-11 ಳಂರ್ತಗಯ ನಡುಳ ಔುರಿತಸದ ಟ್ಸಱುಖಲು D 20/06/2015

ಅ(8)/2010-11 ಜಿ.ಂ.ಸಮಪಿಿಗಯ ಔಟ್ಟಡ ಫಸಡಿಗಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು B 20/06/2040

ಅ(8)/2010-11 ಔೃಷಿ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ  ಆತಯಯ ಟ್ಸಱುಖಲು D 20/06/2015

ಅ(8)/2010-11 ಜಿಲಸಱ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಆತಯಯ ತಯಖಲು D 20/06/2015

ಅ(8)/2010-11 ತಯಫಯರ್ತಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು E 20/06/2011

ಅ(8)/2010-11 ಭ.ಭ.಄. ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಆತಯಯ ಟ್ಸಱುಖಲು D 20/06/2015

ಅ(8)/ವಿದುಮತ್ 4/2009-10                                   

ಜಿಂಸಸ/ಅ(8)/ವಿದುಮತ್ 2/2011-12

ಜಿ.ಂ.ಔಟ್ಟಡದ ವಿದುಮತ್ ಬಿಲ್ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯ ೆ(ದಿ:1-5-2009 ರಿಂದ ಸಯಯಂಬ)
B 20/06/2040

ಅ(8)/ಯದಿ಄/90/2010-11
ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಸಸಖೂ ತಸತಸುಲಿಔ ಯಸಶ ಟಿಟ ಄ನುಮದನಯ 
ಔುರಿತು E 20/06/2011



ಅ(8)/ಯದಿ಄/89/2010-11
ಸಿ.ನಸಖಯಸಜ್, ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈ ನದಯಿಔಯು, ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಸಸಖೂ ತಸತಸುಲಿಔ ಯಸಶ ಟಿಟ 
಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು. E 20/06/2011

1 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ 102/2011-12

ಅಖಸ್ಟ 2011 ಯ ಭಸಸಯಮಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ದಕ್ಷಿಣ ಳಱಮ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ಕಯು ಸಯಚಿುನ 
ಶಷಕಸಯ ಸಸಖೂ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು.

2 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ 70/2011-12 ಯಔಿದಸನ ಶ್ಬಿಯಕಯು ಷಣಕಸಸಿನ ನಯಯಳು ನಡುಳ ಔುರಿತು
3 ಅ(8) 114/2011-12 ಭಧುಶ್ಯ ಭಹಿಳಸ ಶಭಸಜ(ರಿ) ಄ಯಔಱಖೂಡು ಶಂಷಯಥಗಯ ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ
4 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ 86/2011-12 ಶಸಸಮಧನ ಕಯೂರಿ ಸಲಿಟಯಕ್ತನಕ್ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲು ಸಸಶನ  ಆಳಯ ಭನವಿ

5 ಅ(8) 107/2011-12.

ಬಿ.ಅರ್.ಱಕ್ಷಮಣ್ ಯಸವ್ ಯಳಯ ಔವಿ ನಭನ ಭತುಿ ಔವಿ ಶಭುಭಕದಿ ಔವಿ ಕಸಳಮ ಗಸಮನ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು 
(ಸಯಯೊಜನಯ) ಶಷಕಸಯ ಕಯೂರಿ

6 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/143/2011-12 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಄ಥಯಱಟಿಕ್ಸ ನಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

7 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/168/2011-12

ಕಸನೂನು ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ಄ಂಖಸಗಿ ಳಕ್ತಱಯುಖಳಿಗಯ ಭೂಯು ದಿನ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ 
ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

8 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/103/2011-12

ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಳಕ್ತಱಯ ಟಯನನಸ್ ಫಸಱ ಕ್ತಯಕಯಟ್ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಳಕ್ತಱರಿಗಸಗಿ ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಥಯೂಯಫಸಲ್ 
ಂದಸಮಳಳಿಗಯ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

9 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/116/2011-12 ದವಿ ೂಳಿ ಕಸಲಯಜುಖಲ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ಕಯು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು
10 ಅ(8) ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/136/2011-12 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ುಟ್ ಫಸಲ್ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ಕಯು ಕ್ತಯಡಸ ಶಱಔಯಣಯಖಲನುನ ೂಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ

11 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/80/2011-12

ಭಸಧಮಭ ದಿನಸಚ್ಯಣಯಗಯ ನಯಯಳು ಕಯೂರಿ ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ತಯಔತಿಯ ಶಂಗದ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಸಸಶನ ಆಳಯ ಭನವಿ

12 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/101/2011-12

ಶಸಸಮಧನ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ಚ್ಸಭಡಿ ಷಳಿಲಮಲಿಱ ಯಸವರಔವಿ ಔುಯಂುಯ ಮುಳ ಜನದ 
ಕಯೂಲಸಟ್ ಶಂಗ ಆಳಯ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಔಫಫಡಿ ಂದಸಮಳಳಿ ನಡಯಶಱು

13 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/159/2011-12 ತಸ: ಭಟ್ಟದ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು
14 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/174/2011-12 ತಸ: ಭಟ್ಟದ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನಳನುನ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು
15 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/40/2011-12 ಄ಂತಯಯಸಷಿರಮ ಕ್ತಯಡಯಮಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ

16 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/96/2011-12

ಬಸಯತ ಷೌುಟ್ಸ ಭತುಿ ಗಯಡ್ಸ ಶಂಷಯಥಮು ಯಸಜಮದ ಯರ್ತ ಜಿಲಯಱಖಲಲಿಱ ಯರ್ತ ತಸಱೂಱಔು ಸಸಖೂ ಗಸಯಭಖಲಲಿಱ ಷೌುಟ್ಸ 
ಭತುಿ ಗಯಡ್ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯಖಲನುನ ವಸಲಸ ಭಔುಳಿಗಸಗಿ ನಡಯಶಱು ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು

17 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/148/2011-12 ಫಯಱೂರಿನಲಿಱ ನಡಯದ ವಿಬಸಗಿಮ ಭಟ್ಟದ ಥಯೂಯಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಗಯ ಜಿ.ಂ. ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

18 ಅ(8) /124/2011-12

ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸಱೂಱಕ್ತನಲಿಱ ಄ಖಿಱ ಬಸಯತ ಔನನಡ ಶಮೇಲನಳನುನ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ 
ಕಯೂರಿ

19 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/147/2011-12 ಗಸಯಮಿಣ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ಖಲನುನ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ. ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು
20 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/198/2011-12 ಸಸಶನ ನಖಯದಲಿಱ ನಡಯಮಲಿಯುಳ ಸಸಕ್ತ ಔಱಫನ ಯಜತ ಭಸಯೂತಸಳಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ
21 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/146/2011-12 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ  ಅಸಸಳನತ ಫಸಮಷಯುಟ್ ಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಗಯ ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು

22 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/260/2011-12

2012ಯ ಜನಳರಿ 22 ಯಂದು ಗಯೂಸದ ಸಷಯೂುನಲಿಱ 5ನಯ ಔನನಡಿಖಯ ಷಸಹಿತಮ ಭತುಿ ಷಸಂಶೃರ್ತಔ 
ಶಮೇಲನದಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

23 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/258/2011-12

ಔಯಖುಂದ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಸಲಿಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಮನುನ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

24 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/259/2011-12

33ನಯ ಯಸಷಿರಮ ಹಿರಿಮ ಄ಥಯಱಟಿಕ್ಸ ಚ್ಸಂಪಿಮನ್ ಶ್ಪ್ ಶಧಯಿಮಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಹಿರಿಮ ಕ್ತಯಡಸಟ್ುಖಳಿಗಯ 
ಶಭಳಶರ ನಡಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

25 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/186/2011-12

ಗಸಯಭಸಂತಯ ವಸಲಯಮ ಭಔುಳಿಗಯ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಄ಥಯಱಟಿಕ್ಸ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ ನಡಯಶಱು ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

26 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/228/2011-12 ಫಯಱೂರಿನಲಿಱ ಷಯರಔಸ್ಿ ಔಪ್-2012 ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ
27 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/265/2011-12 ಈಚಿತ ಯಔಿದ ಖುಂಪಿನ ರಿಕ್ಷಯ ಸಸಖೂ ಯಔಿದಸನ ಶ್ಬಿಯ ನಡಯಶಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ
28 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/240/2011-12 ಔುಯಂು ಯರ್ತಮ ನವಿಔಯಣಕಸುಗಿ ಳಂರ್ತಕಯ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ
29 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/187/2011-12 ಔುಯಂು ಯರ್ತಮ ಯರ್ತಶಸಠಪಿಶಱು ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

30 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/233/2011-12

಄ಂತಯಸಷಿರಮ ಜಿಳ ಯವಿದಮ ಸಸಖೂ ಄ಯಣಮ ಳಶಸಿಚ್ಯಣಯ ಄ಂಖಸಗಿ ೌಯಢವಸಲಸ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಸಗಿ ಜಿಲಸಱ 
ಭಟ್ಟದ ಜಿಳ ಯವಿಧಮ ದಸಕಲಸರ್ತ ಶ್ಬಿಯದ  ಅಯೊಜನಯಗಸಗಿ ಶಸಸಮಧನ ಕಯೂರಿ

2011-12



31 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/245/2011-12

ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಸಯೂನಱು ಫಯಲಕ್ತನ ಟಯಖರ್-5 ುಟ್ ಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಖಲನುನ ನಡಯಶಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

32 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/151/2011-12

ಔುಭಸರಿ ಮಭುನ ಬಿ.ಜಿ. ಯಸವರಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಟ್ು ಆಳರಿಗಯ ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಕ್ತಯಡಸ ಪ್ಲಯತಸಸಷಧನ ನಡುಳ 
ಔುರಿತು



ಖಣಕ್ತಔೃತ ಔಯಶಂ    ಔಯಶಂ ಔಡತದ ಶಂಖ್ಯಮ ಔಡತದ ವಿಳಯ ಡಿಸ್ ತಯಸಯ ನಸಗಯೂಳಿಶುಳ 
ದಿನಸಂಔ

1 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ 102/2011-12 ಅಖಸ್ಟ 2011 ಯ ಭಸಸಯಮಲಿಱ ನಡಯಮುಳ ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ದಕ್ಷಿಣ ಳಱಮ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ಕಯು ಸಯಚಿುನ ಶಷಕಸಯ 
ಸಸಖೂ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು. E 20/06/2012

2 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ 70/2011-12 ಯಔಿದಸನ ಶ್ಬಿಯಕಯು ಷಣಕಸಸಿನ ನಯಯಳು ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

3 ಅ(8) 114/2011-12 ಭಧುಶ್ಯ ಭಹಿಳಸ ಶಭಸಜ(ರಿ) ಄ಯಔಱಖೂಡು ಶಂಷಯಥಗಯ ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

4 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ 86/2011-12 ಶಸಸಮಧನ ಕಯೂರಿ ಸಲಿಟಯಕ್ತನಕ್ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲು ಸಸಶನ  ಆಳಯ ಭನವಿ E 20/06/2012

5 ಅ(8) 107/2011-12. ಬಿ.ಅರ್.ಱಕ್ಷಮಣ್ ಯಸವ್ ಯಳಯ ಔವಿ ನಭನ ಭತುಿ ಔವಿ ಶಭುಭಕದಿ ಔವಿ ಕಸಳಮ ಗಸಮನ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು (ಸಯಯೊಜನಯ) 
ಶಷಕಸಯ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

6 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/143/2011-12 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಄ಥಯಱಟಿಕ್ಸ ನಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

7 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/168/2011-12 ಕಸನೂನು ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ಄ಂಖಸಗಿ ಳಕ್ತಱಯುಖಳಿಗಯ ಭೂಯು ದಿನ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ 
ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

8 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/103/2011-12 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಳಕ್ತಱಯ ಟಯನನಸ್ ಫಸಱ ಕ್ತಯಕಯಟ್ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಳಕ್ತಱರಿಗಸಗಿ ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಥಯೂಯಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಗಯ 
ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

9 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/116/2011-12 ದವಿ ೂಳಿ ಕಸಲಯಜುಖಲ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ಕಯು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

10 ಅ(8) ಮುಷಯಕ್ತಯಆ/136/2011-12 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ುಟ್ ಫಸಲ್ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ಕಯು ಕ್ತಯಡಸ ಶಱಔಯಣಯಖಲನುನ ೂಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2012

11 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/80/2011-12 ಭಸಧಮಭ ದಿನಸಚ್ಯಣಯಗಯ ನಯಯಳು ಕಯೂರಿ ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ತಯಔತಿಯ ಶಂಗದ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಸಸಶನ ಆಳಯ ಭನವಿ E 20/06/2012

12 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/101/2011-12 ಶಸಸಮಧನ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ಚ್ಸಭಡಿ ಷಳಿಲಮಲಿಱ ಯಸವರಔವಿ ಔುಯಂುಯ ಮುಳ ಜನದ 
ಕಯೂಲಸಟ್ ಶಂಗ ಆಳಯ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಔಫಫಡಿ ಂದಸಮಳಳಿ ನಡಯಶಱು E 20/06/2012

13 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/159/2011-12 ತಸ: ಭಟ್ಟದ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

14 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/174/2011-12 ತಸ: ಭಟ್ಟದ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನಳನುನ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

15 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/40/2011-12 ಄ಂತಯಯಸಷಿರಮ ಕ್ತಯಡಯಮಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ E 20/06/2012

16 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/96/2011-12 ಬಸಯತ ಷೌುಟ್ಸ ಭತುಿ ಗಯಡ್ಸ ಶಂಷಯಥಮು ಯಸಜಮದ ಯರ್ತ ಜಿಲಯಱಖಲಲಿಱ ಯರ್ತ ತಸಱೂಱಔು ಸಸಖೂ ಗಸಯಭಖಲಲಿಱ ಷೌುಟ್ಸ ಭತುಿ 
ಗಯಡ್ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯಖಲನುನ ವಸಲಸ ಭಔುಳಿಗಸಗಿ ನಡಯಶಱು ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

17 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/148/2011-12 ಫಯಱೂರಿನಲಿಱ ನಡಯದ ವಿಬಸಗಿಮ ಭಟ್ಟದ ಥಯೂಯಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಗಯ ಜಿ.ಂ. ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

18 ಅ(8) /124/2011-12 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸಱೂಱಕ್ತನಲಿಱ ಄ಖಿಱ ಬಸಯತ ಔನನಡ ಶಮೇಲನಳನುನ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ
E 20/06/2012

19 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/147/2011-12 ಗಸಯಮಿಣ ಕ್ತಯಡಸ ಔೂಟ್ಖಲನುನ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ. ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

20 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/198/2011-12 ಸಸಶನ ನಖಯದಲಿಱ ನಡಯಮಲಿಯುಳ ಸಸಕ್ತ ಔಱಫನ ಯಜತ ಭಸಯೂತಸಳಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

21 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/146/2011-12 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ  ಅಸಸಳನತ ಫಸಮಷಯುಟ್ ಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಗಯ ಧನ ಶಸಸಮ ನಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

22 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/260/2011-12 2012ಯ ಜನಳರಿ 22 ಯಂದು ಗಯೂಸದ ಸಷಯೂುನಲಿಱ 5ನಯ ಔನನಡಿಖಯ ಷಸಹಿತಮ ಭತುಿ ಷಸಂಶೃರ್ತಔ ಶಮೇಲನದಲಿಱ 
ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

23 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/258/2011-12 ಔಯಖುಂದ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಸಲಿಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಮನುನ ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

24 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/259/2011-12 33ನಯ ಯಸಷಿರಮ ಹಿರಿಮ ಄ಥಯಱಟಿಕ್ಸ ಚ್ಸಂಪಿಮನ್ ಶ್ಪ್ ಶಧಯಿಮಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಹಿರಿಮ ಕ್ತಯಡಸಟ್ುಖಳಿಗಯ ಶಭಳಶರ 
ನಡಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

25 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/186/2011-12 ಗಸಯಭಸಂತಯ ವಸಲಯಮ ಭಔುಳಿಗಯ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಄ಥಯಱಟಿಕ್ಸ ಕ್ತಯಡಸಔೂಟ್ ನಡಯಶಱು ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

26 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/228/2011-12 ಫಯಱೂರಿನಲಿಱ ಷಯರಔಸ್ಿ ಔಪ್-2012 ನಡಯಶಱು ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಅಥಿಿಔ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

27 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/265/2011-12 ಈಚಿತ ಯಔಿದ ಖುಂಪಿನ ರಿಕ್ಷಯ ಸಸಖೂ ಯಔಿದಸನ ಶ್ಬಿಯ ನಡಯಶಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

28 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/240/2011-12 ಔುಯಂು ಯರ್ತಮ ನವಿಔಯಣಕಸುಗಿ ಳಂರ್ತಕಯ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ E 20/06/2012

29 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/187/2011-12 ಔುಯಂು ಯರ್ತಮ ಯರ್ತಶಸಠಪಿಶಱು ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

30 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/233/2011-12 ಄ಂತಯಸಷಿರಮ ಜಿಳ ಯವಿದಮ ಸಸಖೂ ಄ಯಣಮ ಳಶಸಿಚ್ಯಣಯ ಄ಂಖಸಗಿ ೌಯಢವಸಲಸ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಸಗಿ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ 
ಜಿಳ ಯವಿಧಮ ದಸಕಲಸರ್ತ ಶ್ಬಿಯದ  ಅಯೊಜನಯಗಸಗಿ ಶಸಸಮಧನ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

31 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/245/2011-12 ಯಸಜಮಭಟ್ಟದ ಸಯೂನಱು ಫಯಲಕ್ತನ ಟಯಖರ್-5 ುಟ್ ಫಸಲ್ ಂದಸಮಳಳಿಖಲನುನ ನಡಯಶಱು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ E 20/06/2012

32 ಅ(8) ಳಂರ್ತಗಯ/151/2011-12 ಔುಭಸರಿ ಮಭುನ ಬಿ.ಜಿ. ಯಸವರಭಟ್ಟದ ಕ್ತಯಡಸಟ್ು ಆಳರಿಗಯ ಜಿ.ಂ.ನಂದ ಕ್ತಯಡಸ ಪ್ಲಯತಸಸಷಧನ ನಡುಳ ಔುರಿತು
E 20/06/2012

33 ಅ(8)  19/2011-12 ಜಿಲಸಱ /ತಸಱೂಱಔು ಫಸಱ ಬಳನಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧಗಸಗಿ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

34 ಅ(8)  45/2011-12 ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯದಲಿಱ ಄ಡುಗಯ ಶಸಸಮಔಯ ಕಯಱಶಕಯು ನಯಭಕಸರ್ತ ಕಯೂರಿ ಗೌಯಭಭ 



37 ಅ(8)  ಆತಯಯ 165/2011-12 ಶ್ಯಭರ್ತ (ಜಮಱಕ್ಷಿಮ) ಜಮಭಭ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು E 20/06/2012

38 ಅ(8)  ಭಭ಄ಆ/274/2011-12 ಔನಸಿಟ್ಔ ಯಸಜಮದ ಕಸಣಯಮಸದ ಭಔುಲ ಫೂಮಯಯೂಳರ್ತಯ್ತಂದ ಜಿಲಸಱ ಗಟ್ಔದ ನಯಭಕಸರ್ತಮ ಫಗಯೆ E 20/06/2012

39 ಅ(8)  ತಯಫಯರ್ತ/272/2011-12 Traininf Programme on Information Education and communication (IEC) through ICTS for 

Rural Development Functionaries-reg.
E 20/06/2012

40 ಅ(8)  ಭಭ಄ಆ/142/2011-12 ಭಸಶಳಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯಕಯು ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಷುದಯೆಗಯ ಄ಜಿಿ ಅಸಸಳನಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2012

41 ಅ(8)  83/2011-12  ಶ್ಯನಸಶುಯದ ಄ಂಖನಸಡಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತಮು ಶರಿಮಸದ ರಿರ್ತಮಲಿಱ ಕಯಱಶ ನಳಿಹಿಶದಿಯುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2012

42 ಅ(8)  33/2011-12 (ಭಭ಄ಆ) ಕಯಱಶದಲಿಱ ಫಯಜಸಫಸೆರಿತನಳನುನ ತಯೂರಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2012

43 ಅ(8)  176/2011-12 (ಭಭ಄ಆ) ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿಮಯು ಭತುಿ ಶಸಸಮಕ್ತಮಯು ಕಯಱಳು ಫಯಡಿಕಯಖಲನುನ ಇಡಯರಿಶುಳಂತಯ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಭನವಿಮ 
ಔುರಿತು E 20/06/2012

44 ಅ(8)  145/2011-12 ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಷುದಯೆಗಯ ಶಂದಿನಕಯು ಔಯಯಮುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2012

45 ಅ(8)  44/2011-12 ಜಯ.ಸಿ.ುಯದ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಷುದಯ ೆಖ್ಸಲಿ ಆದುೆ ಶದರಿ ಷುದಯೆಗಯ ಅಯ್ದು ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿ ನಸಖಯತನಭಭ 
ಜಯ.ಪಿ. ಆಳಯ ಭನವಿ E 20/06/2012

46 ಅ(8)  25/2011-12 ಗಸಯಮಿಣಸಭಿಳೃದಿಧ ಭತುಿ ಂಚ್ಸಮತ್ ಯಸಜ್ ಆಲಸಖ್ಯಮಡಿ ಫಯುಳ ಯೊಜನಯಖಲಲಿಱ ವಯ.3ಯಳವುಟ ನಧಿಮನುನ 
ಮಿಶಲಸಗಿರಿಸಿ, ಄ಂಖವಿಔಱರಿಗಸಗಿ ಈಯೊಗಿಶುಳ ಫಗಯ ೆನಮಭಸಳಳಿಖಲು E 20/06/2012

47 ಅ(8)  149/2011-12  ಶ್ಯ ವಿ.ಔುಭಸರ್ ಯ.ದ.ಶ. ಶ್ು ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿ ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

48 ಅ(8)  64/2011-12 ದಿನಸಂಔ 19-5-2011 ಯಂದು ಭಔುಲ ಕಯಂದಿಯತ ಯೊಜನಯಖಲನುನ ಄ನುಶಸಟನ ಭಸಡುಳ ಶಂಫಂಧಟ್ಟ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ 
಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಶಬಯ ಔುರಿತು E 20/06/2012

49 ಅ(8)  87/2011-12 (ಭಭ಄ಆ) HIV/AIDS ಷಯೂಂಕ್ತನ ಭಔುಲ ವಿವಯವ ಸಱನಸ ಯೊಜನಯಮಡಿಮಲಿಱ ಮಲಿಳಚ್ಸಯಕ್ತ/಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ, ಅವಸ 
ಕಸಮಿಔತಯಿಮರಿಗಯ ತಯಫಯರ್ತಗಸಗಿ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2012

50 ಅ(8)  88/2011-12 ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ/ಶಸಸಮಕ್ತಮರಿಗಯ ಯಸಜಮ ಸಸಖೂ ಕಯಂದಯ ಶಕಸಿಯ ಸಳರ್ತಶುಳ ಗೌಯಳಧನಳನುನ ಶಕಸಱದಲಿಱ 
ಸಳರ್ತಶುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

51 ಅ(8)  89/2011-12 ಟಿ.ಫಯೂಭಭನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಄ಂಖನಸಡಿ ಶಸಸಮಕ್ತ ಷುದಯೆಗಯ ಶದರಿ ಗಸಯಭದಳಯನಯನ ನಯಭಔ ಭಸಡಿಕಯೂಲುಲಳ ಔುರಿತು
E 20/06/2012

52 ಅ(8)  39/2011-12 ಶ್ಯಭರ್ತ ವಿ.ಗಿತಸ ಭ.ಭ.಄.಄ಧಿಕಸರಿ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಔನಸಿಟ್ಔ ಅಡಳಿತ ನಸಮಮ ಭಂಡಳಿ ಄ಜಿಿ ಶಂ.3352 ಔುರಿತು.
E 20/06/2012

53 ಅ(8)  97/2011-12 ಄ಂಖನಸಡಿ ಪಲಸನುಬವಿಖಳಿಗಯ ವಯ 18 ಭತುಿ ವಯ 22ಯ ಄ನುದಸನದಲಿಱ ಶಭಳಶರಖಲನುನ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಔುರಿತು.
E 20/06/2012

54 ಅ(8)  79/ಆತಯಯ/2011-12 ನಯಷಯು ಮುಳ ಕಯಂದಯದಡಿಮಲಿಱ ಜಿಲಸಱ ಮುಳ ಶಭನಳಮ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಷುದಯ ೆನಯೊಜನಯ ಮಲಯ ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು.
E 20/06/2012

55 ಅ(8)  ಕಸ.ಕಯ.



70 ಅ(8)  201/ಆತಯಯ/2011-12 ಔಶೂಿಯಫಸ ಟ್ಯಸ್ಟ ನ ಜಮಿನನಲಿಱಯುಳ ಭಸನಮಯ ಶಭಸಧಿ ಶಥಲ ಸಸಖೂ ಜಮಿನನುನ ಶೂಔ ಿರಿರ್ತಮಲಿಱ ಄ಭಿಳೃದಿಧಡಿಸಿ 
ನಳಿಷಣಯ ಭಸಡಱು ಔಯಭಳಹಿಶಱು ಕಯೂರಿಯುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

71 ಅ(8)  216- 217/ಆತಯಯ/2011-12 ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಶಕಸಿಯದ ತಯಖಲ ಫಗಯ ೆಔಯಭಳಹಿಶುಳ ಔುರಿತು E 20/06/2012

72 ಅ(8)  200/ಆತಯಯ/2011-12 ದಯೂಡಡಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಮರ್ತಮ ಎಡಯಗೌಡನಷಳಿಲ ಶಭಷಯಮಖಲ ಸಯಫಫಂಡಯ ವಿವಮದ ದಿ:23-11-2011 ಯ ಯಜಸಸಣಿ 
ದಿನರ್ತಯಕಯ ಳಯದಿ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2012

73 ಅ(8)  ಭಭ಄ಆ 156/2011-12 ಬಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಪಲಸನುಬವಿಖಳಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು E 20/06/2012

74 ಅ(8)/ಆತಯಯ 195/2011-12 ಶುಪಿಯಂಕಯೂಟ್ಿ ನ ನದಯಿನದಂತಯ ಯಸಜಮದಲಿಱನ ಫಯಯಯ ಫಯಯಯ ಖಣಿ ಖುರ್ತಿಗಯಮ ಯದಯಖಳಿಂದ ಄ಔಯಭ ಄ದಿಯನುನ 
ಶಂಖಯಹಿಸಿ E-Auction ಭೂಱಔ ಷಯಸಜು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತಂತಯ ಅದಮತಯ ಮಯಯಗಯ ಳನಸಱಔಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ E 20/06/2012

75 ಅ(8)/ಆತಯಯ 169/2011-12 ಔು:ವಸಲಿನ  ಡಿ.ಎಸ್. ಆಳಯನುನ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಷುದಯೆಗಯ ನಯಭಔ ಭಸಡಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ E 20/06/2012

76 ಅ(8)/30/2011-12 ಸಯಚ್.ಸಿ.ಜಮಱಕ್ಷಿಮ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ, ಚಿನನಷಳಿಲ ಗಸಯಭ, ಸಯತೂಿಯು ಸಯೂಫಳಿ, ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಆಳಯ 
ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು. E 20/06/2012

77 ಅ(8)/43/2011-12 ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಖಳಿಗಯ ದಗಿಸಿಯುಳ ಄ನುದಸನದಲಿಱ ಜಿಲಸಱ ಄ಂಖವಿಔಱಯ ುನಳಿಶರ್ತ ಯೊಜನಯಮನುನ 
಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು. E 20/06/2012

78 ಅ(8)/ಔಫಸನ/263/2011-12 ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಄ಱಶಂಖ್ಸಮಂತಯ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಶಔಲಯುಯ ಟೌನ್ ಇ ನಱಮದ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು 
ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಔುರಿತು B 20/06/2041

79 ಅ(8)/ಔಫಸನ/38/2011-12 ಶಔಲಯುಯ ತಸಱೂಱಕ್ತನ ಫಸಗಯ ಄ಯಶುನಖಯದಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಮಯಸಜಿಿ ದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮ ಫಸಡಿಗಯ 
ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು. B 20/06/2041

80 ಅ(8)/ಔಫಸನ/177/2011-12 ಅಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಚ್ಯರಿಮನುನ ಫಯಯಯ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಳಗಸಿಯ್ತಶಱು ಄ನುಭರ್ತ 
ನಡುಳ ಔುರಿತು B 20/06/2041

81 ಅ(8)/ಔಫಸನ/190/2011-12 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ:ಷಂಖಯಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಕ್ತತೂಿಯು ಯಸಣಿ ಚ್ಯನನಭಭ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ B 20/06/2041

82 ಅ(8)/ಔಫಸನ/115/2011-12 ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಇ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 20/06/2041

83 ಅ(8)/ಔಫಸನ/162/2011-12 ಮಟಿಯಕ್ ೂಳಿ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಸಿಂಗಸುಯ ಇ ನಱಮದ ಔಟ್ಟಡದ ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ 
಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ B 20/06/2041

84 ಅ(8)/ಔಫಸನ/188/2011-12 ಸಸಶನ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮದ ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು
B 20/06/2041

85 ಅ(8)/ಔಫಸನ/6/2011-12 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಟೌನನಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಕ್ತತೂಿಯು ಯಸಣಿ ಚ್ನನಭಭ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮ (ಳಶರ್ತ ನಱಮ) ಸಯಚ್ುುಳರಿ 
ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 20/06/2041

86 ಅ(8)/ಔಫಸನ/122/2011-12 ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮ ಸಸಶನ ಟೌನ್ ಇ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ 
಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಔುರಿತು B 20/06/2041

87 ಅ(8)/ಔಫಸನ/121/2011-12 ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಸಸಶನ ಟೌನ್ ಆಲಿಱನ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು 
ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು B 20/06/2041

88 ಅ(8)/ಔಫಸನ/75/2011-12 ಔೃಷಿ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು, ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ ಫಯಱೂಯು ಔಚ್ಯರಿ ಔಟ್ಟಡ ಫಸಡಿಗಯಮನುನ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು
B 20/06/2041

89 ಅ(8)/ಔಫಸನ/32/2011-12 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಱೂಱಕ್ತನ ಭಲಿಱಟ್ಟಣದಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಮಯಸಜಿಿದಯಷಸಯ್ತ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮ ತಯಖರ್ತ ನಡಯಶಱು 
ಸಯಚ್ುುಳರಿ ವಸಲಸ ಔಟ್ಟಡ 2ಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 20/06/2041

90 ಅ(8)/ಔಫಸನ/222/2011-12 ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಟೌನ್(75) ಇ ನಱಮದ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ B 20/06/2041

91 ಅ(8)/ಔಫಸನ/239/2011-12 ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಄ಱಶಂಖ್ಸಮತಯ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಟೌನ್ ಇ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ B 20/06/2041

106/ZPH 4/2012 92 ಅ(8)/ಔಫಸನ/269/2011-12 ಫಯಱೂಯು ಟೌನ್ ನಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಕ್ತತೂಿಯು ಯಸಣಿ ಚ್ನನಭಭ ಳಶರ್ತ ವಸಲಯಮ ತಯಖರ್ತ ನಡಯಶಱು ಸಯಚ್ುುಳರಿ ವಸಲಸ 
ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 20/06/2041

105/ZPH 3/2012 93 ಅ(8)/ಔಫಸನ/270/2011-12 ಸಸಶನ ಟೌನ್ ನಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಫಸಱಕ್ತಮಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮ, ಷವಿಭಷಲ್ ಯಷಯ ಿಆಲಿಱನ 
ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು B 20/06/2041

94 ಅ(8)/ಔಫಸನ/250/2011-12 ಸಸಶನ ಟೌನ್ ನಲಿಱಯುಳ ಮಟಿಯಕ್ ನಂತಯದ ಄ಱಶಂಖ್ಸಮತಯ ಫಸಱಔಯ ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮದ ಫಸಡಿಗಯ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಫಸಡಿಗಯ 
ಸಳರ್ತಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ ಄ನುಮದನಯ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ B 20/06/2041

95 ಅ(8)/ಷಸಬನ/171/2011-12 ಶ್ಯ ಸಿ.ನಸಖಯಸಜ್, ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈ ನದಯಿಔಯು(ಜಿ.ಂ) ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ಷಸ.ಬ.ನ. ಖ್ಸತಯಮಲಿಱ ಬಸಖಃ ಷಣ 
ಶಂದಸಮಕಸುಗಿ ಭನವಿ D 20/06/2016

96 2011-12ನಯ ಷಸಱು ಄ಯಣಮ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು D 20/06/2016

97 ಅ(8)/ತಯಫಯರ್ತ/2011-12 ತಯಫಯರ್ತಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು D 20/06/2016

98 ಅ(8)/2011-12 ಶಷಕಸಯ ಆಲಸಖ್ಯ ದಿ:1-4-2011 ರಿಂದ ಸಯಯಂಬ D 20/06/2016

99 ಅ(8)/2011-12 ಶಕಸಿಯದ ನಡಳಳಿಖಲು, ಶುತಯೂಿಲಯಖಲು ಭತುಿ ಶಕಸಿಯದ ತಯಖಲು D 20/06/2016

100 ಅ(8)/2011-12 ದಿ:1-4-2011 ರಿಂದ ಸಯಯಂಬ ಜಿ.ಂ.ಶಬಸ ನಡಳಳಿಖಲು D 20/06/2016



101 ಅ(8)/2011-12 ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು ದಿ:1-4-2011 ರಿಂದ ಸಯಯಂಬ D 20/06/2016

102 ಅ(8)/2011-12 ಮಿನುಗಸರಿಕಯ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಟ್ಸಱುಖಲು D 20/06/2016

103 ಅ(8)/2011-12 ಜಿ.ಜ.಄.಄.ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ತಯಖಲು ಸಸಶನ ದಿ:1-4-2011 ರಿಂದ ಸಯಯಂಬ D 20/06/2016

104 ಅ(8)/2011-12 ಔೃಷಿ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಶಂಫಂಧಿಸಿದ ಔಡತಖಲು D 20/06/2016

187/ZPH 3/ದಿನಚ್ರಿ/2012105 ಅ(8)ಯದಿ಄/132/2011-12 ಜಿಲಸಱ ಳಮಶುಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು ಸಸಶನ ಆಳಯ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮಮದನಯ ಔುರಿತು. D 20/06/2016
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Zilla Panchayath, Hassan

ಖಣಕ್ತಔೃತ 
ಔಯಭ ಶಂಖ್ಯಮ

Section 

Wise
ಔಯ.ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ/ಳವಿ ವಿವಮ

ವಿಲಯ 
ಶಳಯೂ (ಎ 
-E  ಡಿಸ್)

ನಸಗಯೂಳಿಶುಳ 
ದಿನಸಂಔ

1 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-82/01-02 ಕಸಮಿಸಱಔ ಆಂಜಿನಮರ್, ಜಿ..ಆ.ವಿ, ಸಸಶನ DRR-11461 ಸಿ
2 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-148/02-03 ತಸ.ಂ, ಸಸಶನ. ದುಯಸಿಿ, ka-13 G-312 ಸಿ
3 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-172/02-03 ಈ.ನ, ುಸಱನಸ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ CAG-5683 ಸಿ
4 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-225/02-03

ಜಿಲಸಱ ಔಛಯರಿ ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಗಟ್ಔ , ಸಸಶನ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ 
ಶಂ:ಕಯಎ-13 ಜಿ-320 ದುಯಸಿಿ ಸಿ

5 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-75/03-04 ಸಿ.ಅರ್.ಡಿ-2 ರಿಗ್ ಮಂತಯ ಔುರಿತು ಸಿ
6

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-69/03-04 (205/02-

03)
ಕಸಮಿಸಱಔ ಆಂಜಿನಮರ್, ಜಿ..ಆ.ವಿ, ಸಸಶನ. ಸಿ.ಎ.ಜಿ5935 ಸಿ

7
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-152/03-04 (216/02-

03)

ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈ ನದಯಿಔಯು, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ 
ಶಂ.5747 ಜಿನುನ ದುಯಸಿಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

8 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-19/03-04 ಶಸಸಮಔ ಕಸಮಿಸಱಔ ಆಂಜಿನಮರ್ , ಜಿ..ಆ.ಈ ವಿಬಸಖ, ಸಸಶನ ಸಿ
9 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-132/04-05 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈ ನದಯಿಔಯು, ಸಸಶನ ಸಿ
10 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-87/04-05

ಸಸಶನ ಜಿ.ಂ.ಆಂ ಈ ವಿಬಸಖ 2004-05ನಯ ಷಸಲಿನ ಸಷನ/ಮಂತಯಖಲ 
ಸ.ನ.಄ಂ ಟಿಟ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು. ಸಿ

11 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-78/04-05
ಈ ನದಯಿಔಯು, ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ,, ಸಸಶನ 
ಔಛಯರಿ ಸಷನ ಶಂ:ಸಿಎಜಿ-5681

ಸಿ

12 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-39/04-05(09/03-04)
ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು, ಷಸ.಄.ವಿ, ಸಸಶನ ಿಹಳಯ ಔಛಯರಿಮ 
ಟಸಯಯಔಟರ್ ಸಿಎಜಿ 5915-20ಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ ಸಿ

13 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-17/05-06 ಭಸನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಖಲ ಕಸಮಿಔಯಭಕಯು ಸಷನ ಳಂಚ್ನಯ ಡಿ
14 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-19/05-06 ಄ನುಮುಔಿ ಷಸಭಸಗಿಯಖಲನುನ ವಿಲಯಸರಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
15 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-71/05-06

ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಕಸ.ನ.಄ಖಳಿಗಯ ಆಂಧನ ಮಿರ್ತ ಸಯಚಿುಶುಳ ಔುರಿತು ಫಂದ 
ಭನವಿಖಲು ಬಿ

16 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-13/05-06 ಄ನುಮುಔಿ ಸಷನಖಲನುನ ವಿಲಯಸರಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ
17 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-146/05-06

MVC-2734/95 ಯಲಿಱ ಯಭಸಣ ತಯಕಯು ಶಲಿಱಸಿದುೆ ಄ದು ರ್ತುಿಗಯೂಂಡಿಯುಳ 
ಫಗಯೆ ಎ

18 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-260/06-07
ಕ್ಷಯತಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ ಶಂ:ಕಯಎ-13 ಜಿ-

390 ಜಿು ಄ಘಾತಗಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಎ

19
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-186/06-07(123/02-

03 429/01-02)

ಶ.ಕಸ.ಆಂ, ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿ ಕಯೂಯಯಮುಳ ಈ ವಿಬಸಖ, ಸಸಶನ ಔಛಯರಿಮ ಜಿು 
ಶಂ:ಎಆಎಜಿ-5703ನುನ ದುಯಸಿಿಡಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

20 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-256/06-07
ತಸಂರ್ತಯಔ ಷಯಸ ಕಯಂದಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಲಿಱಮ ಆಲಸಖ್ಸ ದಿಳಚ್ಔಯ ಸಷನ 
ಶಂ;ಕಯಎ-05 ಆಎಲ್-9291 ನುನ ದುಯಸಿಿಡಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
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Zilla Panchayath, Hassan

ಖಣಕ್ತಔೃತ 
ಔಯಭ ಶಂಖ್ಯಮ

Section 

Wise
ಔಯ.ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ/ಳವಿ ವಿವಮ

ವಿಲಯ 
ಶಳಯೂ (ಎ 
-E  ಡಿಸ್)

ನಸಗಯೂಳಿಶುಳ 
ದಿನಸಂಔ

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)/ಸ-295/2006-07

ಸಸಶನ ಈವಿಬಸಖ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ ಶಂ, ಎಂಯಸಯಚ್-5134 ಫಯಡ್ 
ಫ್ಡ್ಿ (ಪಿಔಪ್ ಸಮನ್ ) ನುನ ಶನಭರ್ತ ಅಟಯೂ ಡಿಷಯಲ್ ಄ಂಡ್ ಯಟಯೂಯಲ್ 
ಳಕ್ಸಿ, ಸಸಶನ ಆಲಿಱ 1988 ರಿಂದ ನಲಿಱಶಲಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಎ

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)/ಸ-197/2006-07 ಡಸ||ಯವಿ ಔುಭಸರ್ ಆಳಯ ವಿಯುದಧ ಗಸಯಭಶಥಯ ದೂಯು ಡಿ
21

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-277/06-07(56/05-

06,44/03-04,76/02-03)
ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ು ಅಶತಯಯ, ಅಱೂಯು ಸಿ

22 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(6)/ಆತಯಯ-3706-07 ಮಶೂಯು ದಶಯಸ ಳಶುಿ ಯದಿನ ಸಿ
23 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-24/06-07(36/05-06) ಜಿ.ಂ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನಖಳಿಗಯ ಆಂಧನ ಕರಿದಿಶುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-179/06-07(131/04-

05)
ಹಿಶತಯೂನ ಚ್.ಯಸ. CAG-5753ದುಯಸಿಿ ಸಿ

24 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-130/07-08 ಶಕಸಿಯದ ನಡಳಳಿಖಲು ಸಿ
25 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-44/07-08

ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ು ಅಶತಯಯ, ಸಸಶನ ಿಹಳರಿಗಯ ಷಸಗಸಣಿಕಯ ಸಷನ 
ಶಂ. 5934 ನುನ ದುಯಸಿಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

26 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-60/07-08 ಆಲಸಖ್ಸ ಟಸಯಔಟರ್ ಸಿಎಜಿ 5919-20 ದುಯಸಿಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
27

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-148/07-08(221/06-

07)

ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ ಈ ನದಯಿಔಯು, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ 
ಶಂ.5747 ಜಿನುನ ದುಯಸಿಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

28
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-85/07-08(92/05-

06,159/03-04)

ಜಂಟಿ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯು, ಸಸಶನ ಿಹಳಯ ಔಛಯರಿ ಸಷನ ಶಂ. ಸಿಕಯಜಿ-1174 ಯ 
ದುಯಸಿಿ ಔುರಿತು ಸಿ

29 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-146/07-08
ತಸಂರ್ತಯಔ ಷಯಸ ಕಯಂದಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಲಿಱಮ ಆಲಸಖ್ಸ ದಿಳಚ್ಔಯ ಸಷನ 
ಶಂ;ಕಯಎ-05 ಆಎಲ್-7165 ನುನ ದುಯಸಿಿಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

30
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-9/07-08(158/03-04, 

33/04-05)

ಶಕಸಆಂ,ಂಯಸಆಂಈವಿಬಸಖ, ಶಔಲಯುಯ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ ಶಂ. ಸಿಎಜಿ-

5744 ಜಿಪಿನ ದುಯಸಿಿ ಔಡತ ಸಿ

31 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-67/07-08

ಶ್ಯ ಎಸ್.ಶಂತ್ ಔುಭಸರ್ ಬಿನ್ ಲಯ. ಶುಫಯಷಭಣಮ ಭಸಯುರ್ತನಖಯ ಿಹಳಯು 
ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ ್(ಸಿನಮರ್ ಡಿವಿಜನ್) ನಸಮಮಸಱಮ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಷೂಡಿಯುಳ 
ದಸಯ ಶಂ. ಒಎಸ್ 232/2007

ಎ

32 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-13/07-08
ಎಂವಿಸಿ 1558-95/1557/95 ಡಿಕ್ತಯ ಶಂ. 280/06-282/06 ಸಸಶನ ಯಔಯಣದ 
ಷಣ ಸಳರ್ತ ಔುರಿತು ಎ

33 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-82/07-08
ಫಯಂಖಲೄಯು ನಖಯ ಜಿಲಸಱ ಸಷನ ಄ಘಾತ ರಿಸಸಯ ಭಂಡಲಿ ಭುಂದಯ 
ಆತಮಥಿಸಗಿಯುಳ ಯಔಯಣಖಲ ರಿಸಸಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಎ

34 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)/ಸ-89/07-08 Contempt of Tribunal Application No. 228 of 2010 ಎ
35 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)/ಸ-165/07-08 ದಸಯ ಶಂ. ಒಎಸ್ 73/07 (189/05) ಔುರಿತು ಎ
36 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)/ಸ-53/07-08

ಕಯಎಟಿ ಄ಜಿಿ ಶಂ. 2051/2000 ಶ್ಯ ಜಮಯಸಂ ಆಳರಿಗಯ ಫಸಕ್ತ ಯತನ 
ಸಳರ್ತಶಱು ಔಯಭ ಕಯಗಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ ಎ

37 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-171/08-09 ಸಷನಖಲ ನಳಿಷಣಸ ಄ಂದಸಜುಟಿಟಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
38 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-169/08-09 ಸಷನಖಲ ನಳಿಷಣಸ ಄ಂದಸಜುಟಿಟಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
39 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-124/08-09

ಫಯಱೂಯು, ತಸ.ಂ, ಔಛಯರಿಮ ಆಂಧನ ಬಿಱುಱಖಳಿಗಯ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯಿ್ತ ನಡುಳ 
ಔುರಿತು ಸಿ

40 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-170/08-09 ಸಷನಖಲ ನಳಿಷಣಸ ಄ಂದಸಜುಟಿಟಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
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41 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-172/08-09 ಸಷನಖಲ ನಳಿಷಣಸ ಄ಂದಸಜುಟಿಟಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
42 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-165/08-09

ಶಸಸಮಔ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯು, ಫಯಱೂಯು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ 
ಶಂ:ಎಂ.ಯ.ಮು-9372 ಜಿನುನ ದುಯಸಿಿ ಭಸಡಿಶುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

43 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-60/08-09 ಄ನುಮುಔಿ ಶಕಸಿರಿ ಸಷನಖಲನುನ ವಿಲಯಸರಿ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಬಿ
44 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-24/08-09

ಸಸಶನದ ತಳರಿತಖರ್ತ ನಸಮಮಸಱಮ-3 ಿಹಲಿಱಯುಳ MVC EX, CASE No 

121/08 ಭತುಿ 122/08 ಯಔಯಣಖಲ ಔುರಿತು(3056/2008)
ಎ

45 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-41/08-09
ಶ.ಕಸ.ಆಂ, ಪಿಎಂಜಿಎಷಯಳ ಈ ವಿಬಸಖ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ 
ಶಂ:ಕಯಎ-01, ಜಿ-1019ಯ ಄ಘಾತದ ಫಗಯೆ ಎ

46 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)/9/08-09 ಄ಪಿಱಕಯವನ್ ಶಂ:4596/2007  ಯಔಯಣ ಔುರಿತು ಎ
47 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)20-ಸ.ವಿ.ನ/09-10

ಸಸಶನ ಜಿ.ಂ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನಖಲ ವಿಮಮನುನ ನವಿಔರಿಶುಳುದಕಯು 
ಶಂಫಂಧಟ್ಟ ಔಡತ ಎ

48 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-95/09-10 ನಸಮಮಸಱಮ ಯಔಯಣ, ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಿದಭಭ ಕಯೂಂ ಇಯಮಮ ಸಸಶನ. ಎ
49 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-13/09-10

ಶಕಸಿಯದ ವಿವಿಧ ಆಲಸಖ್ಯಖಲಲಿಱ ಆಯುಳ ಄ನುಮುಔಿ ಸಷನಖಲನುನ 
ವಿಲಯಸರಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)ಸ-144/09-10 LAQ-382 ಸಿ
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-47/09-10 ಯಸಷಿರಮ ಷಫಫಖಲಲಿಱ & ನಸಡಷಫಫಖಲಲಿಱ ನಯಗಿಱಯೊಗಿ ಸಸಡನುನ ಸಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/09-10 ವಿವಮಳಹಿ, ಸಷನ ವಿಬಸಖ ಸಿ

50
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-69/09-10(156/07-

08,22/08-09
಄ನುಮುಔಿ ಸಷನಖಲನುನ ವಿಲಯಸರಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

51
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-125/09-10(66/08-

09,11/07-08,119/06-07,32/05-06,79/03-04)

ಸಸಶನ, ಜಿಂ ಔಛಯರಿಮ ಸಷನ ಶಂ:ಕಯಎ-01, ಜಿ-3201 ಮಿನಫಶಸನುನ 
ದುಯಸಿಿಡಿಶುಳ ಔುರಿತು ಬಿ

52 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-52/09-10 ಷಸಳತಂತಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ವಿದುಮತ್ ದಿಸಱಂಕಸಯ ಭಸಡಿದ ಫಗಯೆ ಸಿ
53 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-103/09-10

ಳಶರ್ತ ಯೊಜನಯಖಲ ಄ನುಶಸಟನಕಸುಗಿ ಫಸಡಿಗಯ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ಸಷನ 
ಡಯದುಕಯೂಲಲಱು ಄ನುಭರ್ತ ಔುರಿತು ಸಿ

54 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/RTI-06/09-10 ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಄ಧಿಔೃತ ಈಯೊಖಕಯು ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

55
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-37/09-10(65-ಸ/08-

09)
ತಸ.ಂ, ಕಸನ಄ಖಳಿಗಯ ದಗಿಸಿಯುಳ ಸಷನಖಲ ವಿಳಯಖಲನುನ ನಡುಳುದಯ ಫಗಯೆ ಸಿ

56
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-111/09-10(77/03-

04/162/02-03/370/01-02)

ಕಸಮಿಸಱಔ ಆಂಜಿನಮರ್,ಂಯಸಆಂವಿ, ಚ್.ಯಸ. ಆಳಯ ಔಛಯರಿ ಸಷನ 
ಶಂ:ಸಿಟಿಸಯಚ್-1899 ಕಸಯನುನ ದುಯಸಿಿಡಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

57
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-119/09-10(87-ಸ/08-

09)

ಶ.ಕಸಆಂ, ಂಯಸಆಂ ಈ ವಿಬಸ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಜಿು 
ಶಂ:ಕಯಎ-13 ಜಿ-349 ಜಿಪಿಗಯ ಟಯಯು ಭತುಿ ಟ್ೂಮಫುಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

58
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-26/09-10(281/06-

07/103/07-08)

ಶಸಸಮಔ ನದಯಿಔಯು, ು ಅಶತಯಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಶಂಚ್ಸರಿ ು 
ಚಿಕ್ತತಸಸ ಸಷನ ಶಂ ಸಿಎಜಿ-5683ನುನ ದುಯಸಿಿ ಡಿಶಱು ಅಡಳಿತಸತಭಔ 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ

ಸಿ
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59
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-30/09-10(279/06-

07, 109/07-08, 46/08-09)

ಈ ನದಯಿಔಯು, ಭಹಿಳಸ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಆಲಸಖ್ಯ,, ಸಸಶನ 
ಔಛಯರಿ ಸಷನ ಶಂ:ಸಿಎಜಿ-5681

ಸಿ
60 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-136/09-10 ಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ ಡಿ
61 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(6)/ದಶಯಸ/ಯಯತ/09-10 ಯಯತ ದಶಯಸ-2009ಯಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ
62

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)/ಅಯಯೂಖಮ/ದಶಯಸ-101/09-

10
ದಶಯಸ ಭಸಯೂತಸಳದ ಫಗಯೆ ಡಿ

63 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-108/09-10
ಜಿಲಸಱ ಷಸಕ್ಷಯತಸ ಶಮಿರ್ತಗಯ ಸಷನಳನುನ ದಿ:31-03-2010 ಯಳಯಗಯ 
ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

64 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-4/09-10 ಸಷನಳನುನ ನಯೊಜನಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
65 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-107/09-10

ಸಸಶನ ಜಿ.ಂ ಸಮಪಿಿಮಲಿಱನ ಎಲಸಱ ಔಛಯರಿಖಲಲಿಱಯುಳ ಸಷನದ ವಿಳಯಖಲನುನ 
ಶಳಿನಿಲಿಱ ದಸಕಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

66 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸ-68/09-10(185/06-07) ತಸ.ಂ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಖಳಿಗಯ ಸಷನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
67 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಷಸಔುಔ46/09-10 ಅಯಮ ಭನಯಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ
68 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-133/09-10 ಜಿ.ಂ ಄ನುದಸನದಡಿ ನಮಿಿಸಿಯುಳ ಔಟ್ಟಡಖಲನುನ ಈದಸಾಟ್ನಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

69 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(6)/ಆತಯಯ-24/09-10 ಯಸಶ ಕಸಮಿಔಯಭ ಔುರಿತು ಆ
70 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-94/09-10 ಯಹಿಔಲ್ ಸಕ್ತಿಂಗ್ ಗಯ ಜಸಖಳನುನ ಬಿಟ್ುಟಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಆ
71 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-64/09-10 ಜಿಲಸಱ ಯಸಶದ ಔುರಿತು ಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ ಆ

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಅಯಯೂಖಮ-171/09-10 ಶ್ಯಭರ್ತ ಬಿ.ಜಯ.ಶಯಶಳರ್ತ ಷೌಱಬಮಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ
72 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-9/10-11 ಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ ಸಲಿಶುಳ ಔುರಿತು ಆ
73 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(3)/ಅ.ವಸ/10-11 ಄ರ್ತಥಿ ಖೃಷ ಕಸಯೆ್ತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಆ
74 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-104/10-11

ಜಿಲಸಱ ಸಯ್ಸಸ ನಮಂತಯಣಸಧಿಕಸರಿ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಿುಯೊಖಕಯು ಸಷನ 
ಷಂಚಿಕಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಆ

75 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-111/10-11 ಸಷನ ನಯೊಜನಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಆ

76 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-31/10-11
ಈ ನದಯಿಔಯು, ು ಸಱನಸ ಆಲಸಖ್ಯ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಔಛಯರಿ ಸಷನ 
ಶಂ ಸಿಎಜಿ-5707 ಜಿನುನ ದುಯಸಿಿಡಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಆ

77
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-6/10-11(1/09-10, 

3/07-08, 25/08-09)
ಸಷನಖಲನುನ ನಯೊಜನಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

78 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-77/10-11
2010ನಯ ಳವಿದ ಮಶೂಯು ದಶಯಸ ಅಚ್ಯಣಯ ಶಂಫಭಧ ಅಸಸಯ ಮಲ 
ಷಮಿಭಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

79 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-91/10-11
ಷಂಪಿ ಈತಸಳ 2010-11ಯಲಿಱ ಜಸನದ ಔಲಸ ತಂಡಖಲನುನ ಭತುಿ ಶಥಫೆ 
ಚಿತಯಖಲನುನ ಔಲುಹಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

80 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-100/10-11
ನಖಯ ಶಬಯಮ 59ನಯ ಕಯಗಸರಿಕಸ ಭತುಿ ಳಮಳಷಸಮ ಳಶುಿ ಯದಿನದಲಿಱ 
ಜಿ.ಂ ಆಲಸಖ್ಯಖಲು ಬಸಖಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

81 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-94/10-11 ಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡದ ಈದಸಾಟ್ಣಯ ಔುರಿತು ಡಿ
82 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-81/10-11 ಬಯಶಸಟಚ್ಸಯದ ವಿಯುದಧ ಜಸಖೃರ್ತ ಭಸಡಿಶಱು ವಿಜಿಲಯನ್ ಶಸಿಷದ  ಅಚ್ಯಣಯ ಡಿ
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83 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-34/10-11 ಄ನರಿಕ್ಷಿತ ಬಯಟಿಮ ಯಸಶ ಟಿಣಿ ಡಿ
84

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-4/10-11(132/08-

09)
ಸಷನಖಲನುನ ಳಕಯು ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

85
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-9/10-11(102/09-

10)
ಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ ಸಱನಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

86 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-20/10-11
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ಖಣಕ್ತಔೃತ 
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ಶಳಯೂ (ಎ 
-E  ಡಿಸ್)

ನಸಗಯೂಳಿಶುಳ 
ದಿನಸಂಔ

115 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-27/11-12

ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ಟ್ಟಣದಲಿಱ ದಿನಸಂಔ:15-08-2011 ಯಂದು ಅಚ್ರಿಶುಳ 
ಷಸಳತಂತಯಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ಕಸಮಿಔಯಭದ ೂಳಿ ಸಿದೆತಯ ಶಬಯಗಯ ತಸ: ಭಟ್ಟದ 
಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಗಯಯು ಸಸಜಯಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಡಿ

116 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-5/11-12 ಔಛಯರಿಮ ಸಯಶಯನುನ ಫಲಸಿಕಯೂಂಡು ಜನರಿಗಯ ಳಂಚಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
117 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-2/11-12 ಸಷನ ನಯೊಜನಯ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ
118 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ ನಯೊಜನಯ/11-12

ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಜಿ.ಂ, ಸಸಶನ ಆಳಯ ಈಯೊಖಕಸುಗಿ ಸಷನ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

119 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-36/11-12 ಫಸಡಿಗಯ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ಸಷನ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
120 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/SGSY/11-12 ಫಸಡಿಗಯ ಅಧಸಯದಲಿಱ ಸಷನಳನುನ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
121 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-54/11-12

ತಸ.ಂ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಭತುಿ ಈಸಧಮಕ್ಷರಿಗಯ ಶಳಂತ ಸಷನಕಯು ಆಂಧನ 
ಿುಯೊಗಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

122 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ/11-12 ಜಿಂ ಸಷನಖಲ ವಿಳಯ ಡಿ
123 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-40/11-12

ಶಬಯ ಶಭಸಯಂಬಖಲಲಿಱ ನಡುಳ ಷೂವಿನ ಸಸಯ/ಷೂಖುಚ್ುಖಲ ಫದಲಸಗಿ ಔನನಡ 
ುಶಿಔಖಲನುನ/ಶರ್ ದಿಖಲನುನ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

124 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ/11-12 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ|| ಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ ಈಱಱಂಗನಯಮ ಫಗಯೆ ಡಿ
125 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-66/11-12 ಸಯೂಮಸಲ ಭಸಯೂತಸಳ ಸಿ
126 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-59/11-12 ಜಸನದ ಔಲಯ ಭತುಿ ಶಂಶೃರ್ತಮನುನ ಯಧಸನಸಗಿ ಬಿಂಬಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
127

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-70/11-12 

ಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ ಶಕಸಿರಿ ಶಬಯಖಲನುನ ನಡಯಶುಳ ಔುರಿತು ಸಿ
128 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-3/11-12 Regarding MFA3972/2008(MVC ಸಿ
129 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-15/11-12

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ.ಂ ಔಛಯರಿಮಲಿಱಯುಳ ಕಯೂ.ಫಸ ದುಯಸಿಿ ಸಷನಳನುನ ಈ 
ವಿಬಸಖಕಯು ಷಷಸಿಂತರಿಶುಳ ಔುರಿತು ಸಿ

130 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-58/11-12 ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭದಡಿ ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
131 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ-20/11-12

ಶಔ.ುಯ ಂ.ಯಸ.ಆಂ.ಈ ವಿಬಸಖದ ಸಷನ ಶಂ.CAG-5931 ದುಯಸಿಿ ಷಣ 
ಸಳರ್ತ ಔುರಿತು ಸಿ

132 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(1)/ಸಷನ ವಿಬಸಖ/11-12 ವಿವಮಳಹಿ ಬಿ
133 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)/327/04-05 ಶಬಯ ನಡಳಳಿ ಮಲಯ ತಯಗಯದುಕಯೂಂಡ ಔಯಭ ಡಿ
134 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)/67/04-05 ಷಸಭಸನಮ ಶಬಯಮ ನಡಳಳಿಖಳಿಗಯ ಸಱನಸ ಳಯದಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
135 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)/08/06-07 ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯಮ ವಿವಮಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ
136 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)175-ಅಯಯೂಖಮ/09-10 ಗಟ್ನಯೂತಿಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
137

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)3-ಯ.ಭು.ಭಂ/09-

10(95/08-09)
ಯದಮಕ್ತಮ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

138 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)176-ಅಯಯೂಖಮ/09-10
ಸಶದ ಭನಯಮ ಔುದಲಿಱ ಔಶದ ಖುಂಡಿ ತಯಗಯದಿಯುಳುದರಿಂದ  ಕಸಯ್ತಲಯಖಲು 
ಷಯಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

139 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)137-ಅಯಯೂಖಮ/09-10 ಷಣ ಳಶೂಲಸರ್ತ ನೌಔಯ ಷಯೂಭವಯಕಯ ಡಿ
140 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)/09-10 ಔಯಭವಿಱಱದ ಔಡತ ಡಿ
141 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)67-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಡಸ||ಬಿ.ಎನ್.ಶ್ಳಷಸಳಮಿ, ಹಿರಿಮ ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲು,.ಶ.ಅ.ಕಯಂದಯ, ಹಿರಿಷಸಯ 
ಆಳಯ ಮಲಯ ಄ಳಯ ರ್ತನ ನಡಿಯುಳ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ ಬಿ
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142 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)120-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
2011-12ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಮಸಿಳನ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಪಲಸನುಬವಿಖಲನುನ 
ನಯೂಂದಸಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

143 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)110-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಂಚ್ಔಭಿ ಷಸಭಸಗಿಯಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
144 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)86-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಷಣ ನಖದಿಔರಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
145 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)100-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಡಸ||ಸಯಚ್.ಎಸ್.ಶಳಣಿ, ಯದಸಮಧಿಕಸರಿ ದಜಯಿ-2, ಆಳಯನುನ ಷಸನತಕಯೂತಿಯ 
ಸಮಶಂಖಕಯು ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

146 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)113-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಅಮುಯಿದ, ಮುನಸನ ಭತುಿ ಸಯೂಮಿಯೊರ್ತ ಓವಧಿಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ ಸಿ

147 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)11-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಡಸ||ಕಸಂತಯಸಜು, ತಸ.ಅ.಄, ಸಸಶನ ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು ಸಿ
148 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)111-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಄ಖತಮವಿಯುಳ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
149 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)112-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಂಚ್ಔಭಿ ಷಸಭಸಗಿಯಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
150 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)105-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ನೌಔಯಯ ನಯೊಜನಯಮನುನ ಯದುೆಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
151 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)84-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಕ್ತಟ್ಕ್ತಖಳಿಗಯ ಔಟ್ಿನ್ ಸಸಖಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
152 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)85-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಯತನಬತಮಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
153 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)114-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಲಿನನ್ ಸಸಖೂ ಅಶತಯಯ ರಿಔಯಖಲನುನ ಟಯಂಡರ್ ಅಧಸಯದಲಿಱ ಕರಿದಿಸಿಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
154 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)79-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ದುಯಸಿಿ ಭತುಿ ಫಣಣ ಲಯನ ಭಸಡುಳ ಟಯಂಡರ್ ಫಗಯೆ ಸಿ
155 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)24-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ನಸಡಗಿತಯ ೂಣಿ ಸಠಳನುನ ಸಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ
156

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)101-ಅಯಯೂಖಮ/10-

11(152/09-10)
ಓವದಿ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

157 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ (4)ದಿನಳಹಿ ದಿನಳಹಿ+ವಿವಮಳಹಿ ಸಿ
158 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)33-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯು ಄ನರಿಕ್ಷಿತಸಗಿ ಅಯಯೂಖಮ ಕಯಂದಯಖಳಿಗಯ ಬಯಟಿ ನಡಿದಸಖ 
ಔಂಡು ಫಂದ ನೂಮನತಯಖಲು ಡಿ

159 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)57-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯಮ ನೌಔಯರಿಗಯ ಚ್ಱನಸದಯ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ
160

ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)30-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 (2 

ಔಡತ)

ಳಗಸಿಳಣಯಗಯೂಂಡ  ಲಿಪಿಔ ನೌಔಯಯನುನ ಔತಿಳಮಕಯು ಳಯದಿ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಲಲಱು 
಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

161 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)63-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಚ್ಱನಸದಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
162 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)30-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಅಮುಿಯದ ಯದಮಯನಯನ ಔತಿಳಮಕಯು ತಯಗಯದುಕಯೂಲಲಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
163 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)20-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಥಸಮಸಸಯ ದಗಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
164 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)42-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಂಚ್ಔಭಿ ವಿಬಸಖಳನುನ ಅಯಂಬಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
165 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)38-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಷಸಂಕಸಯಮಿಔ ಯಯೂಖಖಲ ತಡಯಗಯ ನಭುಶಲಯಡ್ ಭಸತಯಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ
166 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)22-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಸಂರ್ತ ಫಯಧಿ ಯಔಯಣ ಡಿ
167 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)40-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ತಸತುಲಿಔ ಯಸಶ ಟಿಟ & ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು ಡಿ
168 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)109-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಫಯಲಸಡಿ ಸಯಥಮಿಔ ಅಯಯೂಖಮ ಕಯಂದಯದ ಫಗಯೆ ಡಿ
169 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)17-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಸಯ.ಅ.ಕಯ/ಈ.ಕಯಂ ಗಸಯಭಖಲನುನ ಭಯು ಷಂಚಿಕಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
170 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಕಯಂದಯಷಸಥನ ಬಿಡುಳ ಭುನನ ಭುಕಮ ಕಸಮಿನಸಿಷಔ ಄ಧಿಔರಿಮಳಯ 
಄ನುಭರ್ತ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
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171 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)37-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯ ನೌಔಯಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು ಡಿ
172 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)65-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

24x7 ಸಯ.ಅ.ಕಯ.ಖಲಲಿಱ MBBS ಯದಮಯುಖಲನುನ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡಿಕಯೂಲುಲಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ

173 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)31-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಶಭಖಯ ಶಂಮುಔಿ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಶೂಚ್ಮಂಔಳನುನ (CCDI) ರಿವುರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
174 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)62-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಸಸಯನಷಳಿಲ ಸಯ.ಅ.ಕಯದಲಿಱಯುಳ ಶಭಷಯಮಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ
175 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)07-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ವಿವಮಖಲ ಔಡತ ವಿಲಯಸರಿಮಲಿಱ ಄ನಖತಮ ವಿಲಂಫ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
176 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)83-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಶ್ಯಭರ್ತ ಪಿ.ನಯತಸಯಳರ್ತ, ಪಸಭಸಿಸಿಸ್ಟ, ಸಯ.ಅ.ಕಯಂದಯ ಔಲಯುಯಯ ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಔುರಿತು ಡಿ

177 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)99-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಸಯೂ.ನುಯ ತಸ|| ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಶರಿಮಸಗಿ ಔತಮಳಮ ಭಸಡದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

178 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)18-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಚ್.ಯಸ. ಷಸಳಿಜನಔ ಅಶತಯಯಮನುನ ಮಱೆಜಯಿಗಯರಿಶಲಸಗಿದುೆ, ಜಿ.ಂ 
ಳಱಮದಿಂದ ಯಸಜಮ ಳಱಮಕಯು ಳಗಸಿಯ್ತಸಿ ಕಜಸನಯಯ್ತಂದ ಷೂ ಷಯಳಯಮುಳ 
಄ಧಿಕಸಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ

ಡಿ

179 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)50-ಸಷನ/10-11 ಶ್ಶಸಟಚ್ಸಯ ಸಱನಯ ಭಸಡದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
180 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)106-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಜನಳರಿ-2011ಯ ಭಸಸಯಮಲಿಱ ಅಚ್ರಿಶಲಸದ ಔುವಟಯಯೂಖ ಭಸಷಸಚ್ಯಣಯಮ 
ಳಯದಿಮನುನ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

181 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)116-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಡಸಔಟರ್ ಸಸಖೂ ಸಿಫಫಂದಿಮಳಯ ಄ಶಬಮ ಳತಿನಯ ಸಸಖೂ ಷಣ ದುಯುಯೊಖದ 
ಫಗಯೆ ಡಿ

182 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)73-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಔತಿಳಮಲಯೂದ ಫಗಯೆ ಷಸಳಿಜನಔ ದೂಯು ಡಿ
183 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)69-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಸಿಫಫಂದಿಮಳಯನುನ ತಸತಸುಲಿಔಸಗಿ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
184 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)19-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಶಔಲಯುಯದ ಕಸಯವಡ್ಿ ಅಶತಯಯಮ ಄ಳಮಳಷಯಥಮ ಫಗಯೆ ಡಿ
185 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)121-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಅಮುಷ್ ಚಿಕ್ತತಸಸ ಕಯಂದಯ ತಯಯಯಮಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
186 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)90-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಶಷನಸ, ನಯತಯ ಶಸಸಐಔಯು, ಸಯ.ಅ.ಕಯ, ಕಯಯಳಸುಯ ಆಳಯ ಮಲಯ ದೂಯು ಡಿ

187 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)77-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಶಭುದಸಮ ಅಯಯೂಖಮ ಕಯಂದಯದಲಿಱ ದಂತ ಯದಮನಸಗಿ ಶಲಿಱಶಱು ಄ಳಕಸ 
ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

188 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)56-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಆನ್ ೂಱಯ್ದಂಜ್ ಎ(ಸಯಚ್1 ಎನ್1) ಯಯೂಖಳು ಸಮಔಸಗಿ ಷಯಡುಳುದನುನ 
ತಡಯಖಟ್ುಟಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

189 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)74-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಎ.ಎನ್.ಎಂ ಫಸಯದಯ ಫಶರಿ-ಫಸಣಂರ್ತ ಸಸಖೂ ಆತಯಯ ಷೌಔಮಿಖಳಿಗಯ ತಯೂಂದಯಯ 
ಅಖುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

190 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)54-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಡಯಂಖೂಮಜಳಯ ತಡಯಖಟ್ುಟಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
191 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)92-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 Supply of Hospital Products by HLL Life Limited(H.L.L) ಡಿ
192 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)78-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಶ್ಯ ಭಂಜಯಗೌಡ, ಸಯಥಮಿಔ ಅಯಯೂಖಮ ಕಯಂದಯ, ಄ಯಯಷಳಿಲ ಆಳಯ ಮಲಯ ದೂಯು ಡಿ

193 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)103-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಔನಸಿಟ್ಔ ಕಯಭಖ ೆ಄ಭಿಳೃದಿಧ ನಖಭ (ನಮಮಿತ)ದಿಂದ ಶಭಳಶರ/ಫಟಯಟಖಲನುನ 
ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

194 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)28-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಖ್ಸಶಗಿ ಅಶತಯಯಖಲಲಿಱ ಸಯರಿಗಯ ಷೌಱಬಮಳನುನ ಡಯದ ಗಸಯಮಿಣ ಭಹಿಳಯಮರಿಗಯ 
ಯೂ.1000-00ವಿವಯವ ಶಸಸಮಧನ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

195 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)60-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಸಯೂಯಖುರ್ತಿಗಯ ಅಧಸಯದಲಿಱ ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ದಗಿಸಿಯುಳ ಚ್ಸಱಔಯ 
ಷಯಯಖಲನುನ ಭುಂದುಳಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
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196 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)107-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಷಸಳಿಜನಔ ಅಶತಯಯ, ಚ್.ಯಸ.ದಲಿಱ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಷಖಯಣಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ
197 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)125-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಲ್ಸ ಪ್ಲಲಿಯೊ ಕಸಮಿಔಯಭ ಫಗಯೆ ಡಿ
198 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)97-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಸಯಚ್.ಐ.ವಿ.ಯೊಂದಿಗಯ ಜಿಳನ ನಡಯಶುರ್ತಿಯುಳಳಯ ಮಲಯ ಪ್ಲಲಿಸ್ ದೌಜಿನಮ 
ಭತುಿ ಸಯಚ್.ಐ.ವಿ ಗೌಮತಯ ಕಸಸಡದಿಯುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

199 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)91-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಭಡಿಱು ಕ್ತಟ್ ಖಲ ಖುಣಭಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಯಮ ಫಗಯೆ ಡಿ
200 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)123-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಯತನ ತಸಯತಭಮದ ಫಸಫಿನುನ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
201 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)81-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಡಸ||ವಿಜಮಔುಭಸರಿ.ಸಯಚ್.ಎ, ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲು, ಷಖಯಯ ಸಯ.ಅ.ಕಯ, 
ಫಯಱೂಯು ತಸ|| ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ

202 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)89-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ
203 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)71-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಸಯೂಶ ಶಥಲಖಲಲಿಱ ಸಯ.ಅ.ಕಯಂ ಷಸಥಪಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ
204 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)5-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಅಟಯೂಕಯಱವ್ ಳಗಸಿಯ್ತಸಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
205 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)104-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಔನಸಿಟ್ಔ ಯದ್ಒಚ್ಸಯ ಸಿಫಫಂದಿಮ ಮಲಯ ಹಿಂಷಸಚ್ಸಯ ನಶಯದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
206 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)94-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲು ಸಸಖೂ ಯ.ದ.ಶ ಷುದಯೆಮನುನ ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
207 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)102-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

಄ನಮ ಕಸಮಿನಮಿತಿ ಡಿ.ಎಂ.ಸಿಖಲಲಿಱ ಔತಿಳಮ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಯಯೊಖ 
ವಸಲಸ ತಂತಯಜ್ಞಯ ಳಗಸಿಳಣಯಗಯ ಯಷಸಿಳಣಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

208 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)64-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
಄ಯಔಱಖೂಡು ಜನಯಲ್ ಅಶತಯಯಮ ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಳಸದ ಡಸ||ಱತಸ ಯಳಯು 
ಶರಿಮಸದ ಔಯಭದಲಿಱ ತಸಶಣಯ ಭಸಡದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

209 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)69-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಸಯಚ್.ಐ.ವಿ ಷಯೂಂಕ್ತತ ಭತುಿ ಫಸಧಿತ ಭಔುಲ ಔುರಿತು ಕಸಮಸಿಗಸಯ ಡಿ
210 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)50-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ|| ಅಶತಯಮಲಿಱ ಕಸಮಂಟಿನ್ ನಡಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

211 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)16-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ದಿ:24-04-2010 ಯಂದು ಅಯಯೂಖಮ ಔಳಚ್ ಯೊಜನಯಮ ಸಿಫಫಂದಿ ನಡಯಸಿದ 
ಭುವುಯಳನುನ ಮಸಿಳಮಸಗಿ ಷತಯೂಟಿಗಯ ತಂದ ಫಗಯೆ ಡಿ

212 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)12-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಶ್ಯಭರ್ತ ಎಲಿಜಸ ಡಿಷಯೂಜಸ, ಕ್ತ.ಭ.ಅ.ಶ, ಆಳಯನುನ ಔತಿಳಮದಿಂದ 
ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

213 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)82-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಯಸಷಿರಮ ಗಸಯಮಿಣ ಅಯಯೂಖಮ ಄ಭಿಮಸನದಡಮಲಿಱ ತಯಫಯರ್ತ 
ಕಸಮಿಔಯಭಖಲನುನ ಄ನುಶಸಟನಗಯೂಳಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

214 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)88-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
Observance of January Month as Anti-Leprosy Month in 

Karnataka reg
ಡಿ

215 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)55-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಸಯ.ಅ.ಕಯ.ಔಟ್ಟಡದ ಿುಶುಿಸರಿಮನುನ ಳಹಿಸಿ ಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
216 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)93-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 Supply of Fogging Machine ಡಿ

217 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)30-ಅಯಯೂಖಮ/10-11
ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯ ನೌಔಯಯು ಔತಿಳಮಕಯು ಳಯದಿ ಭಸಡಿಕಯೂಲಲಱು/ಔತಿಳಮದಿಂದ 
ಬಿಡುಖಡಯ ಸಯೂಂದಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

218 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)39-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ತಸತಸುಲಿಔ ಯಸಶ ಟಿಟ ಭತುಿ ದಿನಚ್ರಿ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು(DHO) ಡಿ
219 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)25-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಕಸಲಫದಧ ಭುಂಫಡಿಿ ಯತನ ವಯಯಣಿ ಸಯೂಂದಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಆ
220 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)44-ಅಯಯೂಖಮ/10-11

ಜಿಲಸಱ ಅಯಯೂಖಮ ಭತುಿ ಔುಟ್ುಂಫ ಔಲಸಮಣ ಔಚ್ಯರಿಮ ಜಿಲಸಱ ಅಯಯೂಖಮ 
ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಷುದಯೆಮನುನ ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಆ

221 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)-ಅಯಯೂಖಮ/10-11 ಔಯಭವಿಱಱದ ಔಡತ ಆ
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222
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)72-ಅಯಯೂಖಮ/11-12(87-

ಅಯಯೂಖಮ) 300M.A ಎಕ್ಸ-ಯಯ ಮಂತಯಳನುನ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

223 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)64-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
2011-12ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಅಮುಷ್ ಯದಸಮದೆರ್ತಖಲ ಓವದಿಖಲನುನ ಕರಿದಿಸಿ 
ಶಯಫಯಸಜು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

224 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)96-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಆ-ಅಡಳಿತ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಆ-ಪ್ಲಯಔೂಮಮಿಂಟ್ ಸಱಟ್ ಪಸಯಂ ಫಲಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

225 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)63-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
2011-12ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲನುನ, ಂಚ್ಔಭಿ ಈಔಭಿಖಲು & 

ಅಶತಯಯ ರಿಔಯಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ
226 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)72-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಫಸಣಸಳಯ ಸಯ.ಅ.ಕಯ ಳನುನ ಮಱೆಜಯಿಗಯ ಏರಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

227 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)7-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

2011-12ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಜಿಲಸಱ ಶಕಸಿರಿ ಅಮುಿಯದ ಭತುಿ ಸಯೂಮಿಯೊರ್ತ 
ಅಶತಯಯ, ಸಸಶನ ಆಲಿಱ ದಸಕಲಸದ ಲಯಯೂಗಿಖಲ ಕಯೂಳಯಫಟಯಟಖಲನುನ 
ುಚಿಗಯೂಳಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ

ಬಿ

228 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)74-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

2011-12ನಯ ಷಸಲಿಗಯ DHO ಔಛಯರಿಮ ಄ಧಿನದ  ಅಶತಯಯಖಲ 
ಪಿಠಯೂಔಯಣ, ಈಔಯಣ, ಸಸಸಿಗಯ ದಿಂಫುಖಲ ರಿಯರಿ ಸಸಖೂ ಫನನ ಲಯನ 
ಭಸಡಿಶಱು ಅಡಳಿತಸತನಔ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ

ಬಿ

229
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)50-ಅಯಯೂಖಮ/11-12(49/10-

11ಅಯಯೂಖಮ)
ಔುಟ್ುಂಫ ಔಲಸಮಣ ಕಸಮಿಔಯಭದಲಿಱ ಶರಚಿಕ್ತತಯಸಗಯ ಈಯೊಗಿಸಿದ ಫಟಯಟಖಲನುನ 
ತಯೂಳಯಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

230 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)63-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಜಿಲಸಱ ಅಮುಷ್ ಔಛಯರಿಗಯ ಅಶತಯಯ ರಿಔಯಖಲು/ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲನುನ ಟಯಂಡರ್ 
ಅಧಸಯದಲಿಱ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಬಿ

231 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)16-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಅಮುಷ್ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಶಕಸಿರಿ ಅಮುಿಯದ/ಮುನಸನ ಭತುಿ ಸಯೂಮಿಯೊರ್ತ 
ಚಿಕ್ತತಸಱಱಮಖಳಿಗಯ ಭತುಿ ಅಶತ್ಎಖಳಿಗಯ ಓವದ ಕರಿದಿಗಸಗಿ ನಡುರ್ತಿಯುಳ 
಄ನುದಸನದ ಮತಿಳನುನ ರಿವುರಿಶುಳ ಫಗಯೆ

ಸಿ

232 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)52-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಮ ಅಶತಯಯಖಲಲಿಱ ಖ್ಸಲಿಯ್ತಯುಳ ಖೂಯಪ್ ಡಿ'' ಷುದಯೆಗಯ ಸಯೂಯಖುರ್ತಿಗಯ 
ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ಔನಸಿಟ್ಔ ಯಸಜಮ ವಿದುಮನಸಭನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ನಖಭ ನಮಮಿತ, 

ಫಯಂಖಲೄಯು ಆಳರಿಂದ ಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ
ಸಿ

233 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)101-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಡಸ:ಎನ್.ಎನ್.ಯಸಜಗಯೂಸಲ್ ಆಳಯು ಜಿಲಸಱ ಭಲಯರಿಮಸಧಿಕಸರಿಖಳಸಗಿ 
ಔತಿಳಮಕಯು ಸಸಜಯಸಖುಳ ಫಗಯೆ ಸಿ

234 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)81-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಶಔ.ುಯ ಷಸಳಿಜನಔ ಅಶತಯಯಯ್ತಂದ ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಅಶತಯಯಗಯ 
ಔಯಯದಯೂಮುಮಸಖ ಭೃತಸದ ಶ್ಯಭರ್ತ ಚ್ಂದಿಯಕಸ ಆಳಯ ತಸಯ್ತ ಭಯಣದ ಳಯದಿ ಸಿ

235 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)4-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಱಂಚ್ ಸಿಳಔರಿಸಿ ಪ್ಲಲಿಶರಿಗಯ ಸಿಕ್ತು ಬಿದ ೆಫಗಯೆ ಸಿ
236 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)20-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಔಲಸಮಡಿ ಅಶತಯಯಮ ಯದಮಯ ನಱಿಕ್ಷ ಭತುಿ ನಯಂತಯ ಗಯಯು ಸಸಜರಿ ಫಗಯೆ ಡಿ
237 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)107-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಅಮುಷ್ ಗಸಯಭಕಯು ಄ಳಮಔಸಗಿಯುಳ ಷುದಯೆಖಲನುನ ಭಯುವಿನಸಮಶಗಯೂಳಿಸಿ 
ಬರ್ತಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

238 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)104-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಯಸಷಿರಮ ಄ಂಧತಳ ನಸಯಣಸ ಕಸಮಿಔಯಭ ನಡಯಶಱು ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲು, 
ಸಯ.ಅ.ಕಯ ಔಣಔಟಯಟ ಆಳಯುಖಲು ಄ಡಿಡಡಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
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ಖಣಕ್ತಔೃತ 
ಔಯಭ ಶಂಖ್ಯಮ

Section 

Wise
ಔಯ.ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ/ಳವಿ ವಿವಮ

ವಿಲಯ 
ಶಳಯೂ (ಎ 
-E  ಡಿಸ್)

ನಸಗಯೂಳಿಶುಳ 
ದಿನಸಂಔ

239 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)48-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಖಂಡಸಿ ಗಸಯಭದ ಶಭುದಸಮ ಅಯಯೂಖಮ ಕಯಂದಯದಲಿಱ ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲು 
ಆಱಱದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

240 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)37-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಕಸಮಿಔಯಭ ಄ನುಶಸಟನಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔತಿಳಮ ಭತುಿ ಜಸಫಸೆರಿಖಲ ಫಗಯೆ ಡಿ
241 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)84-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಶ್ಯ.ಕಯ.ಸಿ.ನಸಖಯಸಜು, ಖೂಯಪ್- 'ಡಿ'ನೌಔಯಯು ಆಳಯ ಔತಿಳಮ ನಱಿಕ್ಷತಯ ಫಗಯೆ ಡಿ

242 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)36-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

DHO ಔಛಯರಿಮ ಄ಧಿನದ ಅಶತಯಯಖಳಿಗಯ ಷಯಲಸಸಿಟಕ್ ಔಪ್ (Vaccum 

Extractor Silicon Ventonse) ಖಲನುನ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ

ಡಿ

243
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)58-ಅಯಯೂಖಮ/11-12(45/10-

11)
DHO ಸಸಶನ ಷುದಯೆಗಯ ಳಯದಿ ಭಸಡಿಕಯೂಲಲಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

244 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯ, ವಿವಮ ಳಹಿ ಡಿ
245 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)40-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಖಳಿಕಯ ಯಜಯ ನಖದಿಔಯಣ ಫಗಯೆ ಡಿ
246 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)44-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಕೌನಸಲಿಂಗ್ ಭೂಱಔ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸದಸ ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ ಚ್ಱನಸದಯ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

247 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)85-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಖುರ್ತಿಗಯ ಅಧಸಯದಲಿಱ ಄ಯಯ ಯದಮಕ್ತಮ ಷುದಯೆಖಲು ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
248 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)51-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಅಶತಯಯ ಭತುಿ ಚಿಕ್ತತಸಸಱಮಖಲನುನ ಄ಭಿಳೃದಿಧಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
249 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)46-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

Appountment of Concurrent auditors under NRHM for the 

financial year 2011-12
ಡಿ

250 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)28-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಜಿಲಸಱ ಅಮುಷ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ ಅಸಸಳನಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

251 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)55-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಸಸಶನ ನಖಯದಲಿಱ ಕೌಟ್ುಂಬಿಔ ನಸಮಮಸಱಮ & ಕಸಮಿಿಔ ನಸಮಮಸಱಮಳನುನ 
ಸಯಯಂಬ ಭಸಡಱು ಶೂಔಯ ಔಟ್ಟಡಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

252 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)49-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಶ್ಯ ಚ್ಂದಯಯಗೌಡ, ಖೂಯಪ್ 'ಡಿ, ಷಸಳಿಜನಔ ಅಶತಯಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ 
ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ ಡಿ

253 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)80-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಷಸಳಿಜನಔ ಅಶತಯಯ, ಶಔಲಯುಯದಲಿಱ ಔತಿಳಮ ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ 
ಯಯಡಿಮಸಜಿಸ್ಟ ಆಳಯನುನ ಸಯಕಯು ಭೂಯು ದಿನ ಜಿಲಸಱ ಅಶತಯಯಗಯ ನಯೊಜಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ

ಡಿ

254 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)78-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಫಯಱೂಯು ತಸ|| ಎಂ.ಎಲ್ ಕಯೂಱು ಸಯ.ಅ.ಕಯಂದಯದ ನಯಸಿುಯ ಷಟಿಟ 
ಗಸಯಭದಲಿಱ ಸಂರ್ತ-ಫಯದಿ ಯಔಯಣಖಲು ಳಯದಿಮಸಗಿಯುಳ ಹಿನನಲಯಮಲಿಱ ಬಯಟಿ 
ನಡಿ ತಯಗಯದುಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಔಯಭಖಲ ಫಗಯೆ

ಡಿ

255 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)70-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 RNTCP ಕಸಮಿಔಯಭದ ಫಗಯೆ ಡಿ
256 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)14-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಯಸಜಮದ ಶಕಸಿರಿ ಕ್ತರಿಮ ಭಹಿಳಸ ಅಯಯೂಖಮ ಶಸಸಮಕ್ತಮಯ ತಯಫಯರ್ತ 
ಕಯಂದಯಕಯು ಄ಜಿಿ ಅಸಸಳನಶುಳ/಄ಬಮಥಿಿಖಲನುನ ಅಯ್ದು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

257 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)5-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಸಂರ್ತ-ಫಯಧಿ ಯಔಯಣದಲಿಱ ಔತಿಳಮಕಯು ನಱಿಕ್ಷತಯಮನುನ ತಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
258 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)65-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಶಔಲಯುಯದ ಕಸಯವಡ್ಿ ಅಶತಯಯಮ ದಸಷಸಿನು ಕಯಂದಯಕಯು ಲಯೂಕಸಮುಔಿ 
ಪ್ಲಲಿಸ್ ದಸಳಿ ಔುರಿತು ಡಿ

259 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)87-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಸಯ.ಅ.ಕಯಂ ಖ್ಸಲಿ ಆಯುಳ ಷಸಭಸನಮ ಔತಿಳಮ ಯದಸಮಧಿಕಸರಿ ಷುದಯೆಖಲನುನ 
ಖುರ್ತಿಗಯ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಮಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

260 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)8-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಖ್ಸಶಗಿ ತಜ್ಞ ಯದಮಯ ಷಯಯಖಲನುನ ಫಸಡಿಗಯ ಅಧಸಯದಲಿಱ ಡಯದುಕಯೂಲುಲಳ ಔುರಿತು ಡಿ
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Section 

Wise
ಔಯ.ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ/ಳವಿ ವಿವಮ

ವಿಲಯ 
ಶಳಯೂ (ಎ 
-E  ಡಿಸ್)

ನಸಗಯೂಳಿಶುಳ 
ದಿನಸಂಔ

261 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)106-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಭಸನಳ ಷಔುು ಅಯೊಖಕಯು ದೂಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
262 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)35-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಕ್ತರಿಮ ಭಹಿಳಸ ಅಯಯೂಖಮ ಶಸಸಮಔಯ ಷುದಯೆಖಲು ಖ್ಸಳಿ ಆಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
263 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)86-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಜಿಲಸಱ ಅಮುಷ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಸಸಖೂ ನಯೂಡಲ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲನುನ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

264 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)ಭು.ಭಂ ಕಸಮಿಔಯಭ/11-12 ಯಖರ್ತ ರಿಶ್ಱನಸ ಶಬಯ ನಡಯಶಲಿಯುಳ ಔುರಿತು ಡಿ
265 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಚ್ಱನಸದಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
266 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)26-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಜನ ಶಂಸದ ಕಸಮಿಔಯ,ಭ ಡಿ
267 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)18-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಓವದಿ ಶಂಖಯಷಣಸ ಈಗಸಯಣಳನುನ ಫಸಡಿಗಯಮಲಿಱ ಡಯಮಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ ಡಿ

268 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)32-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಯದಮಕ್ತಮ ಯಚ್ು ಭಯುಸಳರ್ತಗಸಗಿ ಄ನುದಸನ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
269 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)02-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಫಯಱೂರಿನ ಶಕಸಿರಿ ಅಶತಯಯಮಲಿಱ ಓವಧಖಲು ಸಿಖದಯ ಆಯುಳ ಔುರಿತು 
ಯಜಸಸಣಿ ದಿನರ್ತಿಕಯಮಲಿಱ ಳಯದಿಮಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

270 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)17-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಯಂಖನಸಮುನಕಯೂಱು ಸಯ.ಅ.ಗಟ್ಔಕಯು ಯದಮಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಫಗಯೆ ಡಿ
271 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)98-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ನಸನ್ ಕ್ತಱನಔಲ್ ಸಿಫಫಂದಿಗಯ ತಯೂಂದಯಯಮಸಖುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
272 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)21-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯ ನೌಔಯಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು ಡಿ
273 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)41-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಜುಲಯ-1 ಯದಮಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ಡಿ
274 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)12-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಸಂರ್ತ-ಫಯಧಿ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ ಡಿ
275 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)29-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ವಿಧಸನಶಬಸ ಶದಶಮಯಸದ ಭಸನಮ ಶ್ಯ.ಸಿ.ಎಸ್.ುಟಯಟಗೌಡ ಆಳರಿಗಯ ಅಿ 
ಶಸಸಮಔಯನುನ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

276 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)68-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ದಿ:01-10-2011ಯಂದು ತಯಯಣಮ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಭೂಳರಿಗಯ ಷುಚ್ುುನಸಯ್ತ 
ಔಡಿದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

277 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)47-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಸಂರ್ತ-ಬಯದಿ ಯಔಯಣದ ಫಗಯೆ ಡಿ
278 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)2-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಸಸಶನ ನಸಿಿಂಗ್ ಕಸಲಯಜಿನ ಸಯಂುಸಱಯ ಮಲಯ ಪ್ಲವಔಯ ದೂಯು ಡಿ
279 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)25-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಭಸದರಿ ಶಮಿಕ್ಷಯ ಡಿ
280 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)27-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಕ್ತರಿಮ ಭಹಿಳಸ ಅಯಯೂಖಮ ಶಸಸಮಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ
281 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)82-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು ಡಿ
282 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)66-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಎ.ಎನ್.ಎಂ ಭನಯ ಬಯಟಿ ನಡದಿಯುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ
283 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)24-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 Vector Borne Diseases ಡಿ
284 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)71-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಅವಸ ಕಸಮಿಔತಯಿಮಯ ಫಯಡಿಕಯಖಲ ಔುರಿತು ಡಿ
285 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)95-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಅಮುಯಿದ, ಮುನಸನ ಭತುಿ ಸಯೂಮಿಯೊರ್ತ ಓವಧಿಖಲ ದಯಟಿಟ ಫಗಯೆ ಡಿ
286 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)38-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಕ್ತರಿಮ ಭಹಿಳಸ ಅಯಯೂಖಮ ಶಸಸಮಔಯ ಗಯಯು ಸಸಜರಿಮ ಫಗಯೆ ಡಿ
287 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)45-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಫಯಱೂಯು ತಸ|| ಄ಪಿಷಳಿಲ ಗಸಯಭಶಥಯ ದೂಯು ಡಿ

288 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)56-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಆಳಯು ಫಯಱೂಯು ಶಕಸಿರಿ ಅಶತಯಯಮಲಿಱ ಬಯಟಿ ನಡಿದ 
ಶಭಮಱದಲಿಱ ತಯೂರಿದ ಳತಿನಯಮ ಫಗಯೆ ಡಿ

289 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)54-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಶ್ಯ ಚ್ಂದಯಮಮ.ಸಯಚ್. ದಳ.ದ.ಶ. ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ ಡಿ
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Zilla Panchayath, Hassan

ಖಣಕ್ತಔೃತ 
ಔಯಭ ಶಂಖ್ಯಮ

Section 

Wise
ಔಯ.ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ/ಳವಿ ವಿವಮ

ವಿಲಯ 
ಶಳಯೂ (ಎ 
-E  ಡಿಸ್)

ನಸಗಯೂಳಿಶುಳ 
ದಿನಸಂಔ

290 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)67-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಔಬಿಫಣದ ಄ಂವಿಯುಳ ಭಸತಯಯಖಲನುನ ಎಲಸಱ ಭಹಿಳಯಮರಿಗಯ ಈಚಿತಸಗಿ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

291 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)75-ಅಯಯೂಖಮ/11-12
ಅಯಯೂಖಮ ತಸಶಣಯ ಕಯಗಯೂಲುಲಳ ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಳಿಗಯ ಯೂ.500-00ಖಲನುನ 
ಎನ್.ಅರ್.ಸಯಚ್.ಎಂ ನಂದ ನಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

292
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)11-ಅಯಯೂಖಮ/11-12(2-

ಅಯಯೂಖಮ)
ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯ ನೌಕಯರಿಗಯ ಷಸಭಸನಮ ಬವಿವಟ ನಧಿ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ

293
ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)37-ಅಯಯೂಖಮ/11-

12(9,6,130-ಅಯಯೂಖಮ) ಯದಮಕ್ತಮ ಭುಂಖಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು ಡಿ
294 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)6-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ ಫಗಯೆ ಡಿ
295 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)62-ಅಯಯೂಖಮ/11-12

ಳಗಸಿಳಣಯಗಯೂಂಡ ಿಸಮುಷ್ ಯದಮಯನುನ ಔತಿಳಮದಿಂದ ಬಿಡುಖಡಯಗಯೂಳಿಶಱು 
಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ ಡಿ

296 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)13-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಷಸ.ಬ.ನ ಭುಂಖಡ ಫಗಯೆ ಡಿ
297 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)23-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಯಖರ್ತ ರಿಶ್ಱನಸ ಶಬಯ ನಡಯಶಲಿಯುಳ ಔುರಿತು ಆ
298 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)89-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಷಸಟಫ್ ನಸ್ಿ ಷುದೆಗಯ ನಯಭಔ ಭಸಡಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ ಆ
299 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)94-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಖುರ್ತಿಗಯ ನೌಔಯಯ ಫಗಯೆ ಆ
300 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)42-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 Laison services and pollution control Equipments ಆ
301 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)22-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಯಖರ್ತ ರಿಶ್ಱನಸ ಶಬಯ ನಡಯಶಲಿಯುಳ ಔುರಿತು ಆ
302 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಡಳಿತ(4)77-ಅಯಯೂಖಮ/11-12 ಯಸಜಮ ಶಕಸಿರಿ ಯದಸಮಧಿಕಸರಿಖಲ ಶಂಗದ ಫಗಯೆ ಆ
303 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)44/02-03 ಶಬಸಂಖಣ
304 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ-106/05-06 ಯಸಷಿರಮ ಶಂಔಱ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ
305 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಆತಯಯ85/05-05 ಗಸಂಧಿ ಜಮಂರ್ತ ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ
306 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ-138/06-07 ಔಲಸ ಯಬಳ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಳಶುಿ ಯದಿನ ನಡಯಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ
307 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ-78/06-07 ಶುಳಣಿ ಶಂಶೃರ್ತ ದಿಫಫಣ
308 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ-95/06-07

ಷಂಪಿ ಈತಳಳ-2006 ಜಿ.ಂ ನಂದ ಔಲಸ ತಂಡ ಭತುಿ ಶಥಫೆ ಚಿತಯ 
ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

309 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ-111/04-05 ಖಣಯಸಜಯೂತಸಳ ಫಗಯೆ
310 ಶಂ/ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ-138/06-07
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ಖಣಕ್ತಔೃತ 
ಔಯಭ ಶಂಖ್ಯಮ ಔಯ.ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ/ಳವಿ

1 ಯಸನಯ ಳಹಿ
2 ಯಸನಯ ಳಹಿ
3 ಯಸನಯ ಳಹಿ
4 ಯಸನಯ ಳಹಿ
5 ಯಸನಯ ಳಹಿ
6 ಯಸನಯ ಳಹಿ
7 ಯಸನಯ ಳಹಿ
8 ಯಸನಯ ಳಹಿ
9 ಯಸನಯ ಳಹಿ
10 ಯಸನಯ ಳಹಿ
11 ಯಸನಯ ಳಹಿ
12 ಯಸನಯ ಳಹಿ
13 ಯಸನಯ ಳಹಿ
14 ಯಸನಯ ಳಹಿ
15 ಯಸನಯ ಳಹಿ
16 ಯಸನಯ ಳಹಿ
17 ಯಸನಯ ಳಹಿ
18 ಯಸನಯ ಳಹಿ
19 ಯಸನಯ ಳಹಿ
20 ಯಸನಯ ಳಹಿ
21 ಯಸನಯ ಳಹಿ
22 ಯಸನಯ ಳಹಿ
23 ಯಸನಯ ಳಹಿ
24 ಯಸನಯ ಳಹಿ
25 ಯಸನಯ ಳಹಿ
26 ಯಸನಯ ಳಹಿ
27 ಯಸನಯ ಳಹಿ
28 ಯಸನಯ ಳಹಿ
29 ಯಸನಯ ಳಹಿ
30 ಯಸನಯ ಳಹಿ
31 ಯಸನಯ ಳಹಿ
32 ಯಸನಯ ಳಹಿ
33 ಯಸನಯ ಳಹಿ
34 ಯಸನಯ ಳಹಿ
35 ಯಸನಯ ಳಹಿ
36 ಯಸನಯ ಳಹಿ
37 ಯಸನಯ ಳಹಿ
38 ಯಸನಯ ಳಹಿ
39 ಯಸನಯ ಳಹಿ

಄ಭಿಲಯಖ್ಸಱಮಕಯು ಔಲುಹಿಶಱಟ್ಟ ಔಡತಖಲ ವಿಳಯ ಯಸನಯ ಳಹಿ



40 ಯಸನಯ ಳಹಿ
41 ಯಸನಯ ಳಹಿ
42 ಯಸನಯ ಳಹಿ
43 ಯಸನಯ ಳಹಿ
44 ಯಸನಯ ಳಹಿ
45 ಯಸನಯ ಳಹಿ
46 ಯಸನಯ ಳಹಿ
47 ಯಸನಯ ಳಹಿ
48 ಯಸನಯ ಳಹಿ
49 ಯಸನಯ ಳಹಿ
50 ಯಸನಯ ಳಹಿ
51 ಯಸನಯ ಳಹಿ
52 ಯಸನಯ ಳಹಿ
53 ಯಸನಯ ಳಹಿ
54 ಯಸನಯ ಳಹಿ
55 ಯಸನಯ ಳಹಿ
56 ಯಸನಯ ಳಹಿ
57 ಯಸನಯ ಳಹಿ
58 ಯಸನಯ ಳಹಿ
59 ಯಸನಯ ಳಹಿ
60 ಯಸನಯ ಳಹಿ
61 ಯಸನಯ ಳಹಿ
62 ಯಸನಯ ಳಹಿ
63 ಯಸನಯ ಳಹಿ
64 ಯಸನಯ ಳಹಿ
65 ಯಸನಯ ಳಹಿ
66 ಯಸನಯ ಳಹಿ
67 ಯಸನಯ ಳಹಿ
68 ಯಸನಯ ಳಹಿ
69 ಯಸನಯ ಳಹಿ
70 ಯಸನಯ ಳಹಿ
71 ಯಸನಯ ಳಹಿ
72 ಯಸನಯ ಳಹಿ
73 ಯಸನಯ ಳಹಿ
74 ಯಸನಯ ಳಹಿ
75 ಯಸನಯ ಳಹಿ
76 ಯಸನಯ ಳಹಿ
77 ಯಸನಯ ಳಹಿ
78 ಯಸನಯ ಳಹಿ
79 ಯಸನಯ ಳಹಿ
80 ಯಸನಯ ಳಹಿ
81 ಯಸನಯ ಳಹಿ
82 ಯಸನಯ ಳಹಿ
83 ಯಸನಯ ಳಹಿ



84 ಯಸನಯ ಳಹಿ
85 ಯಸನಯ ಳಹಿ
86 ಯಸನಯ ಳಹಿ
87 ಯಸನಯ ಳಹಿ
88 ಯಸನಯ ಳಹಿ
89 ಯಸನಯ ಳಹಿ
90 ಯಸನಯ ಳಹಿ
91 ಯಸನಯ ಳಹಿ
92 ಯಸನಯ ಳಹಿ
93 ಯಸನಯ ಳಹಿ
94 ಯಸನಯ ಳಹಿ
95 ಯಸನಯ ಳಹಿ
96 ಯಸನಯ ಳಹಿ
97 ಯಸನಯ ಳಹಿ
98 ಯಸನಯ ಳಹಿ
99 ಯಸನಯ ಳಹಿ

100 ಯಸನಯ ಳಹಿ
101 ಯಸನಯ ಳಹಿ
102 ಯಸನಯ ಳಹಿ
103 ಯಸನಯ ಳಹಿ
104 ಯಸನಯ ಳಹಿ
105 ಯಸನಯ ಳಹಿ
106 ಯಸನಯ ಳಹಿ
107 ಯಸನಯ ಳಹಿ
108 ಯಸನಯ ಳಹಿ
109 ಯಸನಯ ಳಹಿ
110 ಯಸನಯ ಳಹಿ
111 ಯಸನಯ ಳಹಿ
112 ಯಸನಯ ಳಹಿ
113 ಯಸನಯ ಳಹಿ



ವಿವಮ ವಿಲಯ ಶಳಯೂ (ಎ-

ಆ ಡಿಸ್)

ನಸಗಯೂಳಿಶುಳ  
ದಿನಸಂಔ

     ದಿನಸಂಔ 08-01-2007 ರಿಂದ 11-01-2008 ಡಿ 31-03-2013

      ದಿನಸಂಔ 08-03-2007 ರಿಂದ 30-03-2007 ಡಿ 31-03-2013

     ದಿನಸಂಔ 18-10-2007 ರಿಂದ 01-12-2007 ಡಿ 31-03-2013

     ದಿನಸಂಔ 23-07-2007 ರಿಂದ 18-10-2007 ಡಿ 31-03-2013

     ದಿನಸಂಔ 23-08-2007 ರಿಂದ 22-09-2007 ಡಿ 31-03-2013

     ದಿನಸಂಔ 21-07-2007 ರಿಂದ 22-08-2007 ಡಿ 31-03-2013

    ದಿನಸಂಔ 12-06-2007 ರಿಂದ 20-07-2007 ಡಿ 31-03-2013

    ದಿನಸಂಔ 24-05-2007 ರಿಂದ 11-06-2007 ಡಿ 31-03-2013

    ದಿನಸಂಔ 31-04-2007 ರಿಂದ 21-05-2007 ಡಿ 31-03-2013

   ದಿನಸಂಔ 03-01-2007 ರಿಂದ 24-01-2007 ಡಿ 31-03-2013

   ದಿನಸಂಔ 23-02-2007 ರಿಂದ 08-03-2007 ಡಿ 31-03-2013

   ದಿನಸಂಔ 08-02-2007 ರಿಂದ 22-02-2007 ಡಿ 31-03-2013

   ದಿನಸಂಔ 24-01-2007 ರಿಂದ 08-02-2007 ಡಿ 31-03-2013

   ದಿನಸಂಔ 07-11-2002 ರಿಂದ 24-01-2003 ಡಿ 31-03-2007

   ದಿನಸಂಔ 20-09-2002 ರಿಂದ 06-11-2002 ಡಿ 31-03-2007

    ದಿನಸಂಔ 18-07-2002 ರಿಂದ 19-09-2002 ಡಿ 31-03-2007

    ದಿನಸಂಔ 13-05-2002 ರಿಂದ 18-07-2002 ಡಿ 31-03-2007

    ದಿನಸಂಔ 07-05-2002 ರಿಂದ 20-05-2002 ಡಿ 31-03-2007

    ದಿನಸಂಔ 28-03-2002 ರಿಂದ 06-05-2007 ಡಿ 31-03-2007

   ದಿನಸಂಔ 19-02-2002 ರಿಂದ 27-03-2002 ಡಿ 31-03-2007

   ದಿನಸಂಔ 08-01-2002 ರಿಂದ 18-02-2002 ಡಿ 31-03-2007

    ದಿನಸಂಔ 25-01-2003 ರಿಂದ 21-01-2004 ಡಿ 31-03-2009

    ದಿನಸಂಔ 25-04-2003 ರಿಂದ 10-06-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 10-06-2003 ರಿಂದ 14-08-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 17-08-2003 ರಿಂದ 06-11-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 06-11-2003 ರಿಂದ 20-01-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 14-12-2006 ರಿಂದ 02-01-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 22-11-2006 ರಿಂದ 13-12-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 30-10-2006 ರಿಂದ 22-11-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 27-09-2006 ರಿಂದ 30-10-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 07-09-2006 ರಿಂದ 26-09-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ16-08-2006 ರಿಂದ 06-09-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ07-07-2006 ರಿಂದ 25-07-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ26-07-2006 ರಿಂದ 14-08-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 06-06-2006 ರಿಂದ 07-07-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ19-05-2006 ರಿಂದ 06-06-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ26-04-2006 ರಿಂದ 19-05-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ10-03-2006 ರಿಂದ 31-03-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ10-04-2006 ರಿಂದ 25-04-2006 ಡಿ 31-03-2011

಄ಭಿಲಯಖ್ಸಱಮಕಯು ಔಲುಹಿಶಱಟ್ಟ ಔಡತಖಲ ವಿಳಯ ಯಸನಯ ಳಹಿ



            ದಿನಸಂಔ 17-01-2006 ರಿಂದ 02-01-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ17-01-2006 ರಿಂದ 08-03-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ21-09-2005 ರಿಂದ 01-12-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ27-07-2005 ರಿಂದ 20-09-2006 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ26-07-2005 ರಿಂದ 26-07-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ07-05-2005 ರಿಂದ 02-07-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ07-03-2005 ರಿಂದ 02-04-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ01-12-2005 ರಿಂದ 21-09-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ 27-12-2004 ರಿಂದ 07-03-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ03-11-2004 ರಿಂದ 27-12-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 26-08-2004 ರಿಂದ 03-11-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 05-05-2004 ರಿಂದ 25-08-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 22-01-2004 ರಿಂದ 05-07-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 22-02-2004 ರಿಂದ 01-04-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 14-01-2008 ರಿಂದ 01-03-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 07-03-2009 ರಿಂದ 31-03-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 29-12-2008 ರಿಂದ 06-03-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 06-10-2008 ರಿಂದ 12-27-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 23-08-2008 ರಿಂದ 15-10-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 07-07-2008 ರಿಂದ 22-08-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 12-06-2008 ರಿಂದ 07-07-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 01-04-2008 ರಿಂದ 07-06-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 26-02-2008 ರಿಂದ 31-03-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 11-01-2008 ರಿಂದ 25-02-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 01-07-2008 ರಿಂದ 12-11-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 12-11-2008 ರಿಂದ 08-02-2008 ಡಿ 31-03-20013

            ದಿನಸಂಔ 02-04-2007 ರಿಂದ 14-09-2007 ಡಿ 31-03-20012

            ದಿನಸಂಔ 14-09-2007 ರಿಂದ 11-10-2008 ಡಿ 31-03-20012

            ದಿನಸಂಔ 06-05-2006 ರಿಂದ 14-09-2006 ಡಿ 31-03-20012

            ದಿನಸಂಔ 20-11-2006 ರಿಂದ 30-03-2007 ಡಿ 31-03-20012

            ದಿನಸಂಔ 15-09-2006 ರಿಂದ 18-11-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 17-02-2005 ರಿಂದ 30-05-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ 07-11-2005 ರಿಂದ 05-05-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 31-05-2005 ರಿಂದ 05-11-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ 23-02-2004 ರಿಂದ 04-06-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 22-09-2004 ರಿಂದ 16-02-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ 05-06-2004 ರಿಂದ 22-09-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 30-09-2003 ರಿಂದ 05-12-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 02-06-2003 ರಿಂದ 29-09-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 05-12-2003 ರಿಂದ 23-02-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 07-05-2003 ರಿಂದ 02-06-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 14-05-2002 ರಿಂದ 20-08-2002 ಡಿ 31-03-2007

            ದಿನಸಂಔ 28-03-2002 ರಿಂದ 15-05-2002 ಡಿ 31-03-2007

            ದಿನಸಂಔ 15-02-2002 ರಿಂದ 27-03-2002 ಡಿ 31-03-2007



            ದಿನಸಂಔ 22-01-2003 ರಿಂದ 19-03-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 19-03-2003 ರಿಂದ 07-03-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 09-10-2001 ರಿಂದ 25-12-2001 ಡಿ 31-03-2006

            ದಿನಸಂಔ 02-11-2001 ರಿಂದ 24-12-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 09-10-2001 ರಿಂದ 15-12-2001 ಡಿ 31-03-2006

            ದಿನಸಂಔ 16-12-2001 ರಿಂದ 15-02-2002 ಡಿ 31-03-2007

            ದಿನಸಂಔ 01-04-2002 ರಿಂದ 24-05-2002 ಡಿ 31-03-2007

            ದಿನಸಂಔ 31-12-2002 ರಿಂದ 27-03-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 24-09-2002 ರಿಂದ 31-12-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 22-08-2002 ರಿಂದ 21-01-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 27-05-2002 ರಿಂದ 23-09-2002 ಡಿ 31-03-2007

            ದಿನಸಂಔ 18-02-2002 ರಿಂದ 30-03-2002 ಡಿ 31-03-2007

            ದಿನಸಂಔ 06-10-2004 ರಿಂದ 03-02-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ 30-10-2003 ರಿಂದ 03-02-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 11-16-2003 ರಿಂದ 30-10-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 27-03-2003 ರಿಂದ 11-06-2003 ಡಿ 31-03-2008

            ದಿನಸಂಔ 05-10-2003 ರಿಂದ 03-02-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 07-06-2005 ರಿಂದ 05-10-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ 10-14-2005 ರಿಂದ 07-06-2005 ಡಿ 31-03-2010

            ದಿನಸಂಔ 03-20-2004 ರಿಂದ 06-10-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 03-02-2004 ರಿಂದ 01-06-2004 ಡಿ 31-03-2009

            ದಿನಸಂಔ 20-12-2006 ರಿಂದ 28-03-2007 ಡಿ 31-03-2013

            ದಿನಸಂಔ 31-08-2006 ರಿಂದ 16-12-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 03-160-2006 ರಿಂದ 30-08-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 04-02-2006 ರಿಂದ 30-03-2006 ಡಿ 31-03-2011

            ದಿನಸಂಔ 24-20-2007 ರಿಂದ 09-08-2007 ಡಿ 31-03-2012

            ದಿನಸಂಔ 09-08-2007 ರಿಂದ 14-12-2007 ಡಿ 31-03-2012

            ದಿನಸಂಔ 21-10-2008 ರಿಂದ 04-03-2009 ಡಿ 31-03-2014

            ದಿನಸಂಔ 06-06-2008 ರಿಂದ 20-10-2008 ಡಿ 31-03-2013

            ದಿನಸಂಔ 14-12-2007 ರಿಂದ 05-06-2008 ಡಿ 31-03-2012



UÀtQÃPÀÈvÀ 
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

PÀæ̧ ÀA PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå/ªÀµÀð «µÀAiÀÄ
«¯É ¸ÀégÀÆ¥À   (J 
EAzÀ E ªÀgÉUÉ)-
r¸ï

1 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ4/87-88  ಆಂಟ್ರ್  ಕಸಂ ಸಿಶಟಂ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

2
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 12/87-88 ಸಸಶನ ಜಿಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಷಸಟಂಪ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

3
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ73/91-92 ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಸಖ್ಯಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯದ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

4
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 25/87-88 ಜಿ ಂ ವಿವಿಧ ವಸಖ್ಯಖಲ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ & ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

5 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 187/95-96 ಜಿ.ಂ.ನ ಷಯಲಯನಸರ್  ಜನಯಯಟ್ರ್ ಗಯ ಎ.ಎಂ.ಸಿ ಭಸಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

6 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 112/96-97 ಔನನಡ ಯಸಜಯೂಮತಸಳ  ಄ಚ್ಯಣಯಮ ಔಡತ ದಿ. 1-11-96 ರಿಂದ 1-11-2004 ಳಯಯಗಯ D

6

ಜಿಂಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 620/09-00 ದಿನಸಂಔ 26-01-98 ರಿಂದ 26-1-2000 ಳಯಗಯ ಖಣಯಸಜಯೂಮತಸಳ    ಄ಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ
D

7
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 123/99-2000

ಶ್ಯ ಮಷಫೂಫ  ವರಿಪ್ ಸಯೂಶಲಯನ್  ಸಸಶನ ಆಳಯು ಭಳಿಗಯ ಬಿಡ್ ಔೂಗಿದ ಔಡತ
D

8
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 351/99-2000

ಶ್ಯ ವಿಭಲ್ ಔುಭಸರ್ ಸಸಶನ ಆಳಯು ಭಳಿಗಯ ಬಿಡ್ ಔೂಗಿದ ಔಡತ
D

9
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 351/99-2000

ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸರಣದ ಫಗಯೆ
D

10
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 23/99-2000

ಜಿ.ಂ. ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ತಯೂಟ್ಗಸಯಯ  ಫಯಳಯಗಸಯಯ  ಭಸಯಸಟ್ ಭಳಿಗಯ ಷಸಥನಯ ಫಗಯೆ
D



11
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 23/99-2000

ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸರಣದ ಫಗಯೆ - ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಕಸಭಗಸರಿ
D

12
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 23/99-2000

ಜಿ.ಂ. ಪ್ಲಟಿರಕಯೂ ನಭಸರಣ
D

13
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 23/99-2000

ಜಿ.ಂ. ಔಟ್ಟಡ ಸಣಿಜಮ ಭಳಿಗಯ ನಭಸರಣದ ಶಂಕ್ಷಿಿ ಳಯದಿ
D

14
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 23/99-2000

ಜಿ.ಂ. ಔಟ್ಟಡ ನಭಸರಣದ ಆತಯಯ ತಯಖಲು
D

15

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 156/99-00 ನಖಯ ಶಬಯ, ಸಸಶನ ಳಯು 1999-2000 ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ದನಖಲ ಭತುಿ ಳಶುಿ ಯದರನ 
ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

16

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 186/2000-01 ಜಿ.ಂ. ಔಛಯರಿಗಯ ಄ಖತಮವಿಯುಳ ಱಕಯೂಟಯಖಲನುನ  ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ
D

17 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ /01-02

2001ನಯ ಷಸಲಿನ ಜನಳರಿಯ್ತಂದ ನಡಯಶ ಖಣಯಸಜಯೂಮತಸಳ  ಆನನತಯ ಶಭಸಯಂಬಖಲ 
ಅಸಸಳನ ರ್ತಯಕಯಖಲನುನ ಷಔುು ಬಸದಮತಸ ಶಮಿರ್ತಮ ಭಸಹಿರ್ತಗಸಗಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

18
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 369/2001-02

ಬಿಆಒ ಶಔ ುಯ ಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ
D

19
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 277/2001-02

಄ಖಿಱ ಬಸಯತ 69  ನಯ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನಕಯು ಜಿ.ಂ ಮಹಿಂದ ಶಥಫೆ ಚಿತಯ 
ನಭಸರಣದ ಫ ಗಯೆ D

20
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 260/01-02 ವಿಜಸಙನ ಳಶುಿ ಯದರನ ಸಸಖೂ ವಿಜಸಙನ ಔಲಿಕಯೂತಸಳಕಯು  ಳಂರ್ತಕಯ ಕಯಳಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

21
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 148/01-02 ಮಶೂಯು ದಶಯ ಳಶುಿ ಯದಶರನ-2001 D

22
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(3)ಆತಯಯ 351/01-02 ಸಸಶನದಲಿಱ ಬಿ.ಎಂ.ಯಷಯಿಮಲಿಱ ನಮಿರಶುರ್ತಿಯುಳ  ನೂತನ ಔಟ್ಟಡ D

23
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 196/2000-01 ಔನನಡ ಯಸಜಯೂಮತಸಳ  ಄ಚ್ಯಣಯಮ ಔಡತ D

24
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 195/01-02 ಶಶರ ಡಯಖಲ ದಳಜ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ-2001 D

25
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 30/01-02 ಈ ಕಸಮಿದಶ್ಿ (ಅಡಳಿತ) ಯಳಯ ಕಯೂಠಡಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D



26
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 147/01-02 ಸಸಶನ ಜಿ ಂ ಶಬಸಂಖಣಕಯು ಕಸಡ್ಿ ಲಯಸ್ ಮಕ್ & ಫಸಮಟ್ರಿ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

27
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 12/01-02 ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಕಸಮರ್ ಭಸಮಟ್ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D

28
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 226/01-02 ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಸಖ್ಯಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

29
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 304/01-02 ಜಿಂ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ಗಿಯಟಿಂಗ್ ಕಸಡ್ಸಿ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

30
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ /01-02 ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಫದಲಸಳಣಯ ಫಗಯೆ D

31
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 74/01-02 ಜಿ ಂ ಶಂಷಯಥಖಲ ಖಯಂಥಸಱಮಖಳಿಗಯ  ುಶಿಔ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

32
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 381/01-02 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

33
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 124/01-02 ಎನ್ ಐ ಸಿ ವಸಖ್ಯಮ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಎಸನ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

34
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 157/01-02 ಜಿ ಂ ರಿವತ್ ವಸಖ್ಯಗಯ ಟಯಪ್ ಯಯಕಸಡಿರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

35
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 238/01-02 ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಕ್ಷರಿಗಯ  ಸಯಚ್ುುಳರಿ ಯ.ಬತಯಮ  ನಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

36
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ /01-02 ಜಿ ಂ ಗಯ ುಶಿಔ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

37
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 48/01-02 ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಕಯೂಠಡಿಗಯ ಯಸವರ ನಸಮಔಯ ಬಸಳಚಿತಯ ಸಸಕ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D

38
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 501/01-02 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ. ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಮ ಖಣಕ್ತಔಯಣ ಬಿಲ್ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D

39
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 37/01-02 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ. ಄ನುಮುಔಿ ಷಸಭಗಿಯ ವಿಲಯಸರಿ ಫಗಯೆ D

40
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ದಸಷಸಿನು 201/01-02 ತಸ ಂ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಲಿಱಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D



41
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 420/01-02 ತಸ ಂ ಚ್ ಯಸ ಟ್ಟಣ ಆಲಿಱಗಯ ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ  ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

42
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 252/01-02 ಫಯಱೂಯು ತಸ.ಂ. ಅಸಿಿಮ ಫಗಯೆ ಕಯಶು ನಡಯಶಱು ಳಕ್ತಱಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಫಗಯೆ D

43
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ದಸಷಸಿನು 8/01-02 ಫಯಱೂಯು ಶಔೃನ ಔಛಯರಿಮ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

44
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 114/01-02 ಯಯಶಯಭ ಈ ನದಯಿಔಯು , ಸಸಶನ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಟಯೂನರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

45
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 255/01-02 ಯಸವರಫಂಧು ಎಸ್.ನಜಲಿಂಖ ಭಸಮನ್ ಄ಂಡ್ ಷಯಟಟ್ ಭಸಮನ್ ುಶಿಔ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

46
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ  318/01-02 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಆಲಸಖ್ಯಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ಫಗಯೆ D

47
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ331/01-02

ಭ ಭ & ಭ ಄ ಆಲಸಖ್ಯಮನುನ  ಶಥಳಸಂತರಿಸಿದ ಫಸಫುಿ ಷಸಗಸಣಿಕಯ ಯಚ್ು ಬರಿಶಱು 
಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ D

48
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ/01-02

ಯಯಶಯಭ ಈ ನದಯಿಔಯು , ಸಸಶನ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಸಿದ 
ಫಸಫುಿ ಷಣ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆೆ D

49 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 376/01-02 ಗಸಯ ಂ ಖಯಂಥಸಱಮಖಲ  ಮಲಿಳಚ್ಸಯಔಯ  ಫಯಡಿಕಯಖಲ ಫಗಯೆ D

50 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 483/01-02 ಜಿ.ಳ.ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

51 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 69/01-02 ಡಿ ಸಯಚ್ ಒ ಔಛಯರಿಗಯ ಔನನಡ ತಂತಸಯಂ ಄ಲಳಡಿಶಱು ಭಂ.ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

52
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 448/01-02 ಭ ಭ & ಭ ಄ ಆಲಸಖ್ಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂಫ್ಯಮಟ್ರ್ ನಡುಳ ಫಗಯೆೆ D

53
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 52/01-02 ಜಿ.ಮು.ಷಯ ಕ್ತಯ ಆಲಸಖ್ಸ ಔಛಯರಿಮ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

54
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 295/01-02 ುಸಱನಸ  ಆಲಸಖ್ಯ ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯಕಯು ಎಎಂಸಿ ಫಗಯೆ D

55 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 107/01-02 2 days Seminar on Hassan District economy D

56
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 3/01-02 ಶಔ ುಯ ತಸಱೂಱಔು ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಆಂಟ್ರ್ ನಯಟ್ ಷೌಱಬಮದ ಫಗಯೆ D

57
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 351/01-02

ಶ್ಯ ಸಯಚ್ ವಿ ುಯುಶಯೂತಿಭ , ಜಯಆ, ಫಯಱೂಯು ಆಳಯು ಳಶರ್ತಖೃಷದಲಿಱ 
ಭುಂದುಳಯಯಮುಳ  ಫಗಯೆ D

58 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ /01-02 ದಿ.15-12-2001ಯ ಶಬಯಗಯ ಸಱನಸ ಳಯದಿ ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

59
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ /01-02 ಜಿ.ಳ.ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D



60 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 71/01-02 ಜಿ.ಂ.ಔಂೂಮಟ್ರ್ ನಸರಷಣಯಗಯ  ಎ,ಎಂ,ಸಿ ಭಸಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

61 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ12 /01-02 ಜಿ.ಂ.ಔಛಯರಿಮ ವಿವಿದ ವಸಖ್ಯಖಲ ಜಯಯಸಔಸ ಮಂತಯಖಲ ನಸರಷಣಯ D

62
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 48/01-02

ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲು , ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಗಯ 
ಎಎಂಸಿ ಭಸಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

63
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ  /01-02 ಎನ್ ಅರ್ ಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕಯಂದಯಕಯು ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

64
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ /01-02 ದಿ.10-1-2002 ಯ ಜಿ. ಶಭನಳಮ ಶಮಿರ್ತ ಶಬಯ D

65

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 370/01-02 ಅಱೂಯು ತಸ. ಯಸಮಯಕಯೂಱು  ದಯ.ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಶಮೇಲನಕಯು ಳಂರ್ತಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

66 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 56/01-02 ಭ ಭ & ಭ ಄ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

67

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 200/01-02 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಈ  ನದಯಿಔಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್  ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ಫಗಯೆ D

68 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 294/01-02 ಭ ಭ & ಭ ಄ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

69 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 202/01-02 ಎನ್ ಐ ಸಿ ವಸಖ್ಯಮ ಔುಚಿಿ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

70 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 385/01-02 ಹಿ.ಬೂವಿಜ್ಞಸನಖಲ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

71 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ  216/01-02 ಜಿ.ಜ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯಕಯು ಎಎಂಸಿ ಭಸಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

72
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ  155/01-02 ಡಿಡಿಪಿಐ, ಸಸಶನ ಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

73 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 261/01-02 ಜಿ.ಮು.ಷಯ ಕ್ತಯ ಆಲಸಖ್ಸ ಔಛಯರಿಮ ಔನನಡ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

74 ಜಿ ಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 57/01-02 ಸಯೂನ ುಯ ತಸ.ಂ.಄ಧಮಕ್ಷಯ ಲಯಟ್ರ್ ಸಯಡ್ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

75 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 72/01-02 ಔೃಷಿ ಆಲಸಖ್ಸ ಔಛಯರಿಖಲ ಷಳಯ ಕಸಖದ ವಿಲಯಸರಿ ಫಗಯೆ D

76
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 227/01-02

಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಂ ನಂದ ಜನಮಿತಯ ರ್ತಯಕಯಮಲಿಱ ಯಔಟಿಸಿಯುಳ ಜಸಹಿಯಸತು ಷಣ 
ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D

77
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 165/01-02 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಂ ಔಛಯರಿಮ ದಿನರ್ತಯಕಯ ಬಿಲ್ ಮಱುಶಹಿ D

78 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 114/01-02 ಫಯಱೂಯು ತಸ.ಂ. ಕಸಯೆ್ದಮ ುಶಿಔ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

79 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 4/01-02 ಜಿಂ ವಸಖ್ಯಖಳಿಗಯ  ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 151/01-02
ಔೃಷಿ ಆಲಸಖ್ಸ ಔಛಯರಿಖಳಿಗಯ  ಲಯಕನಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ  ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ.

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 141/01-02 ತಯ ಯಸನಯಗಯ  ಷಯಔಲ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ



82

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ  116/01-02

ಫಯಱೂಯು ತಸ ಂ ಶದಶಮರಿಗಯ ತಸ ಂ ಕಸಯೆ್ದಮ ುಶಿಔ ಕರಿದಿಸಿ ವಿತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ  01-02 ಜಿ.ಂ.ಕಸಮಿವಿಧಸನ ಔುರಿತು ಶೃಷಿಟಔಯಣ
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 75/01-02 ಄ದಮಕ್ಷಯು/ಈಸದಮಔವಯ ಲಯಟ್ರ್ ಷಡ್ ಭುದಿಯಶುಳ ಔುರಿತು
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6)ಆತಯಯ 210/01-02 ಂ.ಕಸಮಿಔಯಭಖಲ ಭಸಖಿಶೂಚಿಮನುನ  ವಿತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ.

86

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 87/01-02

ಫೂಱಭೌಂಟ್ನ್ ಎ.ಷಯೂಷಯಟಿ ಯಯಸ್ ಕಯೂಸ್ಿ ಸಸಶನ ಆಳಯ  ಭನವಿ D

87 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 57/2001-02 ಸಯೂನ ುಯ ತಸ.ಂ. ಄ಧಮಕ್ಷಯ ಲಯಟ್ರ್ ಸಮಿಡ್ ಭುದಿಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

88 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 227 /2001-02

಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ಂ ನಂದ ಜನಮಿತಯ ರ್ತಯಕಯಮಲಿಱ ಜಸಹಿಯಸತು ಯಔಟಿಸಿಯುಳ ಫಸಫುಿ 
ಷಣ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D

89 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 165 /2001-02 ತಸ ಂ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಔಛಯರಿಮ ದಿನರ್ತಯಕಯ ಬಿಲ್ ಮಱುಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ 151/01-02

ಔೃಷಿ ಆಲಸಖ್ಸ ಔಛಯರಿಖಳಿಗಯ  ಲಯಕನಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ  ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ. D

90 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6 ಆತಯಯ 151/01-02 PÀÈ¶ E¯ÁSÁ PÀbÉÃjUÀ½UÉ ¯ÉÃR£À¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢ À̧®Ä C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ §UÉÎ D

91 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 116/2001-02

ಫಯಱೂಯು ತಸಂ ಶದಶಮರಿಗಯ ತಸಂ ಕಸಯೆ್ದಮ ಯಕಸಯ ುಶಿಔ ಕರಿದಿಸಿ ವಿತರಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ D

92 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ /02-03 ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ಸಸಳಸಗಿಯುಳ  ನಲಿಱಖಲ ರಿಯರಿ ಫಗಯೆ D

93 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ 156/02-03 ಶಔಲಯುಯ  ತಸ. ದಯಸಱದಕಯಯಯ  ಅಶತಯಯಮ ಔಟ್ಟಡ ದುಯಸಿಿ D

94 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/ 150/02-03 ದಿನಸಂಔ 26-1-2002 ಯಂದು ಖಣಯಸಜಯೂಮತಸಳ  ಄ಚ್ಯಣಯ ಫಗಯೆ D

95 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/60/02-03 ಮಶೂಯು ದಶಯಸ ಳಶುಿ ಯದಶರನ D

96 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ 150/02-03 2003ನಯ ಷಸಲಿನ ಖಣಯಸಜಯೂಮತಸಳ  ಯಸಿಿ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

97 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/ 60/02-03 2003 ಯಮಶೂಯು ದಶಯ ಮಯಳಣಯಗಯ D

98
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/60/02-03 ಮಶೂಯು ದಶಯಸ -2002 ಳಶುಿ ಯದಶರನಕಯು ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ D

99
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/ 81/02-03

ಶ.ನ. ಔನನಡ ಭತುಿ ಶಂಶುರರ್ತ ಆಲಸಖ್ಯ ಸಸಶನ ಆಳರಿಗಯ ದಶಯಸ ಮಯಳಣಯಗಯಮಲಿಱ  
ಬಸಖಳಹಿಶಱು ಷಣ ಬಿಡುಖಡಯ ಫಗಯೆ D

100 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/140/02-03 ಸಸಶನ ನಖಯ ಶಬಯಯ್ತಂದ 90 ನಯ ದನಖಲ ಜಸತಯಯ D

101 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/44/02-03 ದಿನಸಂಔ 15-8-2002 ಯಂದು ನಡಯಮುಳ ಷಸಳತಂತಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ D

102
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/183/02-03 ಸಯೂಮಸಲ ಈತಸಳ ಯಮುಔಿ ಜಿ,ಂ ಔಟ್ಟಡಕಯು ವಿದಮತಿ ದಿಸಱಂಔಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D

103 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/183/02-03 ಸಯೂಮಸಲ ಭಸಯೂತಸಳ -2003 ಄ಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D



104 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ 94/02-03 ಜಿಂ ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ಕಸಮಸಿಱಮಕಯು  ಪಸಮನ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

105 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ 95/02-03 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಟಿಣಿ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ 153/02-03 ದಿನಖೂಲಿ ಶಸಸಮಔ ಫೂವಿಜಸಙನಖಳಿಗಯ  ಭಸಸಿಔ ಶಂಚಿತ ಯತನ ನಖದಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ 79/02-03
ಕಸಯರಿ ಜಲಸನಮನ ಯೊಜನಯ ಅಮಸ ಔಟ್ುಟ ಄ಭಿಳೃದಿೆ ಸಯಧಿಕಸಯದ 68 ನಯ 
ಶಬಯಮನುನ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ/97/02-03 ಜಿ.ಂ.ಲಯಔು ತಯ ವಸಖ್ಯಗಯ ಕಯಱಳು ನಭೂನಯತಖಲನುನ  ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ  (6)  ಆತಯಯ 83 /2002-03 ಸಸಶನ ಜಿ.ಂ.ಔಂೂಮಟ್ಯುಖಳಿಗಯ  ಲಸನ್ ಷೌಱಬಮ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ  (6)  ಆತಯಯ 95/2002-03 ಎನ್.ಐ.ಸಿ.ಕಯಂದಯಕಯು ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

111 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 51 /2002-03 ಸಸಶನ ಜಿ.ಮುಳಜನ ಷಯಸ ಕ್ತಯಡಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ
D

112 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಔಟ್ಟಡ 6/02-03 ಜಿ ಂ ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ವಸಖ್ಯಗಯ ಕ್ತಟ್ಕ್ತ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ
D

113 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 94/2002-03 ಜಿ.ಂ. ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ಕಸಮಸರಱಮಕಯು  ಸಮನ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ
D

114 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 336/02-03 ಕಯೂಡಕ್ ಏಔತಸ ಪಿಯಂಟ್ 95 ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 2/02-03 ಜಿ.ಂ. ಔಛಯರಿಗಯ ಄ಖತಮವಿಯುಳ ಷಸಹಿತಮಖಲನುನ  ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಆತಯಯ 15/02-03 ಜಿ.ಂ.ರಿವತ್ ವಸಖ್ಯಗಯ ಮಕ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 70/02-03 ಜಿ.ಂ.ಆಂ. ವಿಬಸಖ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಆಳರಿಗಯ ರಿಜಿವಟರ್ ಪಸಯಂ ಭುದಿಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ 
ನಡುಳ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 8/02-03 ಔಛಯರಿಮ ಈಯೊಖಕಯು ಶ್ಱು ಭಸಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ  118/02-03 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ.ಂ.ಔಛಯರಿಗಯ ಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

115 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(6) ಆತಯಯ 2/02-03 f.¥ÀA.PÀbÉÃjUÉ CUÀvÀå«gÀÄªÀ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢ À̧ÄªÀ §UÉÎ D

120

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)  ಆತಯಯ  92/02-03

02ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಔನನಡ ಯಸಜಯೂಮತಸಳ  ಄ಂಖಸಗಿ ನಡಯಮುಳ ಪಱುವ ಯದಿನಕಯು 
ೂ.ಸಿದೆತಯಗಸಗಿ ಲಸರಿ ಸಸಖೂ 2 ಜಿನುನ ನಯೊಜನಯ ಮಯಯಗಯ ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ

D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 149/02-03

ಸಯೂ .ನ.ುಯ ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿಗಯ ಸಮಕ್ಸ ಭತುಿ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 33/02-03 ಜಿ.ಂ.ಔಛಯರಿಮ ಷಯೂಸ ಷಯಟ್ುಟ ರಿಯರಿ ಭಸಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

123

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 122/02-03 ಶ್ಯ ಭಷಭಭದ್ ಜಖ್ಸಳುಱಱ, ಹಿ ಬೂ ವಿ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಯಸಶದ ಬಿಲ್ ಮಱುಶಹಿ 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D



124

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 186/02-03

02-03ನಯ ಷಸಲಿನ ಜಿಂ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಎಂಎಂಅರ್ ರಿತಸಮ ಸಸ ಈ.ಭ ಶಷಕಸಯ 
ಶಂಗಖಳಿಗಯ ಶಸಸಮಧನ ಮತಿದ ಸಿಳಔತಿನ ಯಶ್ದಿ ಬಿಲಿಱಗಯ ಮಱುಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಆತಯಯ 141/02-03 ಶಔಲಯುಯ  ತಸ.ಂ.ಗಯ ಸಿಟಲ್ ಕಸಮಮಯಸ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

126 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಆತಯಯ 2/02-03 ಭಸನಮ ಸದಸಮಕ್ಷಯ  ಲಯಟ್ರ್ ಸಮಡ್ ಭುದಿಿಶುಳಶ ಫಗಯೆ D

127 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಆತಯಯ 4/02-03 ಜಿ.ಂ.ವಸಖ್ಯಖಳಿಖ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

128 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)ಆತಯಯ29/02-03 2002-03ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಸಿಯುಳ ಔಡತ D

129

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ  75/02-03 ಯಸಜಮದ ಷಳಭಸನ & ಫಯಳಯ ರಿಸಿಥರ್ತ ಔುರಿತು ಫ.ರಿಸಸಯ ಈಶುಿಸರಿ ಕಯೂ 
ಸಯೂಯತಯುರ್ತಿಯುಳ  ನಮತಕಸಲಿಔಖಲನುನ  ಕರಿದಿಶಱು ಳಂರ್ತಗಯ ಸಳರ್ತಶಱು ಷಸದಿಲಸಳಯು  
ಬಿಲ್ ಮಱುಶಹಿ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

D

130 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 3/02-03 ಸಸಶನ ಜಿಂ ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ವಸಖ್ಯಮ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

131 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಆತಯಯ 63/02-03 ಸಸಶನಜಿಲಸಱ ಄ಂಕ್ತ ಄ಂಖಲ ನಯೂಟ್ ಸಷಿಿಔ ಯಔಟ್ಣಯ ಫಗಯೆ D

132

ಜಿಂಸಸ/Dಸಿ(5) ಆತಯಯ  100/02-03 ವಿಳಫಸಮಂಕ್ ಯೊಜನಯ ಸಸಶನ ಔಛಯರಿಯ್ತಂದ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲ  ಶಥಳಸಂತಯದ ಫಗಯೆ
D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 106/02-03 2002-03ನಯ ಷಸಲಿಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 111/02-03 ಶ.ಔೃನ ಔಛಯರಿ ಫಯಱೂಯು ಔಛಯರಿಮ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ.
D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ 157/02-03 ತಸ.ಂ.ಶಔಲಯುಯ  ಔಛಯರಿಗಯ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ 128/02-03 ತಸ.ಂ.ಶಔಲಯುಯ  ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ. D

ಜಿಂಸಸ/Dಸಿ(5) ಆತಯಯ  127/02-03 D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 121/02-03 ಸಸಶನ ಜಿ.ಂ.ಆಂ. ವಿಬಸಖ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಗಯ ಸಸಡ್ಿ ಡಿಸ್ು ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ.
D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 107/02-03 ಜನತಸ ಫಜಸರಿನಂದ ಶಯಫಯಸಜು ಭಸಡಿಯುಳ ಛರ್ತಯಖಳಿಗಯ ಷಣ ಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ.
D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ 17/02-03 19-11-02 ರಿಂದ 25-11-2002ಯಳಯಯಗಯ ಯಸಷಿರಮ ಐಔಮತಸ ಶಸಿ ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ.
D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ 86/02-03 ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ  ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ 29/02-03 ಶಸಸಮಔ ಬೂ ವಿಜಸಙನಮಳಯ ಷಯಸ ವಿಳಯ D

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ /02-03 ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಶಂಶೃರ್ತಔ ಯದಿಕಯಮು ಸಯಚ್ುು ಄ಂಔ ಖಳಿಸಿಯುಳ ವಿದಸಮಥಿಿಖಳಿಗಯ  
ುಯಷಸುಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ. D

143 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ 84/02-03 ಜಿಂ ಯಯಕಸಡ್ಿ ಯೂಂ ನಳಿಷಣಯ ಫಗಯೆ D

144 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ 307/03-04 ತುಟಿಟಬತಯಮ ಬಿಲಿಱಗಯ ವಿಲಂಫ ವಿನಸಯಿ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

145 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ 308/03-04 ವಸಲಸ ಶಂಚಿತ ನಧಿಯ್ತಂದ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

146 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4) ಆತಯಯ  303/03-04 ಶ್ಯ ಶ್ಯಗೌಡ , ಬಿಆಒ ಫಯಱೂಯು ಆಳರಿಗಯ ನಯೂಟಿಸ್ ನಡುಳ ಫಗಯೆ  D



147

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 4/03-04

ಶ್ಯ ುಟ್ಟಮಮ ನ.ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ ಸಸಶನ ಳಯ ಯ.ಬಿಲಿಱಗಯ ವಿ.ವಿ. ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

148

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಆತಯಯ 25/03-04

RIDF ಕಸಭಗಸರಿಗಯ  ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಲಯಔುರಿವಯೃಧನಸ  ಟಿಟ ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

149

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಆತಯಯ 60/03-04

ಶ್ಕ್ಷಣ & ಅಯಯೂಖಮ ಷಸಥಯ್ತ ಶಮಿರ್ತ ಄ಧಮಕ್ಷಯು & ಶದಶಮಯುಖಳಿಗಯ  ಸಷನ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ D

150

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5) ಆತಯಯ 115/03-04

ದಿ.2-10-03 ಯಂದು ಗಸಂಧಿ ಜಮಂರ್ತ ಯಮುಔಿ ಕಸಮಸಿಗಸಯ ನಡಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

151
ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(4)232/03-04 ಹಿ.ಬೂ ವಿಜ್ಞಸನಖಲ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ ರ್ ದುಯಸಿಿಗಯೂಳಿಶುಳ  ಫಗಯೆ D

152

ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ(5)ಆತಯಯ 70 /03-04 ಷಸಥಯ್ತ ಶಮಿರ್ತ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ಸಸಖೂ ಶದಶಮಯ ಯಸಶಖಳಿಗಯ  ಸಷನ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ
D

153 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 66/2003-04 ಯೊಜನಸ ವಸಖ್ಯಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

154 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 58 /2003-04 ಭಸನಮ ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಖೃಷ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

155 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ   /2003-04 ಜಿ ಂ ಅಂತರಿಔ ದೂಯಸಣಿ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

156 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /2003-04 .ಗ.಄ ಯೊಜನಯಮಡಿಮಲಿಱ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

157 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ / 2003-04

ಜಿ.ಅಯಯೂಖಮ & ಔುಟ್ುಂಫ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಗಯ ಮಡಂ ಕರಿದಿಶಱು 
಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

158 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 90/2003-04 ಚ್.ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿಗಯ ಮುಪಿಎಸ್ ಗಯ ಫಸಮಟ್ರಿ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

159 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 89/2003-04 ಚ್.ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿಗಯ ಪಯಲ್ ಭತುಿ ಟಿಣಿ ಶ್ಟ್ು ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

160 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 82/2003-04

ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸ.ಂ. ಗಯ ಲಯಟ್ರ್ ಭುದಿಯಸಿಯುಳ ಫಸಫುಿ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳುದು  
ದಯೂಡಡಕಸಡನೂಯು  ಹಿ ಸಯ ವಸಲಸ ಕಸಖಳನುನ ತುಿಳರಿ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ

D

161 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 83/2003-04

ಜಿ.ಅಯಯೂಖಮ & ಔುಟ್ುಂಫ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿ ಈಯೊಖಕಯು ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ 
ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

162 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 75/2003-04

ಮಿನುಗಸರಿಕಯ  ಹಿ.ಶಸಸಮಔ ನದಯರಔಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಖಣಔಮಂತಯ, ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ 
ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

163 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 94/03-04

ದಿ.26-11-89 ಯಂದು ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಈ.ವಿಬಸಖದ ದಸಷಸರನನಲಿಱಯುಳ  ಷಸಭಗಿಯಖಲ 
ಔಲಳು ಫಗಯೆ D

164 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 257/2003-04 ಯಯಶಯಭ ಔೃಷಿ ಈ ನದಯರಔಯ ಔಛಯರಿಮ ದಿಳಯರ್ತ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

165 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 32/2003-04 ಜಿ.ಅಯಯೂಖಮ & ಔು ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಿವನ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

166 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /2003-04 3425 ಆತಯಯ ವಿಜಸುನ ಶಂವಯೃಧನಯ  ಯೊಜನಯ ಲಯಔುಶ್ಷಿರಕಯ D



167 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ49 /2003-04 ಜಿ ಂ ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷರಿಗಯ 2004ನಯ ಳವರದ ುಬಸವಮ ತಯ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

168 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 57 /2003-04 ವಿಧಸನ ರಿವತ್/ವಿಧಸನ ಶಬಸ ಶದಶಮಯುಖಲ ಯವಯನಖಳಿಗಯ  ಈತಿಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ D

169 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಆತಯಯ 24/03-04 ಸಸಶನ ಜಿ ಂ ಸಮಪಿಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಎಎಂಸಿ ಫಗಯೆ D

170 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 66/2003-04 ಯೊಜನಸ ವಸಖ್ಯಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

171 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 88/03-04 ಸಸಶನ ಜಿಂಆಂ ವಿಬಸಖಕಯು ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

172 ಜಿಂಸಸ ಅಸಿ(5) 2003-04 ಭಸಹಿರ್ತ ಸಿಂಧು ಯೊಜನಯ D

173 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 49/03-04 ಜಿಂ ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷರಿಗಯ 2004ಯ ುಬಸವಮ ತಯ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

174 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 72 /2003-04

ಫಯರಿಸಸಯ ಶುಿಸರಿ ಕಯೂಳು ಸಯೂಯತಯುರ್ತಿಯುಳ  ನಮತಕಸಲಿಔಖಳಿಗಯ  
ಚ್ಂದಸದಸಯಯಸಖುಳ  ಫಗಯೆ D

175 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 51/03-04 ಜಿ ಂ ಲಯಔುತಯ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

176 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 20 /2003-04 ಄ಭಿಲಯಖ್ಸಱಮಕಯು  ಔಡತಖಲನುನ ಔಟಿಟಡಱು ಫಟಯಟ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

177 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 95 /2003-04

ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಲಯೂಕಯೂಯೊಗಿ  ಈವಿಬಸಖ ಸಿಮಂಟ್ ಈಗಸಯಣಳನುನ 
ತಯಯಳುಗಯೂಳಿಶುಳ  ಫಗಯೆ D

178 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 30 /2003-04 ಔನಸರಟ್ಔ ಷಯಟಟ್ ಯಡ್ ಏರಿಮಸ ನಯಟ್ ಳಔರರ  ಔಡತ D

179 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 72 /2003-04

 ಫಯರಿಸಸಯ ಈಶುಿಸರಿ ಕಯೂಳು ಸಯೂಯತಯುರ್ತಿಯುಳ  ನಮತಕಸಲಿಔಖಳಿಗಯ  
ಚ್ಂದಸದಸಯಯಸಖುಳ  ಫಗಯೆ D

180 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 120/2004-05 ಜಿ.ಂ. ಭಸನಮ ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಕಸಮಸರಱಮಕಯು  ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ನಡುಳ  ಫಗಯೆ D

181 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 175/2004-05 ಜಿ.ಂ.ಔಛಯರಿಮ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲಗಯ  ನಂಫರ್ ಫಯಯಯ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D

182 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 131/2004-05 ಜಿ.ಂ.ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಗಯ ಫಸಮಟ್ರಿ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

183 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಆತಯಯ 107/2004-05 ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ  ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

184 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 118 /2004-05

ಶಔಲಯುಯ  ತಸ ಂ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿಡಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ D

185 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 3 /2004-05 ಜಿ ಂ ಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲ  ಶಯಫಯಸಜು ಯದುೆಡಿಸಿಯುಳ ಔಡತ D

186 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ  /2004-05 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ರಿಶ್ಱನಯ, ಶಔ ುಯ ತಸ. D

187 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 88 /2004-05 ಔಂದಸಮ ುಶಿಔಖಲ ವಿತಯಣಯ D

188 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 13 /2004-05 ಶುಳಣರ ಔನಸರಟ್ಔ-2006 D

189 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 18/2004-05 ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಸಷಿರಔ ಕರಿದಿ ಮಿರ್ತಮನುನ ಸಯಚಿುಶುಳ ಫಗಯೆ D

190 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /2004-05 ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಫಯಡಿಕಯ ತಯಖಲು D

191 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /2004-05 ಲಯಔುವಸಖ್ಯಗಯ  ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D

192 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /2004-05 ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಯೊಜನಯಖಲ ಷಸಕ್ಷಯಚಿತಯ D

193 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 4/2004-05 ಔಂೂಮಟ್ರ್ ನಳರಷಣಯ ಫಗಯೆ D



194 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 4/2004-05 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ 2005-06 D

195 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 26/2004-05 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಖೃಷಔಛಯರಿಮ ಮುಪಿಎಸ್ ಫದಲಸಳಣಯ ಫಗಯೆ D

196 ಜಿಂಸಸ/ಅ(8) ಆತಯಯ 2/2004-05

ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿ , ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ವಿಬಸಖ, ಸಸಶನ ಇ ಔಛಯರಿಮ 
ಈಯೊಖಕಸುಗಿ ಪಯಲ್ ಭತುಿ ಯಲ್ ಫಯೂಡ್ ಖಲನುನ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ

D

197 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 28/04-05 ಸಸಶನ ಜಿಂಆಂ ವಿಬಸಖಕಯು ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

198 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 178/04-05 ಭುಕಸನ ಅಿವಸಖ್ಯಮ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

199 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 28/04-05 ಸಸಶನ ಜಿಂಆಂ ವಿಬಸಖಕಯು ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

200 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಆತಯಯ 145/04-05

 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಜಿಂ ಆಂ ವಿಬಸಖದ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯದ ಎಎಂಸಿ ಔಯಸಯು ಭಸಡಿಕಯೂಲಲಱು 
಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

201 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)  ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡ 173/04-05 ಄ಕ್ಷಯ ದಸಷಯೂಷ ಔಛಯರಿಗಯ ಕಯೂಠಡಿ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

202 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡ 112/04-05 ಸಸಶನ ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

203 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 124/04-05 ಶಔೃನ, ಫಯಱೂಯು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

204 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 149/04-05 ಭಸಧಮಭ ಟಿಟಮಲಿಱಯುಳ ರ್ತಯಕಯಖಳಿಗಯ ಜಸಹಿಯಸತು ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D

205 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 144/04-05 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸಂ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

206 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 142/04-05 ಸಯೂನುಯ ತಸಂ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

207 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 146/04-05 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿಮ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

208 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 135/04-05 ಶಔ ುಯ ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿಮ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

209 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 95/04-05 ಈನ, ಷಸಶ್ಆ ಸಸಶನ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

210 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 148/04-05 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿಮ ವಿದುಮತ್ ಶಯಫಯಸಜು ಲಯನ್ ದುಯಸಿಿ D

211 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 147/04-05 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಔೃಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

212 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 133/04-05 ಸಸಶನ ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡ ಄ರ್ತಿಂಗ್ ಳಮಳಷಯಥ ಶರಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

213 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 84/04-05 ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

214 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 113/04-05 ಜಿ ಂ ಅಿ ವಸಖ್ಯಮ ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

215 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 75/04-05 ಟಯಂಡರ್ ಯಔಟ್ಣಯ ಯಔಟಿಶಱು ಷಯಟವನರಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

216 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 83/04-05  ಜಿಂ ಅಳಯಣಳನುನ ಶುಚ್ುಸಗಿಡುಳ  ಫಗಯೆ D

217 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 19/04-05 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಂ ಔಛಯರಿಮ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

218 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 19/04-05 ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಸಖ್ಯಗಯ ಕ್ತಟ್ಕ್ತ, ಔಟ್ಿನ್ ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D

219 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 161/04-05 ಜಿ ಂ ಲಯಔುತಯ ವಸಖ್ಯಮ ಄ಭಿಲಯಖ್ಸಱಮಕಯು  ಯಸಕ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D



220 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 120/04-05 ಜಿಂ ಭಸನಮ ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಕಸಮಸಿಱಮಕಯು  ಪಿಠಯೂಔಯಣ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

221 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 107/04-05 ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ  ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

222 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 118/04-05

ಶಔಲಯುಯ  ತಸ ಂ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿಡಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ 
ಫಗಯೆ D

223 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಆತಯಯ 67 /04-05 ಮಶೂಯು ದಶಯಸ ಳಶುಿಯದಿನ ಔುರಿತು D

224 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಆತಯಯ  /04-05 ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಭಟ್ಟದ ಔೃಷಿ ಮಿಲ ದಿನಸಂಔ 17-18/4/2005 D

225 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ  2004-05 ಆತಯಯ ವಸಖ್ಯಮ ವಿವಮ ಳಹಿ D

226 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ123/2005-06 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ.ಅಳಯಣದಲಿಱ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಆಡಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

227 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ19/2005-06 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಂ.ಱ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

228 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ84/2005-06 ಗಸಯಷಔಯ ರ್ತುರ ರ್ತಯಕಯ ಶಂಸದಔಯ ವಿದಸನಷೌದ ಄ಂದು ಆಂದು ುಶಿಔ D

229 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ143/2005-06 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ.ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ. D

230 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ114/2005-06

ಹಿಂ.ಳಖರ ಭತುಿ ಄.ಶಂ.ಔಛಯರಿಮ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ಭತುಿ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ 
ದುಯಸಿಿ. D

231 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ98/2005-06 ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭ-2005 ಫಯೂಡ್ D

232 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ87/2005-06 ದಿನಸಂಔ 15-10-2005 ಯಂದು ಕಯೂಠಡಿ ಕಸಯೆ್ತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

233 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಔಟ್ಟಡ109/2005-06 ಜಿ.ಂ.ಸಷನ ವಯಡೆಲ ವಿತಯಣಯ D

234 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ102/2005-06 ಫಯಱೂಯು ತಸ.ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನದಲಿಱ ಫಸಖಳಹಿಶುಳ ನೌಔಯರಿಗಯ ಯಜಯ ಷೌಱಬಮ D

235 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ144/2005-06 ಜಿಲಸಱ ಔೃಷಿ ತಯಬಯರ್ತ ಕಯಂದಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ. D

236 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ127/2005-06 ಸಸಶನ ತಸ. ತಸ.ಂ.ಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

237 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ87/2005-06 2005ಯ ಔನನಡ ಯಸಜಯೂಮತಸಳ  ಯಸಿಿಗಯ ಭನವಿಖಲನುನ ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

238 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ31/2005-06

2005-06ನಯ ಷಸಲಿನಲಿಱ ಬಿ.ಆ. ಭತುಿ ಈ.ನ.ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಯರ್ 
ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

239 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ37/2005-06 ಜಿಲಸಱ ಶ.ಔ.಄ಧಿಕಸರಿಮಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ. D

240 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ38/2005-06 ಸಯೂನ.ುಯ ತಸ.ಂ.ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ. D

241 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ50/2005-06 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಈನದಯರಔಯ  ಔಛಯರಿಗಯ ಮು.ಪಿ.ಎಸ್.ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

242 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ105/2005-06 ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ.ಂ ಔಛಯರಿಮ ಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ. D

243 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ33/2005-06 ಡಿಸಯಚ್ಒ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

244 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ ಔಟ್ಟಡ 99/05-06 ಕಸಸಆಂ ಯಳಯ ಔಛಯರಿಮನುನ  ಶಥಳಸಂತರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

245 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ/05-06 ವಸಶಔಯ ಔಛಯರಿಮ ಕಯೂಠಡಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ D

246 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 154/05-06 ಫಯಱೂಯು ಶಔೃನ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

247 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 164/05-06 ಔೃಷಿ ಜಂಟಿ ನದಯರಔಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಆಂಟ್ರ್ ಕಸಂ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D



248 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 150/05-06 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ D

249 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 160/05-06 ಄ಯಯಷಳಿಲ ಸಯ ಅ ಕಯಂದಯ ಡಿಷಯಲ್ ಜನಯಯಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

250 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 169/05-06 ಸಸಶನ ಶಔೃನ ಔಛಯರಿ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

251 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 158/05-06 ಅಂಟಿಯಸ್ಿ ಸಿಡಿ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

252 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 69/05-06 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ವಿಬಸಖ ಔಛಯರಿಗಯ ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

253 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 73/05-06 ಡಿಸಯಚ್ ಒ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

254 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 148/05-06 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಂ. ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

255 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 43/05-06

ಶ.ಯಧಸನ ಕಸಮರದಶ್ರಖಲು , ಶ್ಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಅಚ್ಸಮರ ಳಯ ಯಸಶ          ದಿ. 15-

7-05
D

256 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 101/05-06 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನ ಧನಶಸಸಮ D

257 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 117/05-06 ಄ಖಿಱ ಬಸಯತ 72ನಯ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನಕಯು ಶಥಫೆಚಿತಯ ಬಿದರ್ D

258 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 122/05-06 ಬಿಸಿಎಂ ಔಛಯರಿಮ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

259 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 129/05-06 ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲದಲಿಱ  ತಸತಸುಲಿಔ ವೌಚ್ಸಱಮ D

260 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 67/05-06 ಮಶುಯು ದಶಯಸ-2005 D

261 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 183/05-06 ಚ್ುಕಯು ಖುಯುರ್ತನ ಯವಯನ ಶಂ. 348/06 D

262 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 149/05-06 ಕಸಪಿಮರ್ ಮಂತಯಕಯು ಔಬಿಫಣದ ಸಯೂದಿಕಯ D

263 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 157/05-06 ಭ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಆಲಸಖ್ಸ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

264 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 161/05-06 ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡ ಅಳಯಣದಲಿಱ ಭಔುರಲಿ ಲಯಟ್ ಸಸಕ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D

265 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 184/04-05 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಈವಿಬಸಖ ಔಚ್ಯರಿಗಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

266 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 177/05-06 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಔಛಯರಿ ಷಯೂಪಸಷಯಟ್  ದುಯಸಿಿ D

267 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 147/05-06 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔನನಡ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

268 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 146/05-06 ಭುಕಸನ಄ ಖೃಷ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯೆ D

269 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 94/05-06

ಸಸಶನ ನಖಯದ ಶ.ಸಯೂಮಿಯೊರ್ತ ಭತುಿ ಅಮುಯಿದಿಕ್ ಅಶತಯಯ ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿ 
ದುಯಸಿಿ D

270 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 68/05-06 ಭುಕಸನ಄ ಖಲ ಲಯಟ್ರ್ ಸಯಡ್ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

271 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 141/05-06 ಸಯೂನ ುಯ ಶಔೃನ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

272 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 104/05-06 ಶ ಔ ುಯ ತಸ. ಸಯತೂಿಯು ಗಸಯಭದ ಶನಂ. 302 ನಯನದ ಫಗಯೆ D

273 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 139/05-06 ಸಯೂನ ುಯ ಶಔೃನ ಔಛಯರಿಗಯ ಮಡಂ  ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

274 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 30/05-06 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಈ ನ ಔಛಯರಿಮ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

275 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 48/05-06 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಳಶರ್ತಖೃಷ ಔಛಯರಿಮ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

276 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 120/05-06 ಎನ್ಐಸಿ ವಸಖ್ಯಮ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

277 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 40/05-06 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ಂ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D



278 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 16/05-06 ಕಸಪಿಮರ್ ಮಂತಯಕಯು ಔಳರ್ ದಗಿಶುಳ  ಫಗಯೆ D

279 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 153/05-06 ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಲಯಟ್ರ್ ಸಯಡ್ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

280 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 171/05-06 ಜಡಿಸಯಚ್ಒ ಔಛಯರಿಮ ಔನನಡ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತುಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

281 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 170/05-06 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಅಂಟಿ ಛಯಂಫರ್ ಗಯ ಷಸಭಗಿಯ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

282 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 63/05-06 ತಯಖಲ ಯಸನಯಗಯ  ಱಕಯೂಟಯಖಲನುನ  ಭುದಿಯ ಶುಳ ಫಗಯೆ D

283 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 124/05-06 ಫಯಱೂಯು ತಸಂ ಔಛಯರಿಮ ಖಣಔಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

284 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 101/05-06 ಔನಸಿಟ್ಔ ಯಸಜಮ ಄ಂಖವಿಔಱ ರಿವತ್ ಶಂಷಯಥಗಯ ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ಶಥಲ ನಡುಳ ಫಗಯೆ
D

285 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 100/05-06 ಔನಸಿಟ್ಔ ವಸಲಸ ಖುಣಭಟ್ಟ ಭೌಱಮಭಸನ-2006 D

286 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 52/05-06 ಶಳತಂತಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯಮಂದು  ಎನ್ ಸಿಸಿ ಕಯಡಯಟ್ ಗಯ ಄ಸಡ್ಿ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

287 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 116/05-06 ಚಿತಯದುಖಿ ಜಿಲಸಱ ಈತಸಳ-2006 D

288 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 91/05-06 ವಿದಸಮಥಿರಖಲ ಆಂಟ್ರ್ ನಯಟ್ ಳಲೆ್ಿ 2005 D

289 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 104/05-06 ಸಸಶನ ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

290 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 90/05-06 ದಿ. 8-8-2005 ಯಂದು  ಶ.ಶಚಿಳಯ ಄ಧಮಕ್ಷತಯಮಲಿಱ ನಡಯದ ಶಬಯ ನಡಳಳಿ D

291 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 123/05-06 ಸಸಶನ ತಸಂ ಔಛಯರಿ ಅಳಯಣದಲಿಱ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಆಡಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

292 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 84/05-06 ಗಸಯಷಔಯ ರ್ತುಿ ರ್ತಯಕಯ ಶಂಸದಔಯ ವಿದಸನಷೌದ ಄ಂದು ಆಂದು ುಶಿಔ D

293 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 170/05-06 ಈ.ಕಸ(ಅಡಳಿತ) ಳಯ ಕಯೂಠಡಿಮ ಡಯೂರ್ ಕಯೂಱಶರ್ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

294 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 115/05-06 ಶ ಔ ಆ ಸಸಶನ ಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

295 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 30/05-06 D

296 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 95/05-06 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಈನದಯರಔಯ  ಔಛಯರಿಗಯ ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

297 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 5/05-06

ಭಸನಮ ಲಯೂಕಸಮುಔಿಯು  ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱಗಯ ಬಯಟಿ ದಿ. 22-4-06 ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದಗಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ D

298 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 140/05-06 ಜಿಲಸಱ ಜಲಸನಮನ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯದ ಎಎಂಸಿ D

299 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಆತಯಯ 158/05-06 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ. ಗಯ ಔುಚಿರಖಲನುನ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

300 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಆತಯಯ 151/05-06 ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಗಯ  ಯಸಯ ರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

301 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 152/05-06 ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡ ದ ಮುಜಿಡಿ ಲಯನ್ ಶರಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

302 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 54/05-06 ಸಸಶನ ಜಿ ಂ ಲಿಪ್ಟ  ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

303 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 187/05-06

ಶ.ಕಸ ಆಂ , ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಕಯೂರಿ D



304 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 61/05-06 ಸಸಶನ ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡದ ಲಿಫ್ಟ ನಳರಷಣಯಗಸಗಿ ನೌಔಯಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ
D

305 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 88/05-06

ನಯಂಫರ್ ಮದಱನಯ ಸಯದಲಿಱ ಫಸರಿ ಭಳಯ ಬಿಲುಳ ಶಂಬಳವಿಯುಳುದರಿಂದ  
಄ಧಿಕಸರಿಖಲು ಕಯಂದಯಷಸಥನದಲಿಱಯುಳ  ಫಗಯೆ D

306 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /05-06 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಳಯದಿ , ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ. D

307 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /05-06 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಳಯದಿ , ಅಱೂಯು ತಸ. D

308 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /05-06 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಳಯದಿ , ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. D

309 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /05-06 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಳಯದಿ ,ಶಔಲಯುಯ ತಸ. D

310 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /05-06 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಳಯದಿ , ಸಸಶನ ತಸ. D

311 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /05-06 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಳಯದಿ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. D

312 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /05-06 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಳಯದಿ , ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸ. D

313 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /05-06 ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂ ಳಯದಿ , ಫಯಱೂಯು ತಸ. D

314 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 50/05-06 ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ-ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಆಲಸಖ್ಯ D

315 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 182/05-06 ಅಱೂಯು ಕ್ಷಯತಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ರಿಯರಿ ಫಗಯೆ D

316 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 181/05-06 ಅಱೂಯು ಕ್ಷಯತಯ ಶ್ಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ
D

317 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 164/05-06 ಜಂಟಿ ಔೃಷಿ ನದಯರಔಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಆಂಟ್ರ್ ಕಸಂ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

318 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 97/05-06 ಅಱೂಯು ತಸ ಂ ಗಯ ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

319 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 86/05-06 ಡಿಸಯಚ್ ಒ ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

320 ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಮತ್ ಲಿಫ್ಟ ದುಯಸಿಿ D

321 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 159/05-06 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

322 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 187/05-06 ಲಯಔುತಯ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ
D

323 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 14/05-06 ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಜನಯಯಟ್ರ್ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

324 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 33/05-06

ಜಿಲಸಱ ಅ ಔು ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಸಿದೆಕಯು 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ

D

325 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಸಿಅರ್ /2005-06 ದಶಯಸ ಈತಸಳ 2005 ಶಥಫೆಚಿತಯಕಯು ಲಸರಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D



326 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) 125/2005-06 ಅಮೆ ೌಯಢವಸಲಯಖಳಿಗಯ  ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಶಯಫಯಸಜು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ D

327 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6)ಆತಯಯ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ಯಖರ್ತ ಳಯದಿ D

328 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 40/05-06 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ಂ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ D

329 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 16/05-06 ಕಸಪಿಮರ್ ಮಂತಯಕಯು ಔಳರ್ ದಗಿಶುಳ  ಫಗಯೆ D

330 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 153/05-06 ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಲಯಟ್ರ್ ಸಯಡ್ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ
D

331 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 171/05-06 ಜಡಿಸಯಚ್ಒ ಔಛಯರಿಮ ಔನನಡ ಫಯಯಲಚ್ುು ಮಂತುಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

332 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 170/05-06 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಅಂಟಿ ಛಯಂಫರ್ ಗಯ ಷಸಭಗಿಯ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

333 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 63/05-06 ತಯಖಲ ಯಸನಯಗಯ  ಱಕಯೂಟಯಖಲನುನ  ಭುದಿಯ ಶುಳ ಫಗಯೆ D

334 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 124/05-06 ಫಯಱೂಯು ತಸಂ ಔಛಯರಿಮ ಖಣಔಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

335 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 187/05-06

ಶ.ಕಸ ಆಂ , ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಕಯೂರಿ D

336 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 101/05-06 ಔನಸಿಟ್ಔ ಯಸಜಮ ಄ಂಖವಿಔಱ ರಿವತ್ ಶಂಷಯಥಗಯ ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ಶಥಲ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

337 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 100/05-06 ಔನಸಿಟ್ಔ ವಸಲಸ ಖುಣಭಟ್ಟ ಭೌಱಮಭಸನ-2006 D

338 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 52/05-06 ಶಳತಂತಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯಮಂದು  ಎನ್ ಸಿಸಿ ಕಯಡಯಟ್ ಗಯ ಄ಸಡ್ಿ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

339 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 116/05-06 ಚಿತಯದುಖಿ ಜಿಲಸಱ ಈತಸಳ-2006 D

340 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 91/05-06 ವಿದಸಮಥಿರಖಲ ಆಂಟ್ರ್ ನಯಟ್ ಳಲೆ್ಿ 2005 D

341 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 97/05-06 ಅಱೂಯು ತಸ ಂ ಗಯ ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

342 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 86/05-06 ಡಿಸಯಚ್ ಒ ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

343 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 159/05-06 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

344 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 14/05-06 ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡಕಯು ಜನಯಯಟ್ರ್ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

345 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 45/05-06 ಭು.ಕಸ.ನ ಯಳಯ ಖಯಷ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಸಯೂಶ ಫಸಮಟ್ರಿ  ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

346 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 35/05-06 ಇ ಔಛಯರಿಮ ಔುಚಿಿಖಲನುನ ದುಯಸಿಿಡಿಶು ಫಗಯೆ D

347 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 152/05-06 ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡ ದ ಮುಜಿಡಿ ಲಯನ್ ಶರಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

348 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಔಟ್ಟಡ 61/05-06 ಸಸಶನ ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡದ ಲಿಫ್ಟ ನಳರಷಣಯಗಸಗಿ ನೌಔಯಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

349 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಆತಯಯ 151/05-06 ಈ ಄ಯಣಮ ಶಂಯಕ್ಷಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಗಯ  ಯಸಯ ರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D



350 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 111/05-06 ಸಸಶನ ತಸ ಂ ಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು  ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡಿಯುಳುದು
D

351 ಜಿಂಸಸ/ಅಭಿ 10 ಔಟ್ಟಡ/05-06

ಸಸಶನ ತಸ. ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ 



372 ಜಿಂಸಸ/ಅಭಿ(7)ಷಸನಸಮಷಸಥಶ  ಔ/06-07

ಷಸಭಸಜಿಔ ನಸಮಮ ಷಸಥಯ್ತ ಶಮಿರ್ತ ಔಛಯರಿಗಯ ಄ಳಮಔ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲ  ಳಮಳಷಯಥ 
ಭಸಡುಳ ಶಂಫಂಧ

D

373 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 50/06-07 ಷಸಭಸಜಿಔ ನಸಮಮ ಷಸಥಯ್ತ ಶಮಿರ್ತ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ಕಯೂಠಡಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

374 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (5) ಆತಯಯ 17/06-07 ಡಿಸಯಚ್ಒ ಔಛಯರಿಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆೆ D

375 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 53/06-07 ಫಯಱೂಯು ತಸ.ಂ.ಔಛಯರಿಗಯ ರಿಸಲಿಳಂಗ್ ಔುಚಿರ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ
D

376 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 14/06-07 ಭಸಸಭಷಸುಭಿಶಯಔ -2006 ಶಭಯಣ ಶಂಚಿಕಯ ಸಯೂಯತಯುರ್ತಿಯುಳ  ಫಗಯೆ
D

377 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 32/06-07

ದಯೂಡಡಔುಂಚ್ಯ  ಖಯಂಥಸಱಮ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ಸಶಸಗಿಯುಳ  ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔಯನುನ 
ತಯಯಳುಗಯೂಳಿಶುಳ  ಫಗಯೆ

D

378 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 2/06-07 ಶ್ಯ ಚ್ಂದಯವಯಕಯ , ಲಿಫ್ಟ ಅಯಯಟ್ರ್ ಳಯ ಶಂಫಲ ಸಯಚಿುಶಱು ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

379 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಔಟ್ಟಡ 47/06-07 ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡ ಭುಂಬಸಖದಲಿಱ ಪ್ಲಟಿರಕಯೂ ನಭಸರಣದ ಫಗಯೆ D

380 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 32/06-07 ತಯೂಟ್ಗಸರಿಕಯ  ಈ ನದಯರಔಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D

381 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 28/06-07 ವೌಮರ ಯಸಿಿಗಯ ಫಂದಿಯುಳ ಭನವಿಖಲು D

382 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 33/06-07

ಸಸಶನ ತಸ.ಂ.ಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಶುಳುದಕಯು  ಗಟ್ನಯೂತಿಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಕಯೂರಿಯುಳುದು

D

383 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 69/06-07 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿಮ ಸಯಚಿ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

384 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 90/06-07 ದಿ. 9-10-2006 ಯಂದು ಜಿ. ಭಟ್ಟದ ಜಸಖಯತಸ & ಈಶುಿಸರಿ ಶಬಯ ಳಮಳಷಯಥಫಗಯೆ D

385 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 179/06-07

ದಿ.20-12-2006 ಯಂದು ಭಸನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಖಲೄ ನಡಯಸಿದ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ರಿಶ್ಱನಸ 
ಶಬಯಮಲಿಱ ವಿಡಿಯೊ ಚಿರ್ತಯಔಯಣ ಭಸಡಿದ ಬಿಲ್ ಷಣ ಸಳರ್ತ ಫಗಯೆ

D

386 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (7) 6/06-07 ಶ್ಯ ಲಯೂಔನಸಥ್ , ಯದಶ ಯಮಸಣಬತಯಮ ವಿಳಯದ ಫಗಯೆ D

387 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 37/06-07

ಶ್ಯ ಬಿಸಿ.ಧಮರಗೌಡ ಆಳಯು ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿ ಅಳಯಣದಲಿಱ ಟಿ ಄ಂಖಡಿ ತಯಯಯಮಱು 
಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

388 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 66/06-07 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

389 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 75/06-07 ಶಸಯ್ತಕ್-ಎ ಄ಜುಂ ಆಳಯು ಔುಯಂು ಕರಿದಿಸಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

390 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 176/06-07 ಶಔ ುಯ ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D



391 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 56/06-07 ಶಣಣ ಈಳಿತಸಮ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಸಷನ ನಱುಖಡಯಗಯ  ಶಯಡ್ ಳಮಳಷಯಥ ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

392 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 110/06-07 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ. ಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಸಸಖೂ ಡಿಸ್ು ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಕಯೂರಿ D

393 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 70/06-07 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

394 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 109/06-07

ಸಸಶನ ಜಿ..ಖಯಂಥಸಱಮದ ಅಳಯಣದಲಿಱ ಷಂಯ ವಿವಿ ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯಂದಯದ ಈಳಿಕಯ 
ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯೆ D

395 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 106/06-07

ನಯಷಯು ಮುಳ ಶಂಗ ಫಯಱೂಯು ಆಳಯು ಔನನಡ ಯಸಜಯೂಮತಸಳಕಯು  ಳಂರ್ತಗಯ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯೆ D

396 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /06-07 ಶುಳಣರ ಔನಸರಟ್ಔ- ಸಯಯಂಬಯೂತಸಳಕಯು  ಜಸನದ ಔಲಸವಿದಯನುನ  ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

397 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 96/06-07 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಲಯಟ್ಸಯಿಡ್ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

398 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 95/06-07 ಷಂಪಿ ಈತಸಳ-2006 ಜಿ ಂ ನಂದ ಔಲಸ ತಂಡ & ಶಥಫೆಚಿತಯ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

399 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 99/06-07 ಶಔ ುಯ ತಸಂ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಂಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

400 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 63/06-07 ಷಸಭಸಜಿಔ ನಸಮಮ ಶಮಿರ್ತ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ಕಯೂಠಡಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

401 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 176/06-07  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ಂ ನ ಄ಧಮಕ್ಷಯು/ಈಸಧಮಕ್ಷಯುಖಲ  ಲಯಟ್ರ್ ಸಯಡ್ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

402 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 126/06-07

ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ನಳೃತಿ ನೌಔಯಯ ಶಂಗಕಯು ುಶಿಔ ಬಂಡಸಯ ನಭಸರಣಕಯು ಅಥಿರಔ 
ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

D

403 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 153/06-07 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ದಿನರ್ತಯಕಯ ಶಯಫಯಸಜು ಭಸಡಿದ ಬಿಲ್ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ D

404 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 179/06-07

ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸಂ ಶದಶಮಯುಖಳಿಗಯ  ಲಯಟ್ರ್  ಸಯಡ್  ಭುದಿಯಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

405 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 158/06-07 ಶಔೃನ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಟಯಯಯಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

406 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 175/06-07

ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಸಿದ ಫಸಫುಿ ಬಿಲ್ 
ಸಳರ್ತಶಱು ಕಸಱವಿಲಂಫ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

407 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 132/06-07 ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ಕಸಮಸರಱಮಕಯು  ಄ಕಸಳಗಸಡ್   ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

408 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 167/06-07 ಶಔೃನ ಅಱೂಯು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಟಯಯಯರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D



409 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 161/06-07 ಸಸಶನ ತಸ ಂ ಗಯ ಸಱಸಿಟಕ್ ಔುಚಿರ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡಿಯುಳುದು D

410 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 10/06-07

ಯಔೃರ್ತ ವಿಕಯೂದಡಿ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡಿಯುಳ ಕಸಭಗಸರಿಖಱನುನ  ರಿಶ್ಱನಯ ಭಸಡುಳ 
ಫಗಯೆ. D

411 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 18/06-07 ಯಸಷ ಶಂಫವಿಶಫಷುದಸದ  ಯದಯಖಲಲಿಱ ಭುನಯನಚ್ುರಿಕಯ  ಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

412 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 41/06-07 ಶಂಗ ಶಂಷಯಥಖಲ ಕಸಮಿಔಯಭಖಳಿಗಯ  ಳಂರ್ತಗಯ ನಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ. D

413 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 67/06-07 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ಗಯಿ ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ.
D

414 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 81/06-07

ಜಿ.ಂ.ಔಟ್ಟಡ ಄ನುದಸನಳನುನ  ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯಯ್ತಂದ ಹಿಂದಿಯುಗಿಶದಿಯುಳ  
ಫಗಯೆ. D

415 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 31/06-07 ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಎಎಂಸಿ ಷಣ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ. D

416 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 165/06-07 ಸಯೂ .ನ.ುಯ ತಸ.ಂಗಯ ಅಂಟಯನಸ ರಿಸಿಳರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ. D

417 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 158/06-07 ಶಔೃನ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಟಯಯಯಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

418 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 167/06-07 ಷಸ.ಔೃ.ನ ಸಯೂ .ನ.ುಯ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ. D

419 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 172/06-07 ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ.ಂ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕಯೂಠಡಿ ವಿದುಮದಿೆಔಯಣ ಫಗಯೆ. D

420 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 183/06-07 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ.ಂ.ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕಸಟಿಯಜ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ. D

421 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 185/06-07 ಶ.ಕಸ.ಆ.ಶ.ಔ.ುಯ ಆಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶುಳ ಔುರಿತು. D

422 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 127/06-07

ಶುಳಣಿ ಔನಸಿಟ್ಔ ಈತಸಳ ಅಚ್ರಿಶಱು ಶೂರ್ತಿ ಭಹಿಳಸ ಭಂಡಳಿ, ಸಸಶನ ಆಳಯು 
ಳಂರ್ತಗಯ ಕಯಳಿಯುಳುದು D

423 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 177/06-07 ಮಿನುಗಸರಿಕಯ  ಹಿ.ಶ.ನ ಔಛಯರಿಗಯ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

424 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 142/06-07

ಈ ನದಯರಔಯು , ಭಭ ಄ ಆ  ಔಛಯರಿಗಯ ಫಸಮಟ್ರಿ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

425 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 174/06-07 ಮಿನುಗಸರಿಕಯ  ಹಿ.ಶ.ನ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಕಯೂರಿ D

426 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 110/06-07

ಸಸಶನ ತಸ.ಂ.ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಸಸಖೂ ಸಯೂಶ ಔಂೂಮಟ್ರ್, ಸಯೂಶ 
ಡಿಸ್ು ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

427 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 164/06-07 ಭ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಆಲಸಖ್ಸ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

428 ಜಿಂಸಸ/ಅಭಿ(4) 194/06-07 ಸಯೂಶ ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶಱು ದಯ ಄ನುಮದನಯ ಔುರಿತು D

430 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 170/06-07 ನೂಮಸ್ ಛಸಯ್ಸಸ ಔನನಡ ಸಯರ್ತಯಕಯ ಚ್ಂದಸದಸಯಯಸಖುಳ  ಫಗಯೆ
D



431 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 157/06-07 ಶ.ಔೃ ನ, ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ಔಛಯರಿಗಯ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ  ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

432 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 168/06-07 ಶ.ಔೃ.ನ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ  ಔಛಯರಿಮ ಟಯಯಯಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

433 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 173/06-07 ಶ.ಔೃ.ನ ಫಯಱೂಯು ಔಛಯರಿಮ ಟಯಯಯಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

434 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 117/06-07

ವಿಳ ಔನನಡ ಶಮೇಲನ ಄ಂಖನಸಡಿ, ಶುಳಣರ ಜಸನದ ಕ್ತಯಡಯೂತಸಳ  ಏರಡಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ D

435 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 120/06-07 ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಖಲು, ಸಸಶನ ಳಯ ಯಸಶ ಕಸಮರಔಯಭ ದಿ.20-2-06
D

436 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 140/06-07 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಸಿಶಟಂ ಸಯಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

437 ಜಿ.ಕಯಂದಯ ಖಯಂಥಸಱಮ, ಸಸಶನ -ಗಸಯ.ಂ. ಖಯಂಥಸಱಮದ ಫಗಯೆ D

438 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 125/06-07  ದಿ. 24-12-06 ಯಂದು ಯಸಷಿರಮ ಗಸಯಷಔಯ ದಿನಸಚ್ಯಣಯ ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

439 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 126/06-07 ಸಮುದಲ ನಯಭಕಸರ್ತಗಸಗಿ  ಄ಬಮಥಿರಖಳಿಗಯ ಔಯಯತಯ ಔಲುಹಿಶಱು ಷಸಟಂಪ್ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

440 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 130/06-07 ಶ.ನೌಔಯಯ ಶಂಗಕಯು ಪಿಠಯೂಪಔಯಣ  ಷಣ ಸಳರ್ತಶಱು ಕಯೂರಿ D

441 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 1/06-07 ಕ್ತಮಸಸ್ು ಗಯ ಄ಲಳಡಿಶಱು ಸಯೂಶ ಫಸಮಟ್ರಿ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

442 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 67/06-07

ಸಯೂನ ುಯ ಟ್ಟಣದಲಿಱ ನಸಿರಂಗ್ ಕಸಲಯಜ್ ನಡಯಶಱು ಹಿಸಯವಸ ಕಯೂಠಡಿ ಬಿಟ್ುಟಕಯೂಡುಳ  
ಫಗಯೆ D

443 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 51/06-07

2006-07ನಯ ಷಸಲಿನ ಡಿಡಿಪಿಐ & ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಯರ್ & ಲಯಕನ 
ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ D

444 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 160/06-07 ಶ ಔೃ ನ, ಅಱೂಯು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಟಯಫಲ್ & ಔುಚಿರ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

445 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 184/06-07 ಶ.ಕಸ ಆಂ , ಫಯಱೂಯು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

446 ಚ್ುಕಯು ಖುಯುರ್ತನ ಯವಯನ ಖಳಿಗಯ ಈತಿಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ D

447 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 46/06-07 ಜಿಲಸಱ ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

448 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 6/06-07 ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲದಲಿಱ  ಭುಕಮ ಯಷಯಿಮ ಫದಿಮಲಿಱ ತಂರ್ತಫಯಲಿ ಸಸಕ್ತಶಱು ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

449 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 36/06-07 ಕಯಎಸ್ಅಟಿಿಸಿ ಕಯಂದಯ ಷಸಥಪಿಶಱು ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ಶಥಲಳಕಸ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

450 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 43/06-07 ಅಿವಸಖ್ಯಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ & ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ವಿಲಯ ಆಟಿಟಯುಳ ಔಡತ D

451 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 159/06-07 ಶ್ಯ ಸಿ ಎಂ ಯಸಭಚ್ಂದಯ ಆಳಯು ಫಯಯದ ುಶಿಔ ಕರಿದಿಸಿಯುಳ ಔಡತ D

452 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 186/06-07 ಭುಕಸನ಄ ಅಿವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D



453 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /06-07 ಸಔೂಮಮ್ ಕ್ತಱನರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

454 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /06-07 ಆತಯಯ/ಶ್ಕ್ಷಣ ವಿಬಸಖದ ತಯಖಲ ಔಡತ D

455 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 143/06-07 ಜಿ ಂ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ವಸಖ್ಯಗಯ ಸಯೂಶ ಕಸಯಿಟ್ & ಔುವನ್ ಔುಚಿಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

456 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 134/06-07 ಜಿ ಂ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ವಸಖ್ಯಗಯ ಔುವನ್ ಔುಚಿಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

457 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡ 61/06-07 ಜಿ ಂ ಔಟ್ಟಡ ಄ನುದಸನಳನುನ  ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣ ಆಲಸಖ್ಯಯ್ತಂದ ಹಿಂದಿಯುಗಿಶದಿಯುಳ  ಫಗಯೆ D

458 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 82/06-07

಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸರಣಕಯು ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ, ನಸಮಮಸಱಮ ರ್ತಪಿರನ 
ಯರ್ತಮನುನ ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

459 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 107/06-07 ಮುಳಜನ ಷಯಸ & ಕ್ತಯಡಸ ಲಸಖ್ಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

460 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 137/06-07

ಶಔ ುಯ ತಸ ಂ ಗಯ ಸಯೂಶ ಔನನಡ ಟಯಯಯಟ್ರ್ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶಱು 
ಭಂ.ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

461 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 148/06-07 ಬಖತ್ ಸಿಂಗ್ ಜನಭತಭಸನಯೂತೆಳಕಯು  ಡಿಯಎಫ್ಐ ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

462 Disaster Management on 17, 18 April 2008 D

463 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 14/07-08 ಜಿಲಸಱ ಅಮುಷ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿಗಯ ಖಣಔಮಂತಯ D

464 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 15/07-08 ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡಿಯುಳುದು ಭತುಿ ಪಸಮಕ್ಸ D

465 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 19/07-09 ಶಔಲಯುಯ  ತಸ ಂ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

466 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 19/07-08 ಶಔಲಯುಯ  ತಸ ಂ ಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿಶುಳ  ಫಗಯೆ D

467 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 26/07-08

ಶ್ಯ ಯಕಸಶ್ ವಿ ಎಂ ಭಭತೂಿಯು ಆಳಯು ಬಿಜಿಂಗ್ ಶಮೇಲನಕಯು ಸಸಜಯಸಖಱು ಅಥಿಿಔ 
ನಯಯಳು ಕಯೂರಿಯುಳುದು

D

468 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 31/07-08 ತಸಱೂಱಔು ಫಸ್ ನಲಸೆಣಖಲಲಿಱ ನಸಭಪಱಔ ಫಯಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

469 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 44/07-09 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಗಯ ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿಸಿ ವಿಲಯ ಔಡತ D

470 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 45/07-08 ಡಿಸಯಚ್ಒ ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

471 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 46/07-08 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ ಔಛಯರಿಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ವಿಲಯ ಔಡತ
D

472 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 50/07-08 ಶಔಲಯುಯ  ತಸ ಂ ಗಯ ಜನಯಯಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡಿಯುಳುದು D

473 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 52/07-08 ತಸ  ಂ ಶಬಯಗಯ ಉಟ್ದ ಷಯಟ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

474 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 54/07-08 ಮಶೂಯು ದಶಯಸದಲಿಱ ಕಯೂಲಸಟ್  ಯದಶ್ಿಶಱು ಄ಳಕಸಕಯುೆಕಯೂರಿ D



475 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 63/07-08 ಡಿಅರ್ ಡಿಎ ಕಸಮಸರಱಮದ ಜಯಯಸಕ್ ಮಂತಯದ ಎಎಂಸಿ D

476 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 65/07-08 ಜಿ ಂ ಄ಧಮಕ್ಷಯ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ವಿಲಯ ಔಡತ D

477 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 67/07-08 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ. ಗಯ ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿ ವಿಲಯ ಔಡತ D

478 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 68/07-08 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಈವಿಬಸಖ ಔಚ್ಯರಿ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ವಿಲಯ D

479 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 69/07-08 NRDMS ಕಯಂದಯದ ಄ನುಮುಔಿ ಷಸಭಗಿಯಖಲ ವಿಲಯ ಫಗಯೆ D

480 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 71/07-08 ಄ನುಮುಔಿ ಫಸಮಟ್ರಿಖಲ ವಿಲಯಸರಿ ಫಗಯೆ D
481 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 75/07-08 ಶ್ಯ ಜಿ ವಿ ಕಯೂಂಖಸಡ  ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲು ಆಳಯ ಯಸಶ 12-9-07 D

482 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 77/07-08 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ರಿಸಲಿಳಂಗ್ ಔುಚಿರ ದುಯಸಿಿ ಭಸಡಿಯುಳುದು D

483 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 82/07-08 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ.ಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ನಡಿಯುಳುದು D

484 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 84/07-08 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಗಯ ಆಂಟ್ರ್ ನಯಟ್ ಶಂಔಿ D

485 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 89/07-09 ಔ.ಯಸಜಯೂಮತಸಳ  ಅಯಯೂಖಮ ಆಲಸಖ್ಯಯ್ತಂದ ಶಥಫೆಚಿತಯ D

486 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 91/07-08 ಯಯಶಯಭ ಈ.ನ ಔಛಯರಿಗಯ ಫಸಮಟ್ರಿ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ನಡಿಯುಳುದು D

487 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 92/07-08 ಸಸಶನ ತಸ  ಂ ಄ಧಮಕ್ಷರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಸಿಯುಳದು D

488 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 95/07-08 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ಂ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ದುಯಸಿಿಗಯ ಭಂ.ನಡಿಯುಳುದು D

489 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 97/07-08 ಗಸಯಷಔಯ ಜಸಖೃರ್ತ ಚ್ಟ್ುಳಟಿಕಯಖಲ ಫಗಯೆ D

490 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 98/07-08 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ ಂ ಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡಿಯುಳುದು D

491 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 102/07-08 2007-08ನಯ ಷಸಲಿನ ಸಸಶನ ಳಶುಿಯದಿನ ನಖಯಶಬಯ D

492 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 103/07-08 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ. ಟಯಫಲ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D

493 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 106/07-08

ಮಿನುಗಸರಿಕಯ  ಆಲಸಖ್ಯಮ ಄ಧಿಶೂಚ್ನಯಮನುನ  ಯಸಜಮ ತಯಖಲಲಿಱ ಯಔಟಿಶಱು 
ಭಂ.ನಡಿಯುಳುದು D

494 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 116/07-08 ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಎಸನ್ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಭಸಡಿಸಿಯುಳುದು D

495 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 118/07-08 ಡಿಸಯಚ್ಒ ಔಛಯರಿಗಯ ಸಯೂಶ ಪಸಮಕ್ಸ D

496 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 120/07-08 ಡಿಡಿಪಿಐ ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿಗಯ ಭಂ.ನಡಿಯುಳದು D

497 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 120/07-08 ಜಸನದ ಜಸತಯಯ ದಿ. 21-03-08 D

498 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 122/07-08 ಜಿಲಸಱ ಔನನಡ ಷಸಹಿತಮ ಶಮೇಲನಕಯು  ಶಸಸಮಧನ ಭಂ.ನಡಿಯುಳುದು D

499 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 125/07-08 ಡಿಸಯಚ್ ಒ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ಮಂತಯ ದುಯಸಿಿ D

500 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 127/07-08 ಯಯ ಈ ನ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಸಮಕ್ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ.ನಡಿಯುಳುದು D

501 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 128/07-08 ಯಯ.ಔೃಷಿ ತಸ ಭಸಹಿರ್ತ ಕಯಪಿಡಿ ಭುದಿಯಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ D

502 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 130/07-08 ಸಯೂ ನ ುಯ ಬಿಆಒ ಔಛಯರಿ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕರಿದಿಗಯ ವಿಲಯ D

503 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 131/07-08 ಯಯಶಯಭ ಡಿಡಿ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂ ಭಸನಟ್ರ್ ಕರಿದಿಗಯ ಭಂ. D

504 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 132/07-08 ಄ಂಖವಿಔಱಯು ಭತ ಚ್ಲಸಯ್ತಶಱು ಮಸಿಂಪ್ ನಭಸರಣ D



505 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 137/07-08 ಸಸಶನ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಯಲ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

506 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 138/07-08 ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಗಯ ವಿಲಯ D

507 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 139/07-08 ಬೂಷಯನಸ ನಖಭಕಯು ಕಸಭಗಸರಿ ಳಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

508 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 141/07-08 ಜಿ.ಅಮುಷ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D

509 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 145/07-08 ಡಿಸಯಚ್ ಒ ಔಛಯರಿಮ ಔಂ ದುಯಸಿಿಗಯ ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D

510 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 146/07-08 ಶ್ಯ ಬಿ.ಸಥಿಷಸಯಥಿ , ಔ.ಯಸಜಮ ಭಸ ಷ ಅಯೊಖ ಯಸಶ D

511 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 150/07-08 ಡಿಸಯಚ್ಒ ಔಛಯರಿಗಯ ಸಯೂಶ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳದು D

512 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 152/07-08 ಸಸಶನ ತಸ ಂ ಗಯ ಅಲಯೇಯಸ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು
D

513 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 154/07-08 ಶಔಲಯುಯ  ಎಡಿಏ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ನಡಿಯುಳುದು D

514 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 157/07-08 ಸಸಶನ ತಸ ಂ ಔಂ.ಟಯಫಲ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ನಡಿಯುಳುದು D

515 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 159/07-08 ಈಸಧಮಕ್ಷಯ ಕಯೂಠಡಿಮಲಿಱ ಕ್ತಟ್ಕ್ತ ಭಸಸಿಡು ಫಗಯೆ D

516 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 161/07-08 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಮುಪಿಎಸ್ ಫಸಮಟ್ರಿ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D

517 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 162/07-08 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D

518 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 164/07-08 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D

519 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 165/07-08

ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸ ಂ ಗಯ ಜನಯಯಟ್ರ್, ಮುಪಿಎಸ್ ಫಸಮಟ್ರಿ ಕರಿದಿಶಱು 
ಭಂ.ನಡಿಯುಳುದು D

520 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 166/07-08 ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D

521 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 168/07-08 ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ವಿಲಯ ಔಡತ D

522 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 169/07-08 ಜಿ.ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ವಿಲಯಸರಿ ಔಡತ D

523 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 170/07-08 ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಬಿಡಿಬಸಖ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ.ನಡಿಯುಳುದು D

524 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 173/07-08 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಂ ಗಯ ನಭೂನಯಖಲನುನ  ಭುದಿಯಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D



525 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 174/07-08 ಶ್ಯಭರ್ತ ಚ್ನನಭಭ ಗಸಯ ಂ ಕಯೂಔುನಗಟ್ಟ ಳಯು ಗಸಯ.ಂ.ಶಬಯಮ ನಡಳಳಿ ಕಯಳಿಯುಳುದು
D

526 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 178/07-08

಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಂ ಗಯ ಳಶರ್ತಖೃಷಖಳಿಗಯ ನಯು ಶಯಫಯಸಜು ಮಟಸರ್ಯ  ನುನ 
ದುಯಸಿಿಡಿಶಱು  ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು

D

527 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 181/07-08

ಜಿ. ಶಭಸಜ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ  ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್, ಜಯಯಸಔಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

528 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 39/07-08 ಬಿಅರ್ ಯಷಸದ್ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯು ಷಸಳಿಜನಔರಿಗಯ  ಕ್ತಯುಔುಲ ನಡುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

529 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 41/07-08

ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ಳಱಮದ ಜಯ.ಹಿಯಯಷಳಿಲ ಶಶಮಕ್ಷಯತಯಕಯು  ವಿದುಮತ್ 
ಮಟಸರ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ.ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

530 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 121/07-08 ಖಣಯಸಜಯೂಮತಸಳ  26-01-2008 D

531 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 94/07-08 ಔನಸರಟ್ಔ ಭಸನಳ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಳಯದಿ 2005 ುಶಿಔ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

532 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 155/07-08 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

533 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 14/07-08 ಜಿಲಸಱ ಅಮುಷ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿಗಯ ಖಣಔಮಂತಯ D

534 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 15/07-08 ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡಿಯುಳುದು ಭತುಿ ಪಸಮಕ್ಸ D

535 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 19/07-09 ಶಔಲಯುಯ  ತಸ ಂ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

536 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 19/07-08 ಶಔಲಯುಯ  ತಸ ಂ ಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿಶುಳ  ಫಗಯೆ D

537 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 53/07-08 ಭ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಆಲಸಖ್ಸ ಔಛಯರಿಗಯ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

538 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 27/07-08

ಭಸಜಿ ಯಧಸನ ಶ್ಯ ಯಸಜಿವ್ ಗಸಂಧಿಮಳಯು ಷುತಸತಭಯಸದ  ದಿನಸಂಔಳನುನ 
ಬಯೊತಸದನಸ ವಿಯಯೂಧಿ ದಿನ ಎಂದು ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

539 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 53/07-08 ಭ ಭತುಿ ಭಔುಲ ಆಲಸಖ್ಸ ಔಛಯರಿಗಯ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

540 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 10/07-08

ಫಯಱೂಯು ಷಸಭಸಜಿಔ ಄ಯಣಮ ಳಱಮಕಯು ಸಯೂಶ ಡಿಜಯಲ್ ಮಟಸರ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ 
ಕಯೂರಿಯುಳುದು D

541 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 140/07-08 ಶಂಔಯಭಣ' ಯಚ್ಸರಿಕಸ  ಕಸದಂಫರಿಮನುನ  ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ ಭನವಿ D

542 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 44/07-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಱಲಿತಭಭ, ಯದಶ ಚ್ಂಖಡಿಷಳಿಲ ೌಯಢವಸಲಯ  ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ ಫಗಯೆ D

543 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 56/07-08 ಬಯಶಸಟಚ್ಸಯ  ನಭೂರಱನಯಗಯ  ಶಂಫಂಧಿಸಿದಂತಯ ಪ್ಲಶಟರ್ ಖಲು D

544 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 2/07-08 ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯಖಲನುನ  ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

545 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 70/07-08 ಔನಸಿಟ್ಔ ಭಸಹಿರ್ತ ಷಔುು ಄ಧಿನಮಭ 2005 ಯ ಕಯಪಿಡಿ ಔಲುಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

546 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 96/07-08 ಜಿ.ಂ.ಸಯೂಮಸಲ ಶಬಸಂಖಣಕಯು ಸಟ್ರ್ ಫಿಱಟರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

547 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 99/07-08 ನಫಸಡ್ಿ ಕಸಭಗಸರಿಖಳಿಗಯ  ನಸಭಪಱಔ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

548 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 66/07-08 ಯಔಯಣ ಶಂ. ಪಿಎಲ್ ಡಿ 6/2007 ಖ್ಸಮಂ ಲಯೂಔ ಄ದಸಱತ್ ಮಶೂಯು D

549 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 147/07-08 ಯಸಷಿರಮ ಭಔುಲ ಚಿತಯೂಯತಸಳ  2008ಕಯು ಳಂರ್ತಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D



550 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 163/07-08 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ ಂ ಶಬಸಂಖಣಕಯು ಔುಚಿಿ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ.ಫಗಯೆ D

551 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /07-08 ಆತಯಯ ತಯಖಲ ಔಡತ D

552 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 17/08-09 ಭುಕಸನ಄ ಖೃಷ ಔಛಯರಿಗಯ ಲಯಶರ್ ಜಯಟ್ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ
D

553 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 5/08-09 ಷಳಯಮ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯಳನುನ ಚ್ುನಸಳಣಸ ಕಸಮರ ನಮಿತಿ ತಸ.ಔಛಯರಿಗಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ
D

554 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /08-09 ಮಶೂಯು ದಶಯಸ ಳಶುಿಯದಿನ ಭತುಿ ಶಥಫೆಚಿತಯ ಚಿತಯ ಯದಶ್ರಶುಳ ಔುರಿತು D

555 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /08-09 ಮಶೂಯು ದಶಯಸ ಳಶುಿಯದಿನ ಭತುಿ ಶಥಫೆಚಿತಯ ಚಿತಯ ಯದಶ್ರಶುಳ ಔುರಿತು D

556 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 37/08-09 ಡಿಅರ್ ಡಿಎ ಕಸಮಸರಱಮದ ಕಯೂಠಡಿ ವಿಶಿರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

557 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 10/08-09 ದಿ.ಜಭನಲಸಲ್ ಫಜಸಜ್ ಄ಳಯ ಸಯಶರಿನಲಿಱ ಯಸಷಿರಮ ಯಸಿಿ ವಿತಯಣಯ ಫಗಯೆ D

558 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ ಔ.ಯಸ/08-09

 ಔನನಡ ಯಸಜಯೂಮತಸಳ  ಯಮುಔಿ ಜಿಂ ಔಟ್ಟಡಕಯು ವಿದುಮತ್ ದಿಸಱಂಕಸಯ  ಭಸಡಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ D

559 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /00-09 ನಸತಯಿಮಸಗಿಯುಳ  ಔಡತಖಲ ಭತುಿ ದಸಕಲಯಖಲ ಭಸಹಿರ್ತ ದಗಿಶುಳ ಔುರಿತು D

560 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 148/08-09

ದಿನಸಂಔ 9-11-08 ರಿಂದ 25-11-08 ಳಯಯಗಯ ಯಸಜಸಮದಮಂತ  ಯಸಷಿರಮ ಐಔಮತಸ 
ಶಸಿಷ ಅಚ್ರಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

561 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ /08-09 ಶಕಸಿರಿ ಔಛಯರಿಖಲಲಿಱ ಄ಗಿನ ಶುಯಕ್ಷತಸ ಔಯಭ ಕಯಗಯೂಲುಲಳ  ಫಗಯೆ D

562 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 133/08-09

ಶ್ಯ ಎಂ.ಜಿ ಷರಿಶ್ ಬಿನ್ ಗಯೂವಿಂದಮಮ ಬೂಳನಷಳಿಲ ಚ್ಯ ಟ್ಟಣ ತಸ ಆಳಯು ಈನನತ 
ಸಮಶಂಖಕಯು  ಷಸಱ ಕಯಳಿಯುಳುದು D

563 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 8/08-09 ಮಶೂಯು ಯರ್ ಮಿಲ್ ಗಯ ಭಯದ ರ್ತಯುಲು ಶಯಫಯಸಜು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು D

564 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 29/08-09 ಡಿಸಯಚ್ಒ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ನಡುಳ ಔುರಿತು D

565 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 289/08-09 ಶಔ ುಯ ತಸಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಸಿಟಲ್ ಅಲಯೇಯಸ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ನಡುಳ ಔುರಿತು D

566 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 165/08-09 ಸಯೂನ ುಯ ತಸ ಂ ಗಯ ಄ಂಟಯ ಯಸಿಳರ್ ಭತುಿ ರಿಮಟ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

567 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 172/06-07 ಶಔ ುಯ ತಸ ಂ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕಯೂಠಡಿ ವಿದುಮದಿೆಔಯಣ ಭಸಡಿಶಱು ಭಂ. ಕಯೂರಿ D

568 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 31/08-09 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಲಯಟ್ರ್ ಸಯಡ್ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

569 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 10/08-09 ದಿ.ಜಭನಲಸಲ್ ಫಜಸಜ್ ಄ಳಯ ಸಯಶರಿನಲಿಱ ಯಸಷಿರಮ ಯಸಿಿ ವಿತಯಣಯ ಫಗಯೆ D



570 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 31/08-09 D

571 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 165/08-09 ಸಯೂನ ುಯ ತಸ ಂ ಗಯ ಄ಂಟಯ ಯಸಿಳರ್ ಭತುಿ ರಿಮಟ್ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

572 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 172/06-07 ಶಔ ುಯ ತಸ ಂ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕಯೂಠಡಿ ವಿದುಮದಿೆಔಯಣ ಭಸಡಿಶಱು ಭಂ. ಕಯೂರಿ D

573 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 31/08-09 ಭುಕಸನ಄ ಯಳಯ ಲಯಟ್ರ್ ಸಯಡ್ ಭುದಿಯಶುಳ ಫಗಯೆ D

574 ಜಿಂಸಸ/ಅಸಿ (6) ಆತಯಯ 10/08-09 ದಿ.ಜಭನಲಸಲ್ ಫಜಸಜ್ ಄ಳಯ ಸಯಶರಿನಲಿಱ ಯಸಷಿರಮ ಯಸಿಿ ವಿತಯಣಯ ಫಗಯೆ D

575 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 30/08-09 ಡಿಸಯಚ್ ಒ ಔಛಯರಿಗಯ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ಕಯೂರಿ D

576 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 47/08-09 ಜಿ.ಅಮುಷ್ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶುಳ ಔುರಿತು D

577 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 53/08-09 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

578 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 54/08-09 ಮುಪಿಎಸ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಔುರಿತು ತಸಂ ಶಔಲಯುಯ D

579 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 55/08-09

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಂ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ಭಸನಮ ವಿಧಸನಶಬಸ ಶದಶಮಯ ಕಯೂಠಡಿಗಯ ಔುಚಿಿ 
ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

580 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 57/08-09 ಶಔಲಯುಯ  ತಸಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಸಮಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ನಡಿಯುಳುದು D

581 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 62/08-09 ಸಸಶನ ತಸಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಚ್ಸಜ್ಿ ಲಯಟ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D

582 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 63/08-09 ವಿಧಸನಶಬಸ ಕ್ಷಯತಯಸಯು  ಳಯದಿ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ D

583 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 66/08-09 ಭುಂಫಯ ಧಸಳಿಮಲಿಱ ಭಯಣ ಸಯೂಂದಿದಳರಿಗಯ  ಯದಸೆಂಜಲಿ ಶಲಿಱಶುಳ ಫಗಯೆ D

584 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 61/08-09 ದಿ.11-02-09 ಯಂದು ಭಸನಮ ಗಸಯ ಄ & ಂ ಯಸಜ್ ಶಚಿಳಯ ಯಸಶ ಕಸಮಿಔಯಭ D

585 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 67/08-09 ಭಸನಮ ಗಸಯ & ಂ ಯಸಜ್ ಶಚಿಳಯ ಯಸಶ ಕಸಮಿಔಯಭ 2-3/01/09 D

586 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 75/08-09 ಜಯವಿಔ ಮಲ 2009 ಕಯು ಳಂರ್ತಗಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ D

587 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 77/08-09 ತಸಂ ಸಸಶನ ಆಲಿಱಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶಱು ಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ D

588 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 83/08-09 ದಿ.13-02-09 & 14-02-09 ಯಂದುಔೃಷಿ ಮಲ & ಳಶುಿಯದಿನ D

589 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 84/08-09 ಸಯೂನ ುಯ ತಸಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಜಯಯಸಕ್ಸ ಮಂತಯ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡುಳ ಔುರಿತು D

590 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 89/08-09 ಶಔಲಯುಯ  ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಯಂಟ್ರ್ & ಆತಯಯ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

591 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 94/08-09 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ.ಶಬಸಂಖಣಕಯು  ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶುಳ ಔುರಿತು D

592 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 95/08-09 ಸಸಶನ ತಸಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಅಲಯೇಯಸ, ಔುಚಿಿ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ ನಡಿಯುಳುದು D



593 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 98/08-09 ಸಸಶನ ಜಿ.ಔೃಷಿ ಆಲಸಖ್ಯಮ ಖಣಔಮಂತಯ ಸಷಿಿಔ ನಳಿಷಣಯಗಯ ದಗಿಶುಳ ಔುರಿತು D

594 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 101/08-09 ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸಂ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂ. ಕಯೂರಿಯುಳುದು . D

595 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 102/08-09 ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸಂ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಟಯಫಲ್ &  ಔುಚಿಿ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ D

596 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 103/08-09 ಜಂಟಿ ಔೃಷಿ ನದಯರಔಯ ಔಛಯರಿಮ ಡೂಪಿಱಕಯಟಿಂಗ್ ದುಯಸಿಿಗಯ ಭಂ.ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

597 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 104/08-09 ಔಲಸವಿದಯ ಚ್ಯಕ್ ಖಲನುನ ನಯಯಸಗಿ ಔಲಸವಿದರಿಗಯ ನಡಱು ಕಯೂರಿಕಯ D

598 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 105/08-09 ಶಔೃನ ಅಱೂಯು ಆಳಯ ಔಛಯರಿಮ ಄ನುಮುಔಿ ಷಸಭಗಿಯಖಲ ವಿಲಯಸರಿ D

599 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 107/08-09

ಈ.ನ. ಷಸಶ್ಆ ಸಸಶನ ಯಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ, ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶಱು 
ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ D

600 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 172/08-09 ಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

601 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ /08-09

ದಿ. 16-01-08 ಯಂದು ಫಯಲಗಸವಿಮಲಿಱ ನಡಯಮಲಿಯುಳ ವಿ.ಭಂಡಱದ ಜಂಟಿ 
಄ಧಿಯನದ ಫಗಯೆ D

602 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 22/08-09 ಜಿಂ ವಿವಿಧ ವಸಖ್ಯಖಳಿಗಯ  ಆಂಟ್ನಯಿಟ್ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

603 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 41/08-09 ಚ್ಯಸ ಟ್ಟಣ ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

604 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 49/08-09

ಅಡಳಿತ ವಸಖ್ಯಮ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ವಿಬಸಖಕಯು ಸಯಚ್ ಪಿ ಲಯಶಜಯಿಟ್ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿಶುಳ 
ಫಗಯೆ D

605 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 64/08-09 ವಿಡಿಯೊ ಕಸನಪಯಯನ್ಸ ಶುಟಡಿಯೊ ಟಿವಿ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D

606 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 69/08-09 ಭಸನಮ ಄ಧಮಕ್ಷಯು,ಔನಸಿಟ್ಔ ಯಸಜಮ ಭಸನಳ ಷಔುುಖಲ ಅಯೊಖ ಆಳಯ ಯಸಶ D

607 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 89/08-09 ಶ.ಕಸ ಆಂಜಿನಮರ್, ಶಔಲಯುಯ ಯಳಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

608 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 94/08-09 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ. ಶಬಸಂಖಣಕಯು ಪಿಠಯೂಔಯಣ  ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

609 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 99/08-09 ಜಂಟಿ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯ ಔಛಯರಿಗಯ ಆಂಟ್ರ್ ಕಸಂ ಄ಲಳಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

610 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 106/08-09 ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣಖಲನುನ  ಕರಿದಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

611 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ 161/08-09 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಈವಿಬಸಖ ಔಛಯರಿಗಯ ಔಂಫ್ಯಮಟ್ರ್ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

612 ಜಿ ಂ ಸಸ ಅ(6) ಆತಯಯ   /08-09 ಜಿಂ ಄ಭಿಲಯಖ್ಸಱಮಳನುನ  ಳಮಳಸಿಥತಸಗಿ ನಳಿಹಿಶುಳ ಫಗಯೆ D

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6)ಆತಯಯ 18/08-09 ಫಯಱೂಯು ಶಕಸಿರಿ ಅಶತಯಯಗಯ ಡಿಷಯಲ್ ಜನಯಯಟ್ರ್ ಕರಿದಿ ಫಗಯೆ 21-6-08

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಶ್ಕ್ಷಣ 41/08-09 ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಮತ್ ಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ ಕರಿದಿ 17-2-10

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಶ್ಕ್ಷಣ 89/09-10 ಂ.ಯಸ.ಆಂ.ಈ.ವಿಬಸಖ, ಶಔ ುಯ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕರಿದಿ 13-8-08

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6)ಆತಯಯ 94/08-09 ಸಸಶನ ತಸ.ಂ. ಶಬಸಂಖಣಕಯು ಪಿಠಯೂಔಯಣ 13-4-09

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 99/08-09 ಜಂಟಿ ಔೃಷಿ ನದಯಿಔಯು ಆಂಟ್ರ್ ಕಸಂ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ 17-3-09

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6)ಆತಯಯ 106/08-09 ಸಯೂ ನ ುಯ ತಸ ಂ ಔಛಯರಿಗಯ ಪಿಠಯೂಔಯಣ ಕರಿದಿಶಱು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯೆ 26-3-09



ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 161/08-09 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಂ ಈವಿಬಸಖ ಔಛಯರಿ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಕರಿದಿ 17-12-08

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 06/09-10 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ.ಂ. ಔಛಯರಿಗಯ ಲಯಕನ ಷಸಭಗಿಯ ಕರಿದಿ 8-5-09

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 9/09-10 ಜಿಲಸಱ ಅಯಯೂಖಮ & ಔುಟ್ುಂಫ ಔಲಸಮಣಸಧಿಕಸರಿಖಲ ಔಛಯರಿ ಪಿಠಯೂಔಯಣದ ಫಗಯೆ 16-6-09

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 13/09-10 ಈ ನದಯಿಔಯು, (ಖ್ಸಗಸಯ)ಕಯಗಸರಿಕಯ ವಿಬಸಖ ಪಿಠಯೂಔಯಣ 12-6-09

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 24/09-10 ಭಸನಮ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲು, ಗಸಯ಄ & ಂ ಯಸ ಆಲಸಖ್ಯ ಯಸಶ 20-6-09

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 28/09-10 ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ.ಂ. ಮುಪಿಎಸ್ ದುಯಸಿಿ 4-7-09

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 33/09-10 ಸಸಶನ ತಸ ಂ. ಪಿಠಯೂಔಯಣ ಕರಿದಿ 15-3-10

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 39/09-10 ಶಔ ುಯ ತಸ. ಂ. ಮುಪಿಎಸ್ ಭತುಿ ಪಿಯಂಟ್ರ್ ಕರಿದಿ 19-2-10

ಜಿಂಸಸ/ಅ(6) ಆತಯಯ 40/09-10 ವಿಬಸಖ ಭತುಿ ಈವಿಬಸಖ ಔಛಯರಿಗಯ ಖಣಔಮಂತಯ ೂಯಯಕಯ ಫಗಯೆ 29-7-09
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18/4/2011

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013



24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013



24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013



24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013



24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013



24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

16/4/2014

16/4/2014

16/4/2014

16/4/2014

16/4/2014

23/02/2013



23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013
23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013



23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013



23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013

23/02/2013



23/02/2013

23/02/2013

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014



13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014



13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

13/04/2014

22/05/2013

22/11/2013

20/01/2014

03/11/2014

13/1/2014

08/11/2013

19/6/2014

16/3/2014

24/3/2014

17/12/2013

16/3/2014

31-03-2015

31-03-2014

31-03-2014

31-03-2014

31-03-2014

31-03-2014



31-03-2014

31-03-2015

31-03-2015

31-03-2015

31-03-2015

31-03-2015

31-03-2015

31-03-2015

31-03-2015



ಖಣಕ್ತಔೃತ
 ಔಯ. ಶಂ.

ಔಯಭ ಶಂ ಔಡತ ಶಂಖ್ಯಮ ವಿವಮ ವಿಲಯ ಶಳಯೂ 
(ಎ-ಆ) Dಸ್

ನಸಡಿಶುಳ  
ದಿನಸಂಔ ವಯಸ

1
ಜಿ.ಂಸಸ/ಪಿಜಿಅರ್/12/1996-97 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಯಸಭನಸಥುಯ ಗಸಯ.ಂಮಲಿಱ ಎಶಗಿಯುಳ ಲಯೂಖಲ ಫಗಯ.ೆ

D 31/03/2002

2 ಜಿ.ಂಸಸ/ಪಿಜಿಅರ್/7/1996-97 ಄ಂಔಳಳಿಲ ಸಸಖೂ ಕಯೂಲ ಗಸಯಭಶಥರಿಗಯ ಔು.ನ.ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2002

3 ಜಿ.ಂಸಸ/ಪಿಜಿಅರ್/62/1996-97 ರ್ತಯಕಯಖಲಲಿಱ ಯಔಟ್ಸದ ದೂಯುಖಲ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2002

4 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್39/1997-98 ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ D 31/03/2003

5 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್39/1997-98
಄ಯಔಱಖೂಡು.ತಸ.ದೂಡಡಫಯಭಭರ್ತ ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಮರ್ತಮಲಿಱ ನಯಡದಿಯುಳ 
಄ಳಮಳಸಸಯಖಲ ಫಗಯೆ D 31/03/2003

6 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್74/1997-98 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ಗಸಯಭಖಲಲಿಱ ಄ಭಿ ಕಸಭಗಸರಿಖಲನುನ ಕಯಗಯರ್ತಿಕಯೂಲುಲಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2003

7 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್73/1997-98 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಡಣಸಮಔನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಕಯಯಯಖಲನುನ ದುಯಸಿಿ ಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2003

8 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್60/1997-98
ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ಫಸಚ್ನಷಳಿಲ ಕಯೂಱು ಗಸಯಭಶಥಯು ಕಯೂರಿಯುಳ ಄ಭಿ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ 
ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2003

9 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್52/1997-98 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಳಡಡಯಷಳಿಲ ಜಯೂಖು ಕಸಱುಯ ನಮಿಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2003

10 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್52/1997-98 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ಗಯೂಂದಿಭಲಯಱನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಄ಭಿ ಕಸಭಗಸರಿ. D 31/03/2003

11 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್26/1997-98 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಳಡಡಯಷಳಿಲ ಄ಭಿಳೃದಿ ೆಔುರಿತು D 31/03/2003

12 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್17/1997-98
1992ಯಲಿಱ ಄ಱಟ್ಿ ಅಗಿಯುಳ ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ ಅದಯದ ನಯನ ಕಯೂಡುಳಲಿಱ 
ಅಗಿಯುಳ ಄ಳಮಳಸಸಯ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2003

13 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್14/1997-98 ನಯಯಲು ಬಸಖಮ ಯೊಜನಯಮಡಿಮಲಿಱ ಭನಯ ಔಟಿಟಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2003

14 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್13/1997-98
ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ಷಡಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಖಂಗಸ ಔಲಸಮಣ ಯೊಜನಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 
ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2003

15 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್10/1997-98 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ಷಯೂಭನಷಳಿಲ ಕಯಯಯ ತುಿಳರಿ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2003

16 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್1/1997-98 ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ. ಹಿರಿಷಸಯ 



20 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್28/1997-98
ಶ್ಯ ಎಸ್.ಕಯ. ಷುಚ್ುಮಮ ಬಿನ್ಿ್ ತಲಸಯ ಕಸಲಮಮ ವಸಂರ್ತ ಗಸಯಭ ನಯನ ಖ್ಸತಯ 
ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2003

21 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಬೂಷಸಳ17/1998-99
ಸಸಶನ ಭಂಖಲೄಯು ಸಯೂಶ ಯಯಱು ಭಸಖಿ ನಮಿಿಶಱು  ಶಕಸಿರಿ ಜಮಿನನುನ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳುದಯ ವಿಚ್ಸಯ D 31/03/2004

22 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್63/1998-99 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ D 31/03/2004

23 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್72/1998-99
ಷಸಳಿಜನಔ ದೂಯು ವಿಚ್ಸಯ ಷಸಳಿಜನಔ ಶಭಸಚ್ಸಯ ರ್ತಯಕಯಖಲು 
ನಯದಿಸಿಕಯೂಲುಲಳ  ಔುಂದುಕಯೂಯತಯಖಲ ರಿಶ್ಱನಯಖಲು ಶಭಂಜಶ ಈತಿಯ D 31/03/2004

24 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್68/1998-99 ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಖಲ  ಯಷಯಿ ಸಸಖೂ ಅಶತಯಯ              ದುಯ ಸಿಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2004

25 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್24/1998-99 ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ. ಷಸತಯನಷಳಿಲ ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ನಭಸಿಣ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2004

26 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್43/1998-99
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ದಯೂಡಡಮಟಿಔುಕಯಿ ಗಸಯ.ಂ ಄ಯಳಿಔಟಯಟ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಶಕಸಿರಿ 
ಚ್ಯಸಸಿಿಖಲು ಔಲಸಗಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2004

27 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್62/1998-99 ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D 31/03/2004

28 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್58/1998-99 ಗಯೂಭಸಲ ಜಮಿನನುನ ಬಿಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ D 31/03/2004

29 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್57/1998-99 ಸಸಶನ ನಖಯಕಯು ಯಷಯಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ D 31/03/2004

30 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್53/1998-99 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಷಂದಸಯಲು ಗಸಯಭಕಯು ನಯು ಶಯಫಯಸಜು ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2004

31 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿಜಿ಄ರ್61/1998-99 ಸಶ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಭನಯಮನುನ ಶ್ಯ ಚಿಕಸುಚ್ಸರಿ ಸಯಶರಿಗಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2004

32 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಬೂಷಸಳ8/1999-2000
ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ಖಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಶಯಿ ನಂ.32ಯಲಿಱ  ಈಳಿದಿಯುಳ  0.09ಖುಂಟಯ 
ಯದಯಳನುನ ಬಿಟ್ುಟಕಯೂಡುಳಂತಯ ಶಚಿುದಸನಂದ ಭೂರ್ತಿ ಆಳಯ  ಄ಜಿಿ D 31/03/2005

34 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ9/1999-2000 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔು ಔಣಔಟಯಟ ಸಯೂಫಳಿ ಷಯಲಔಟಯಟ ಗಸಯಭದ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ D 31/03/2005

35 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ8/1999-2000
ಶಔಲಯುಯ ತಸಱೂಱಔು, ಸಯತೂಿಯು ಸಯೂಫಳಿ  ಈಭಭತೂಿಯು ದಸಖ್ಯಱ, ಗಯಡಯಗಯಯ 
ಗಸಯಭದಲಿಱ  ಷಯತುಯ  ಯಷಯಿಮ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

36 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ7/1999-2000 ಕಯಯಯ ಏರಿಮನುನ ಄ಖಱಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

37 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ5/1999-2000 ಄ಯಔಱಖೂಡು  ಸಸಶನ ಭುಕಮ ಯಷಯಿಮನುನ ಄ರ್ತಔಯಮಿಸಿಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

38 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ4/1999-2000 ಜಮಿನನಲಿಱ ಫಯಳಯಕಯೂಮುೆ ನಸ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

39 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ3/1999-2000 ಔಂಚ್ಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಶಯಿ ನಂ.12ಯ ಕಯಯಯ ಔಟಯಟ ಫಸವಿಮನುನ ತಯಯಳು ಭಸಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

40 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ2/1999-2000
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಱೂಱಔು ಕಯೂಣನೂಯು ಸಯೂಫಳಿ  ಕಸಡನೂಯು ಗಸಯಭದಲಿಱ  
ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

41 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ1/1999-2000 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

42 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ23/1999-2000 ಯಷಯಿ ಖುಂಡಿ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D 31/03/2005

43 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ24/1999-2000 ಖಂಗಸ ಔಲಸಮಣ ಯೊಜನಯಮುಲಿಱ ಫಸವಿ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

44 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ25/1999-2000 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಳಡಡಯಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಲಚ್ಯಂಡಿ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

45 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ26/1999-2000 ಄ನುಔಂದ ಅದಸಯದ ಮಲಯ ಶಕಸಿರಿ ನೌಔರಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

46 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10) ಪಿಜಿಅರ್-1/1999-2000 ಔು.ನ.ಶಭಷಯಮ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2005

47 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(4)ಬೂಷಸಳ7/2000-01
ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಔಶಫಸ ಸಯೂಫಳಿ ಫಂಟಯನಷಳಿಲ  ಗಸಯಭದ ಶಯಿ ನಂ. 103ಯಲಿಱ 
ಬೂಭಸನ ಔಛಯರಿ ಔಟ್ಟಡಕಸುಗಿ  ಄ನುಭರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006



48 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ9/2000-01
ವಸಂತ ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್ ಆಳಯ ಄ಂರ್ತಭ ಯತನ ಯಭಸಣ ತಯ ಔಲುಹಿಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

49 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ8/2000-01
ಷಸಳಿಜನಔರಿಂದ ಫಂದ ದೂಯುಖಲ ಫಗಯ ೆತುತಸಿಗಿ ಔಯಭ ಕಯಗಯೂಂಡು ಄ದಯ 
ಔುಂದುಕಯೂಯತಯಖಲನುನ ಕಸಱಮಿರ್ತಯೊಲಗಯ ಆತಮಥಿಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

50 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ7/2000-01 ರ್ತಯಕಯಖಲಲಿಱ ದೂಯುದಯೂವ ಳಯದಿಖಲ ಫಗಯ ೆಶಷಿಟಔಯಣ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

51 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ6/2000-01
ಶ್ಯ.ಬಿ.ಎಸ್ ಣಿಮಚ್ಸರ್  ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ಫಯಲಖಯಷಳಿಲ ಆಳಯು ಔುಡಿಮುಳ 
ನರಿನ ಷೌಱಬಮದ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

52 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ5/2000-01 ಶಬಸ ಬತಯಮ ಭತುಿ ಗೌಯಳ ಧನದ ಸಯಚ್ುಲದ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

53 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ4/2000-01 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿ. D 31/03/2006

54 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ11/2000-01 ಡಿದಲಲ ಕಸಳಱು ಗಸಯಭದ  ಄ಭಿಳೃದಿ ೆ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

55 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ3/2000-01 ರ್ತಯಕಯಖಲಲಿಱ ಯಔಟ್ಸದ  ಳಯದಿಖಲ ಫಗಯ ೆಶಷಿಟಔಯಣ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

56 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ2/2000-01
ಶ್ಯ.ಯಂಖಮಮ ಕಯ. ಂು ದುಯಸಿಿ  ಶಸಸಮಔಯು ಆಳಯ ರ್ತನ 
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಭಂಜಭಭಯಳಯನುನ ಄ನುಔಂದ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

57 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ1/2000-01
ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ: ಂಚ್ಸಮತ್  ಕಸಮಿ ನಸಿಷಔ  
಄ಧಿಕಸರಿಮಳಯ D 31/03/2006

58 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ12/2000-01 ಫಯಱೂಯು ಭುಕಮ ಯಷಯಿಮನುನ ವಿಶಿರಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

59 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ13/2000-01
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸಱೂಱಔು ಫಸಖೂಯು ಸಮಪಿಿಮ ಬಿ.ಸಯೂನಯನನಷಳಿಲ ಄ಭಿಳೃದಿ ೆ
ಕಯಱಶಖಲ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

60 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ14/2000-01
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಱೂಱಔು ಯಸಭನಸಥುಯ  ಸಯೂಫಳಿ  ಶ್ಯದನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಕಯಯಯ 
ದುಯಸಿಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

61 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ16/2000-01 ಔಲಯ ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

62 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ15/2000-01 ಷಸಳಿಜನಔ ದೂಯು ವಿಚ್ಸಯಣಯ D 31/03/2006

63 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ17/2000-01 ಭಲಯನಸಡು ಯದಯದ ಯಷಯಿಖಲನುನ ವಯೃಱಡರ್ ಯಪ್ ದುಯಸಿಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

64 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ18/2000-01
ಶಔಲಯುಯದಿಂದ ಶುಂಡಯಕಯಯಯ ಄ಯಯಷಳಿಲ ಬಿಕಯೂುಡು ಭಸಖಿ ಫಯಱೂರಿಗಯ ಸಯೂಖುಳ 
ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006

65 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ19/2000-01

ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ, ಶಔಲಯುಯ ತಸಱೂಱಔು ಈದಯಸಯ ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಗಯ ಷಯರಿದ 
ಶುಂಡಯಕಯಯಯ ಫಯಲಖೂಡು ಸಯೂಫಳಿ ಲಯೂಕಯೂಯೊಗಿ ಆಲಸಖ್ಯ ಯಷಯಿ 14.5 ಕ್ತ.ಮಿ 
ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯ.ೆ

D 31/03/2006

66 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ20/2000-01

ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲದ ಶಯಿ ನಂ. 203ಕಯು ಸಯೂಂದಿಕಯೂಂಡಿಯುಳಂತಯ ಎ.ಆ(ಜಿ.ು) 
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ಆಳಯು ಔೃಷಿ ಆಲಸಖ್ಯಯ್ತಂದ ಔಟಿಟದ ಫಸ್ ಏರಿ ಮಲಯ  
಄ನಧಿಔೃತಸಗಿ ಔಟಯಟ ಔಟಿಟದ ಫಗಯ.ೆ

D 31/03/2006

67 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ22/2000-01
ಔನಸನಮಔನಷಳಿಲ ಫಂಟಯನಷಳಿಲಪ್ಲ. ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಲಿಱಗಯ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ 
ಳಮಳಷಯಥ D 31/03/2006

68 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ23/2000-01
ಯಸಜಮದ ತಸಱೂಱಔು ಭತುಿ ಜಿಲಸಱ  ಯಷಯಿಖಲು ಖುಂಡಿಖಲನುನ ಭುಚ್ುುಳ ಫಗಯ ೆಈ 
ವಿಬಸಗಸಧಿಕಸರಿಖಲು ತನಖ್ಸಧಿಕಸರಿಖಲು D 31/03/2006

69 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ24/2000-01 ಖಂಗಸಔಲಸಮಣ  ಫಸವಿ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2006



70 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ25/2000-01
ಳಡಡಯಷಳಿಲ, ದಯೂಡಡಭಗಯೆ 



91 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸಔುಂಕಯೂ4/2001-02
ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸಱೂಱಔು ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ   



117 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 18 /2001-02
ಯಷಯಿ ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯ ೆಯೊಗಿಶ್ ಭತುಿ ಳಶಂತ್ ಔುಭಸರ್ ಸಸಖೂ ಫನಸಸಿ 
ಗಸಯಭಶಥಯ ಭನವಿ.

D 31/03/2007

118 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 20 /2001-02
ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಗಸಯ.ಂ. ಷಖಯಣ ಭತುಿ ಄ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯ ೆಸಸಖೂ ವಸಲಸ ತಸಶಣಸ 
಄ಳಮಳಷಯಥಯ್ತಂದ ಔೂಡಿಯುಳ ಫಗಯ ೆಭನವಿ.

D 31/03/2007

119 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 21 /2001-02 ಸಯಚ್ುುಳರಿ ವಸಲಸ ಕಯೂಠಡಿಮನುನ ನಮಿಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

120 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 22 /2001-02
ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ಡಸ.಄ಂಫಯಡುರ್ ನಖಯದ .ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್. ಹಿರಿಮ ಸಯ.ವಸ 
಄ಭಿಳೃದಿ ೆಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

121 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 25 /2001-02
ಸಸಶನ ತಸ. ಄ದಿೆಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ನಯು ೂಯಯಕಯ ಯೊಜನಯ ಭತುಿ ಷಸಭೂಹಿಔ ಬಳನ 
ನಭಸಿಣದ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

122 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 28 /2001-02
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ.ವಿಜಸುಯ ಕಸಲಯೂನಯ್ತಂದ ಭುದಿಗಯಯಯ ಭತುಿ 
ಕಯೂನಸುಯದಳಯಯಗಯ ಯಷಯಿ ನಭಸಿಣ ಭಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

123 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 29 /2001-02 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಕಯಱಳು ಯಷಯಿಖಲ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

124 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 30 /2001-02 ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ. ಯಸಗಸಂಔ ನಖಯ ಫಡಸಳಣಯಮ ಕಯಯಯ ಔಟಯಟ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

125 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 31 /2001-02
ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ. ಸಸನುಫಸಲು ಗಸಯಭಸಸಿ ಶ್ಯ ಫಯಟಯಟಗೌಡಯ ಭಖ ಯಸಮಗೌಡಯ 
ಎಮಭ ಔಯುಖಲನುನ ಷಯಸಜು ಭಸಡಿದ ಫಸಫುಿ ಸಳರ್ತ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

126 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 33 /2001-02 ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಄ಂಖಶನಷಳಿಲ ಫಡಸಳಣಯ ಗಸಯಭಶಥರಿಗಯ ಔು.ನ.ಷೌಱಬಮ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

127 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ 9 /2001-02 ಹಿರಿಮೂರಿನಂದ ಕಸಸಿಷಳಿಲಗಯ ಯಷಯಿ ಆಱಱದಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

128 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ26 /2001-02 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಭುದೆನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಔು.ನ ಷೌಱಬಮ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

129 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ27 /2001-02
ಶ್ಯಭರ್ತ ದಭ ಶ್ಳುಯ ಯಳರಿಗಯ ವಿದುಮತ್ ಭಂಡಳಿಮಳಯು ಎಶಗಿಯುಳ ಄ನಸಮಮದ 
ಫಗಯ ೆಶಕಸಿಯಕಯು ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಭನವಿ D 31/03/2007

130 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ34 /2001-02 ಕಸಯಯಫಯೂಯಯ ಕಸಳಲ್ ಗಸಯಭಶಥರಿಗಯ ಯಷಯಿ ನಭಸಿಣದ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

131 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ35 /2001-02 ಶ.ಔ.ುಯ ತಸ. ಯಸಗಸಂಔ ನಖಯ ಫಡಸಳಣಯಮ ಲಚ್ಯಂಡಿ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

132 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ37 /2001-02
ಯದಸನ ಭಂರ್ತಯಖಲ ಗಸಯಭ ಶಡಕ್ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಄ಂಫಯಡುರ್ ನಖಯ ಭತುಿ 
ಗಯೂಯೂಯು ಗಸಯಭಕಯು ಯಷಯಿ ನಭಸಿಣ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

133 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ38 /2001-02 ಗಯೂಯೂಯು ಗಸಯಭಕಯು ುದಿೆಔಯಣ ನಯನುನ ದಯೂಯಕ್ತಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

134 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ13 /2001-02
ಆಲಸಖ್ಸ ಭುಕಮಶಥಯು, ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲು, ಜಿಲಸಱ ಶಸಸಮಔ ಔಛಯರಿತಳಿಗಯ ಕಸಮಿ 
ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಷಸ.ದೂ.ನ ಄ಧಿಕಸರಿಖಲ ಸಯಶಯನುನ ರ್ತಳಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

135 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ15 /2001-02 ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಫಸ್ ನಲಸೆಣಳನುನ ಄ಖಱಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

136 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ16 /2001-02
ಗಯೂಯೂಯು ಸಯಭಸಳರ್ತ ಄ಣಯಔಟ್ುಟ ಯದಯದ ಸಮಪಿಿಮಲಿಱಯುಳ ಜನರಿಗಯ 
ಔು.ನ,ಷೌಱಬಮದ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

137 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ17 /2001-02 ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಕಸಂತಯಸಜುಯ ಗಸಯಭದ ಔು.ನ.ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

138 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ19 /2001-02 ಕ್ತತೂಯು ನಸಲಯಯ್ತಂದ ಭುಂಗಸಯು ಫತಿದ ಫಯಳಯಗಯ ನಯು ಬಿಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

139 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ23 /2001-02
ಫಯಟ್ಟದ ಷಸತಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮ ಸಸಖೂ ನಸಖರಿಔ 
ಷೌಱಬಮಖಱನುನ ದಗಿಸಿ ಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

140 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ24 /2001-02 ುಟ್ಟಭಭ ಕಯೂಂ ಜಳಯಮಮ ಯಳಯು ಕಯೂ.ಫಸ. ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2007

141 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ10 /2001-02
ಕಸಡಸನಯಮ ಸಸಳಳಿ ತಪಿಶುಳಂತಯ ಸಸಖೂ ಯಷಯಿ ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಫಸ್ ಷೌಔಮುಿ 
ಔಲಿಶುಳಂತಯ ಭನವಿ.

D 31/03/2007



142 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(10)ಷಸದೂನ11 /2001-02
ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಬಿಕಯೂುಡು 



160
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸಔುಂಕಯೂ17/2002-03 ಬಸಶುಯಚ್ಸರಿ ಗಯೂಱಱಯಸಯೂಶಷಳಿಲ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸಱೂಱಔು ಆಳರಿಗಯ ಭನಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 

ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

161
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸಔುಂಕಯೂ32/2002-03 ಔಡಭಕಯು ಔಳಯಲಷಳಿಲ ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಯಷಯಿ ರಿಯರಿ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

162
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸಔುಂಕಯೂ8/2002-03 ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಷಯೂಂುಯ ಔುಡಿಮಸಱು ಗಸಯಭ ಕಯೂಂಡಕಯಯಯಮನುನ 

ತುಿಳರಿ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

163
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸಔುಂಕಯೂ1/2002-03 ಬಸಖಮಭಭ ಕಯೂಂ ಮಲಸರಿಯಸವ್ ವಸಣಯಗಯಯಯ ಗಸಯಭ ಆಳರಿಗಯ  ನಯನ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ 

ಕಯೂರಿ D 31/03/2008

164
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸಔುಂಕಯೂ10/2002-03 ಶಔಲಯುಯ ತಸಱೂಱಔು, ಸಯತೂಿಯು ಸಯೂಫಳಿ  ಫಯಳಿಲಕಯಯಯ ಗಸಯಭದ  ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ 

ಬಿಲ್ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

165
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸಔುಂಕಯೂ12/2002-03 ಶ್ಯ.಄ಯುಣ್ ಔುಭಸರ್ ಅರ್. ಸಿ ಯಷಯಿ, ಆಳಯು ಅಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು  ಆಳಯ ಜಮಿನಗಯ 

ಸಯೂಖಱು ದಸರಿ ಬಿಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

166
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸಔುಂಕಯೂ13/2002-03 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಭಸಮಭಭ ಕಯೂಂ ಲಯಟ್ ಖುಂಡಯಗೌಡ ಬಿದಯಕಯಯ ಗಸಯಭ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ 

ತಸ: ಆಳರಿಗಯ ಜನತಸ ಭನಯ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

167
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸಔುಂಕಯೂ18/2002-03 ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಕಯಯಳಸುಯ ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಔಟ್ಟಡ ಕಯಡವಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

168
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸಔುಂಕಯೂ18/2002-03 ಟಯೈನಂಗ್ ಪ್ಲಯಗಸಯಂ ಅಫ್ ಪಮನಸನಷಮಲ್ ಭಸಮನಯಜ್ ಮಂಟ್ D 31/03/2008

169
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 28/2002-03 ಅಱೂಯು ತಸ. ತಸಲೄಯು ಗಸಯ.ಂ.ಸಮಪಿಿಮ ಄ಲುಳಳಿಲಗಯ ಔು.ನರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

170
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 27/2002-03  ಅಯಮ ಭನಯ ಭತುಿ ಔು.ನರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

171
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 26/2002-03 ಭಔುಿಲಿ ಗಸಯಭದ ಕಯಯಯ ಏರಿ ಡಯದು ಸಯೂಗಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

172
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 24/2002-03 ನಂಖಭಭ ಕಯೂಂ ಫಶಯಗೌಢ ಜ.ಂ.ಆಂ.ವಿಫಸಖ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ನಯೊಜನಯ 

ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

173
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್. 15/2002-03 ಬಿ.ಟಿ.ಶ್ಳಯಸಜ್ ಗಸಯಭಕಯು ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

174
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್. 17/2002-03 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ.ಗಯೂಱಱಯಸಯೂಶಳಿಲ ಭನಯ ನಯನ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ D 31/03/2008

175
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್. 14/2002-03 ಷಂದಿಜಯೂಗಿ,ಹಿಫಫಡಿ ಗಸಯಭಕಯು ಔು.ನರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

176
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್. 9/2002-03 ಸಯೂಶಕಯೂಱು ಗಸಯಭಕಯು ಔು.ನರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

177
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್. 6/2002-03 ಈತಯಿನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಕಯಯಯ ಷೂಳಯತುಿಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

178
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಫೂಷಸಳದಿನ. 29/2002-03 ಸಸಶನ ತಸ. ಚ್ನನಟ್ಟಣ ಗಸಯಭದ ಸಯೂಶಕಯೂಟಯ ಎಂಫಲಿಱ ಭನಯ ನಮಿಿಸಿಕಯೂಂಡು 

ಶಔಯಭಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008



179
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಫೂಷಸಳದಿನ. 13/2002-03 ಶಣಣ ಕಸಳಯಗೌಡ ಆತಯಯು ಄ಣಯಣನಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ. D 31/03/2008

180
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಫೂಷಸಳದಿನ. 8/2002-03 ಫಯಱೂಯು ತಸ.ಫಯಟ್ಟದಷಳಿಲ 18 ಖುಂಟಯ ಜಮಿನನುನ ಖ್ಸಮಂ ಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

181
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಫೂಷಸಳದಿನ.7/2002-03 ಅಱೂಯು ತಸ. ಷುಣಶಳಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಜಮಿನನುನ ವಸಲಸ ಔಟ್ಟಡ ಭತುಿ ಅಡದ 

ಮದಸನಕಸುಗಿ ಕಸಯೆ್ತರಿಶಱು ಕಯೂಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

182 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಷಸದೂನ 4 /2002-03
ಸಸಶನ ನಖಯದಲಿಱ ಷುಡಯೂ ನಯಯವಿನಂದ ಯಖರ್ತಮಲಿಱಯುಳ ಕಸಭಗಸರಿಖಲು ಔಲಯ 
ಕಸಭಗಸರಿಮಸಗಿಯುಳ ಫಗಯ ೆದೂಯು. D 31/03/2008

183 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಷಸದೂನ 5 /2002-03

ಭಸನಮ ಶ್ಯ ಜಸಿಟಸ್ ಯಂಔಟಸಚ್ಱಮಮ ಲಯೂಕಸಮುಔಿಯು ಔನಸಿಟ್ಔ ಶಕಸಿಯಯಳಯು 
ದಿನಸಂಔ 15-04-2002ಯಂದು ಸಸಶನ ನಖಯಕಯು ಫಯಟಿನಡಿದಂದು ರಿಶ್ಲಿಸಿದ 
ವಿಚ್ಸಖಯಖಲ ಫಗಯ.ೆ

D 31/03/2008

184 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಷಸದೂನ 7 /2002-03
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಜಯನುಔಱುಱ ನಖಯ ಫಡಸಳಣಯಮಲಿಱಯುಳ ಯಷಯಿಮನುನ ನಯನಳನನಗಿ 
ಭಸಡಿಯುಳುದನುನ ಯದುೆ ಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2008

185 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(9)ಷಸದೂನ 20 /2002-03 ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ 



197
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್51/2003-04 ಕಸಮಿ ನಸಿಷಔ ಄ಧಿಕಸರಿ ಸಸಖೂ ಕ್ತರಿಮ ಆಂಜಿನಮರ್ ನಂಗಯಗೌಡ ತಸಱೂಱಔು 

ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಆಳಯ ವಿಯುದ ೆದೂಯು D 31/03/2009

198
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್52/2003-04 ಷುಚ್ುನಕಯಯಯ ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸಱೂಱಔು D 31/03/2009

199
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್62/2003-04 ಎಸ್. ಶುನಂದ ಕಯೂಂ ಎಂ ಎಸ್ .ಜಮಯಸಜ್ ೂರಿಗಸಳಱು ಸಿದಸೆಥಿ ಯಷಯಿ ಭಲಳಳಿಲ 

ತಸ: ಭಂಡಮ ಜಿಲಯಱ D 31/03/2009

200
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್65/2003-04 ಎಂ.ಎಸ್.ಔೃವಣ ಕಯ.ಸಯೂಶಷಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳರಿಗಯ  ಸಸಯಂಗಿ 

ಯೊಜನಯಮ ನಸಲಯ ರಿಯರಿ ಔುರಿತು. D 31/03/2009

201
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(12)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್66/2003-04 ಭಗಯೆನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಶಥಯು ಔಣಔಟಯಟ ಸಯೂಫಳಿ ಆಳಯು ಕ್ತ.ನ.ಶ. ಯೊಜನಯಮ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

202
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್67/2003-04 ಔುಂಟಯಗೌಡ, ಭಸಜಿ ಟಯಱಯು ಯಯವಿನೂಮ ನಯನದಲಿಱ ಯಷಯಿ ನಭಸಿಣದ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

203
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್69/2003-04 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಚಿತಯಭಂದಿಯದ ವಿಯುದ ೆಶ್ಯ.ಎ.ಅರ್.ಜನಸದಿನಖುಿ ಆಳಯ ದೂಯು D 31/03/2009

204
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್74/2003-04 ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಸಸಶನ ಜಿಲಸಱ ಄ಂಖವಿಔಱಯ ಶಂಗ,  ಸಸಶನ ಆಳಯು ಄ಂಖವಿಔಱರಿಗಯ 

ಅಯಮ ಭನಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

205
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್44/2003-04 ಕಯೂಲಸಯ ಜಿಲಯಱ ಫಂಗಸಯಯಟಯ ತಸಱೂಱಔು ಭುನಯಂಔಟ್ ಆಳಯು ಶಕಸಿಯಕಯು 

ಶಲಿಱಸಿದ ಭನವಿ D 31/03/2009

206
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್29/2003-04 ರ್ತಯಕಸ ಯಔಟ್ಣಯ ಷಸಳಿಜನಔ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ  ವಿಚ್ಸಯದಲಿಱ ಶಕಸಿಯದ ಶುತಯೂಿಲಯ D 31/03/2009

207
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್6,2,1,41/2003-04 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಮಭಭ ಕಯೂಂ ದಿ: ಷುಚ್ಯುಗೌಡ, ಔುಂಫದಯಳಯಷಳಿಲ, ಫಯಱೂಯು ತಸ: D 31/03/2009

208
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್29/2003-04 ಷಸಳಿಜನಔ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ  ಶುತಯೂಿಲಯ, ಸಸಶನ D 31/03/2009

209
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್16,17,20/2003-04 ಗಸಯಭಶಥಯು, ಷಲಿಭಡಿ ಗಸಯಭ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಷಲಿಭಡಿ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಸಯಥಮಿಔ ಅಯಯೂಖಮ 

ಕಯಂದಯಳನುನ ತಯಯಯಮುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

210
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್61/2003-04 ಶೂಯನಸಮಔನಷಳಿಲ, ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿ ಕಯೂಯಯಮು ವಿಚ್ಸಯ D 31/03/2009

211
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್72/2003-04 ಭಸದಿಷಳಿಲ ಗಸಯಭ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಱೂಱಔು ನಸಖರಿಔ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

212
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್53/2003-04 ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು ಕ್ತಯುಳಟಯಟ ಗಸಯಭ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

213
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್48/2003-04 ಅಱೂಯು ತಸಱೂಱಔುಭುದೆನಸಮಔನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಱಬಮ 

ಔುರಿತು. D 31/03/2009

214
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್43/2003-04 ಸಸನುಫಸಲುಲ ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಶಳಜಱಧಸಯಸ ಯೊಜನಯಮಡಿ ನಯು ದಗಿಶುಳ 

ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009



215
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್60/2003-04 ಎಂ.ಸಿ.ಕಸಂತಯಸಜು, ಕಸಫಿ ಫಯಳಯಗಸಯಯು, ಶಔಲಯುಯ  ಕಯಯಯ ಷೂಲು ಎತುಿಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

216
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್68/2003-04 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಱಕ್ಷಮಭಭ ಕಯೂಂ ಫಶಳಯಸಜು ಭಸವಿನೂಯು ಶಔಲಯುಯ ತಸ:  ಔುಡಿಮುಳ 

ನರಿನ ಷೌಔಮಿ D 31/03/2009

217
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್46/2003-04 ಄ಯಯಷಳಿಲ  ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ವಿಳ ಫಸಮಂಕ್ ಯೊಜನಯಮ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ 

ಕಸಭಗಸರಿಮ ಲಯೂದಯೂವಖಲ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

218
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್71/2003-04 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಗಸಯಭದ  ಜಸತಸಮರ್ತತ  ಜನತಸದಲದಳಯು 05-01-2004ಯಂದು 

ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ಬಸಖಳಹಿಸಿಯುಳುದಯ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

219
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್59/2003-04 ಬಸಖಮಭಭ ಕಯೂಂ ಯಯಭುಡಿಮಮಮ, ಸಸಱುಸಗಿಱು ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ 

ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

220
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್7/2003-04 ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

221
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್/2003-04 ಬಿ.ಎಸ್.಄ಭರ್ ಜಸನ್ ುಯಶಬಯ , ಫಸಣಸಳಯ D 31/03/2009

222
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್42/2003-04 ಷಡಱಷಳಿಲ ಗಸಯಭಶಥಯು ಯಷಯಿಗಯ ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

223
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್4/2003-04 ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ಸಸಱುಸಗಿಱು ಕಯಯಯ ದುಯಸಿಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

224
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್39/2003-04 ಜಯೂಡಿಖುಬಿಫ ಗಸಯಭಶಥಯು ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

225
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್33/2003-04 ಔನಸನಮಔನಷಳಿಲ ಫಂಟಯನಷಳಿಲಪ್ಲ. ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಲಿಱಗಯ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ 

ಳಮಳಷಯಥ D 31/03/2009

226
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್27/2003-04 ಱಕ್ಷಿಮಫಯೂವಿ ನಯಸಿುಯ ದಸಖ್ಯಱ, ಔಣಔಟಯಟ ಸಯೂಫಳಿ D 31/03/2009

227
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್26/2003-04 ಜಸಳಖಲ್  ಗಸಯಭದ ಕಱಂದರ್ ನಖಯ ಫಡಸಳಣಯಮ ಄ಭಿಳೃದಿೆ D 31/03/2009

228
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್24/2003-04 ಮು.ಪಿ.ಫಶಳಯಸಜು, ಭಸಜಿ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಗಯೂವಿಂದಷಸಳಮಿ, ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟ್ಟರ್  ಔಣಔಟಯಟ 

ಸಯೂಫಳಿ ಕಯ.ಭಂಜ ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ D 31/03/2009

229
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್10/2003-04 ಚ್ಟ್ಚ್ಟ್ನಷಳಿಲ  ಶಯಿ ನಂ.78ಯಲಿಱ ಗಯೂಔಟಯಟ ತುಿಳರಿ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

230
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್73/2003-04 ಶ್ಯಭರ್ತ ನಸಖಯತನ, ಫಯೂಭಭಡಿಷಳಿಲ ತಖಯಯ ಄ಂಚ್ಯ, ಬಿಕಯೂುಡು 



234
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್3/2003-04 ವಸಲಯ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

235
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 2/2003-04 ಄ಯಯಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂಮಲಿಱ ಕಸಭಖಲ  ಫಗಯ ೆದೂಯು. D 31/03/2009

236
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 1/2003-04 ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ D 31/03/2009

237
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 37/2003-04 ಯತನ ವಿತರಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

238
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 34/2003-04 ಕಸಭಗಸರಿ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

239
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 31/2003-04 ಕಸಱುದಸರಿ ತುಿಳರಿ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

240
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 28/2003-04 ಜನತಸ ಭನಯಮಲಿಱ ಸಶಸಗಿಯುಳಳರಿಗಯ ಔು.ನಯು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

241
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 23/2003-04 ಯಂಖನಸಮಕ್ತಮಳಯ ಮಲಿನ ದೂಯು ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

242
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 14/2003-04 ಄ಯಯಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ನಯನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

243
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 13/2003-04 ಔು.ನ.ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

244
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 11/2003-04 ಸಸಶನ ತಸ. ಔಛಯರಿಮ ಈತಿಯದ 60 ಄ಡಿ ಯಷಯಿ ಳಔಯತಯ ಶರಿಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ D 31/03/2009

245
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 12/2003-04 ಸಯೂಂಖಡಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ.ನಂದ ನಯು ಭತುಿ ವೌಚ್ಸಱಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

246
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 36/2003-04 ಄ರ್ತಿಕಯೂಱು ಗಸಯಭದ ಯಷಯಿ ರಿಯರಿ D 31/03/2009

247
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 55,56/2003-04 ಔು.ನರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

248
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 54/2003-04 ಶ್ಯ ಖಂಗಸಧಸಯಸಚ್ಸರ್ ಗಸಯ.ಲಯ. ಆಳಯ ಸಷಿಿಔ ಯತನ ಫಡಿಿ ಭಂಜೂಯು ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

249
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್ 40/2003-04 ಅಱೂಯು ತಸ. ಸಲಮ 



253
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಫೂಷಸಳದಿನ 13/2003-04 ಸಸ.ಗಸಯ.ಶ.ನ>358ಯಲಿಱ  0.20 ಎಔಯಯ ಯದಯಳನುನ ಶ.ಕ್ತ.ಈದುಿವಸಲಯಗಯ ಭಂಜೂಯು 

ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2009

254
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಫೂಷಸಳದಿನ 8/2003-04 ಶಯಖೂಯು ಗಸಯಭದ ಖುಂಡುತಯೂಪನಭುನ ಕಸಯರಿ ಸಯಡಯೂಯ ಎನಜಿಿ ಔಂನಗಯ 

ಭಸಡಫಸಯದಸಗಿ ಄ಜಿಿ. D 31/03/2009

255
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಎಲ್.ಎ.ಔುಮ 2/2003-04 ಸಸಶನ ತಸ. ದುದ ೆ



272
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್2/2004-05 ಶ್ಯ.ಎಂ.ಕಯ.ಫಶಳಯಸಜು ಕಯೂಂ. ಔರಿಗೌಡ, ಄ಂಖವಿಔಱಯು ಭಸಳನೂಯು ಆಳರಿಗಯ 

ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಶಭಷಯಮ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2010

273
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್17/2004-05 ಎಸ್.ಶುಫಯಷಭಣಮಷಸಳಮಿ ಳಕ್ತಱಯು ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ಆಳಯು ಜಸಳಖಲ್ ಗಸಯ.ಂ. ವಿಯುದ ೆ

ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಄ಜಿಿ D
31/03/2010

274
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್16/2004-05

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಖಂಖಭಭ ಕಯೂಂ. ವಯಕಯಮಮ, ಮಶಲೄಯು ಗಸಯಭ, ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಆಳಯು 
ಷಯೂಭಸಯಯಟಯ ತಸ:  ದಯೂಡಡ ಫಯಳಸಳು ಗಸಯಭದ ಶ.ನ.31/3 ಯ 4 ಎಔಯಯ ಷಸಖುಳಳಿ 
ಚಿಟಿ ನಡಿಯು ಳಫಗಯ.ೆ D

31/03/2010

275
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್4/2004-05 ವಯಟಿಟಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಮಲಿಱ ಚ್ಯಂಡಿ ನಮಿಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2010

276
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್3/2004-05 ಈ ಕಸಮಿದಶ್ಿ (಄ಭಿಳೃದಿ)ೆ ಿಹಳರಿಂದ ದೂಯು

D
31/03/2010

277
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್19/2004-05 ಚ್ಯಱುವಿನಷಳಿಲ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  ಶ.ನಂ.110ಕಯು ಶ.ನಂ.114/2002 ಭತುಿ 

214/2002ಯ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2010

278
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್5/2004-05 ಶ್ಯ.ಷಯಮದ್ ಭಸಹಿದಿನ್ ಬಿನ್ ಷಯಮದ್ ಷಸಬ್, ಷಸಱಗಸಮ 



289
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್74/2005-06 ಭಸಹಿರ್ತ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2011

290
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್/2005-06 ಜಯ.ಕಯ.ಯಮಶ್, ನಯಸಿುಯ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳರಿಗಯ ಭಂಜೂಯಸದ ನಯನಳನುನ 

ಫಯಯಯೂಫಫರಿಗಯ ನಯೂಂದಣಿ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2011

291
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್65/2005-06 ಸಯೂಳಯನಯಸಿುಯ ತಸ: ಚಿಟ್ಟನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಶಥಯು ಯಷಯಿ, ಷಯತುಯ ಭತುಿ ಚ್ಯಂಡಿ 

ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2011

292
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್36/2005-06 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ: ಸಿ.ಹಿಂದಱಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಚಿಔುನಕಯೂಱು ಯಷಯಿಗಯ ಅರ್.ಚ್ನನ 

ಆಳಯು ಷಸಳಧಿನ ಕಯಬಿಡಱು ಭನವಿ D
31/03/2011

293
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್39/2005-06 ಷಸಳಿಜನಔ ಯಷಯಿ ಄ರ್ತಔಯಭ ಭಸಡಿಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2011

294
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್56/2005-06 ಸಸಶನ ತಸ: ಷಸಱಗಸಮ 



308
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(09)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್/2005-06 ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಫಸಣಸಳಯ 



326
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್104/2006-07 ಕಸಮಿ ನಸಿಷಔ ಄ಧಿಕಸರಿ ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ  ಸಶಕಯು ಭನಯ 

ಕಯೂಡಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

327
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್124/2006-07 ಭಸನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಖಲ ಶಬಯ ಳಱಮದಿಂದ ಫಂದ ಄ಜಿಿಖಲ  ಮಲಯ ಔಯಭ 

ಳಹಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

328
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್73/2006-07 ನಯನ ಖ್ಸತಯ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2012

329
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್/2006-07 ದಿನಸಂಔ: 11-01-2007ಯಂದು ಭಸನಮ ಜಿಲಸಱ ಈಶುಿಸರಿ ಶಚಿಳಯ ಯಸಶ 

ಕಸಮಿಔಯಭದ ಄ಜಿಿಖಲ ವಿಲಯಸರಿ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

330
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್127/2006-07 ರಿಶ್ವಟ ಜಸರ್ತಮ ಕಸಲಯೂನಮ ಯಷಯಿ, ಚ್ಯಂಡಿ ಳಮಳಷಯಥ ಕಸಭಗಸರಿಖಲನುನ ಕಯೂರಿಯುಳ 

ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

331
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್36/2006-07 ಕಸಮಿದಶ್ಿ, ಎನ್.ಎ. ಶೂಮಿಕಸಂತ ಯಸಭಣಣ ಿಹಳಯ ಮಲಯ ಶ್ಶುಿ ಔಯಭ 

ಜಯುಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

332
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್23/2006-07 ಸಸಶನ ತಸ: ದುದ,ೆ ಅರ್.ಎಸ್ ಗಸಯಭಕಯು ಷಯರಿದ 8 ಅಯಮ ಭನಯಖಲನುನ ನಡುಳಲಿಱ 

ನಡಯದಿಯುಳ ಄ಳಮಳಸಸಯದ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

333
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್22/2006-07 ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಄ಳಮಳಸಸಯದ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2012

334
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್26/2006-07 ಮಲಲಷಳಿಲ ಭತುಿ ಭಲಲಿ ಗಸಯಭದ ಗಸಯಭಶಥಯು ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಥ ಫಗಯ ೆಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಭನವಿ

D
31/03/2012

335
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್27/2006-07 ದಿನಸಂಔ: 05-08-2006ಯಂದು ನಡಯಶಲಿಯುಳ ಷಸಳಿಜನಔ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ ಶಬಯಗಯ 

ಭಸಹಿರ್ತಖಲು D
31/03/2012

336
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್32/2006-07 ಸಸಶನ ತಸ: ಷನುಂತುಯ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಔುಂಫಸಯಯು ಭಡಿಕಯ ಭಸಡಱು ಶಯಡ್ 

ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

337
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್12/2006-07 ಶ್ಯ.ಸಯಚ್.ಬಿ.ಫಶ ಆಳಯು ಅಶತಯಯ ಓವಧಿ ಸಸಖೂ ದಸದಿಮಯನುನ ಕಯೂರಿ ಶಲಿಱಸಿದ 

ಭನವಿ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

338
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್72/2006-07 ಸಶಕಯು ನಯನ ಭತುಿ ಭನಯಖಲನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2012

339
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್71/2006-07 ಶಳಂತ ಭನಯಖಳಿಱಱದ ಫಗಯ ೆಸಸಖೂ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ದಗಿಶಱು ಕಯೂರಿ 

ಷಳಿಲಮಶೂಯು  ಗಸಯಭದ ಄ಲಯಭಸರಿ ಜನಯು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

340
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್96/2006-07 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಿತಭಭ ಕಯೂಂ ಎನ್. ನಂಖಮಮ, ನಔನದಷಳಿಲ, ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಆಳಯು 

ಸಸಿಶಱು ಭನಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

341
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್70/2006-07

ಜಿಲಸಱ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಳರ್ತಯ್ತಂದ ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ ಭನಯ ಕಸಭಗಸರಿ  
ೂಣಿಗಯೂಳಿಸಿಯುಳ ಫಸಫುಿ ಯೂ.12500 ಸಳರ್ತಶುಳುದಸಗಿ ಎಂ.ಕಯ.ಫಶಳಯಸಜು  
ಶಲಿಱಸಿದ ಭನವಿ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

342
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್131/2006-07 ಶ.ನಂ.1ಯಲಿಱ  ಬಸರಿ ಗಸತಯದ ಔಱುಱಖಲು ಈಯುಳಿ 5 ಔುಟ್ುಂಫಖಲಳಯ  ಷಸಳಧಿನ 

ನಡಿ ಭನಯ ನಮಿಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

343 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್46/2006-07 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ಗಯೂಯೂಯು ಯಷಯಿ  ದುಯಸಿಥ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2012



344
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್43/2006-07 ಫಸಿಿಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಄ಧಿಕಯು ನಂರ್ತಯುಳ ಶಭುದಸಮ ಬಳನದ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣ 

ಕಯಱಶ ಭುಂದುಳಯಯಶಱು ಷಣ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

345
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್42/2006-07 ಔೂಡು ಯಷಯಿ ನಮಿಿಸಿ ಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2012

346
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್41/2006-07 ಄ರ್ತಿಷಳಿಲ ಗಸಯಭಶಥಯು ಯಷಯಿ ಭತುಿ ಶಭುದಸಮಬಳನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2012

347
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್40/2006-07 ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲಔು ಫಯುಳ ಮಸತಸಯಥಿಿಖಲ ಄ನುಔೂಱಕಸುಗಿ  ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ 

ದಗಿಶಱು ಷಣ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

348
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್77/2006-07 ಜಯ.ಸಿ.ುಯ ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಸಮಪಿಿಗಯ ಷಯರಿದ ಗಸಯಭಖಲಲಿಱ ಯಷಯಿ ಭತುಿ ಚ್ಯಂಡಿ 

಄ಭಿಳೃದಿೆಗಯ  ಯೂ.5.00ಱಕ್ಷ ವಿವಯವ ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

349
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್48/2006-07 ಯಯತ ಭಹಿಳಯಮರಿಗಸಗಿ ಄ನಸಥ ಭಔುಲು ಸಸಖೂ ಄ಂಖವಿಔಱರಿಗಸಗಿ ದುಡಿಮಱು 

ಖುಡಿಕಯಗಸರಿಕಯಖಲನುನ ಷಸಿಪಿಶಱು ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

350
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್45/2006-07 ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಖಲು ನಯಯ ಷಸಱ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಷಸಱ ಭಂಜುಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2012

351
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್11/2006-07

ಕಯ.ಹಿಯಯಷಳಿಲ, ದಲಿತ ಔುಟ್ುಂಫ ಳಖಿದಳರಿಗಯ  ಶಳಣಿಿಮರಿಂದ  ದೌಜಿನಮ ಅದ 
ಶಂದಬಿದಲಿಱ  ಭನಯಖಲನುನ ನಭಸಿಣ ಭಸಡಿಕಯೂಡಿಶುಳುದಸಗಿ ನಡಿದ ಅವಸಳಶನಯ  
ನಯಯಯರಿಱಱದ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

352
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್9/2006-07 ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ ಸಯೂಫಳಿ  ದುಭಭನಕಯಯಯ ಗಸಯಭಕಯು ಶಭುದಸಮ 

ಬಳನ ಯಷಯಿ ಭತುಿ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಔಲಿಶುಳ ಔುರಿತು.
D

31/03/2012

353
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್49/2006-07 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಔಭಱಭಭ ಕಯೂಂ ಚ್ನನಫಶ ಆಳಯನುನ ಄ಡಿಗಯ ಶಸಸಮಔಯ ಕಯಱಶದಿಂದ  

ತಯಗಯದಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

354
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್24/2006-07 ಶ್ಯ.ಎ.ಅರ್. ನಯುಖಱಱ ಆಳಯು ನಳೃರ್ತ ಿಯತನ ಭತುಿ ಆತಯಯ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿ

D
31/03/2012

355
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್7/2006-07 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ: ನಖಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ವಸಲಯಗಯ  ಕಸಂೌಂಡ್ ಭತುಿ 

ಈಸದಸಮಮಯುಖಲು ಸಸಿಶಱು ನಸಶಖಲನುನ ಔಟಿಟಶುಳ ಔುರಿತು. D
31/03/2012

356
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್37/2006-07 ಜಮಿನು ಔಳಯದುಕಯೂಂಡ ಔುಟ್ುಂಫದಳರಿಗಯ ಈದಯೂಮಖ/ನೌಔರಿ ನಡುಳ ಫಗಯ.ೆ

D
31/03/2012

357
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್33/2006-07 ಶ್ಯ.ಬಿ.ಸಯಚ್.ಯಂಔಟಯಗೌಡ, ಭಸಜಿ ತಸಱಱಕು ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಷಳಿಲ 

ಆಳಯ ಭನವಿ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

358
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್28/2006-07 ಫಯಳಸಲಮ ಷಳಯಉಯು ಜಸಖಳನುನ ನಯನಕಸುಗಿ ಷಂಚಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ  ಶಭುದಸಮ 

ಬಳನಕಯು ಉಟ್ದ ನಭಸಿಣ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2012

359
ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್135/2006-07

ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ಫಶಸಗಟ್ಟ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಶುಭಸಯು 125 ಳವಿ ಷಳಯಮದಸದ 
ಷಯದುಫಸವಿಮನುನ 20 ಳವಿಖಳಿಂದ ನಯು ಬಿಡದಯ ಯರ್ತಪಱ ನಱಱದಿಯುಳ ಫಸವಿ 
ಭುಚಿುಶಱು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

360 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್51/2006-07 ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಸ ಶ್ಕ್ಷಔ ಷುದಯೆಮನುನ ಕಯೂಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012



361 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್134/2006-07
ಜಸಳಖಲ್  ಫಯಪಿಡಿತ ಗಸಯಭಸಗಿಯುಳುದರಿಂದ, ದಯೂಡಡಕಯಯಯ ುನ:ವಯುತನಗಯೂಳಿಶಱು 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

362 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್137/2006-07

ಸಸಶನ ತಸಱೂಱಔು ದುದ ೆಯಯಲಯಳ ನಲಸೆಣ ಗಸಯಭದ ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಮಱಕ್ಷಿಮ ಕಯೂಂ 
ಸಯೂನನಮಮಯಳಯು ಭನಯ ಖ್ಸತಯ ನಂ.68/4ಯ ಖ್ಸಲಿ ಜಸಖಳನುನಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡಿಕಯೂಡಱು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

363 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್133/2006-07
ಜಿಲಯಱಮಲಿಱನ 125 ಄ಂಖವಿಔಱ ಔುಟ್ುಂಫದಳರಿಗಯ ಳಶರ್ತ ಷೌಱಬಮ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡಱು 
ಕಯೂರಿ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಭನವಿ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

364 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್86/2006-07 ಶ್ಯಭರ್ತ ದಯವಿಯಭಭ ಶ್ಗಯೂಡು ಗಸಯಭ  ಆಳಯ ಅಯಮ ಭನಯ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

365 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್74/2006-07
ಶ್ಯ ಶಂತಯೂಷ್ ನಂಗಯಗೌಡ ಕಸಱುಯಕಯಯಯ ಬಿದಿ ಸಸಶನ ಮಶೂಯು ಯಷಯಿ 
ಸಯೂ.ನ.ುಯ ಫಸಮಂಕ್ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

366 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್85/2006-07 ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

367 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್91/2006-07
ದಿ:11-01-2007ಯಂದು ನಡಯದ ಜನತಸ ದಿನ ಜಯೂಷಯಫ್ ಈದಮಗಿರಿ ಫಡಸಳಣಯ 
ಆಳಯು ಔು.ನ ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

368 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್88/2006-07 ಷುಳಿಗಯಯಯ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯದ ಔಟ್ಟಡದಲಿಱ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಸಶಸಗಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

369 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್79/2006-07 ಭಡಫಱು ಗಸಯ.ಂ ಬಿಱುಲಯಔಟರ್ ಕಸನೂನು ಫಸಹಿಯಸಗಿ ನಯಮಿಸಿಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2012

370 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್67/2006-07 ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

371 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್75/2006-07 ಜಯ.ಸಿ.ುಯ ಗಸಯಭದಲಿಱ ವಸದಿಭಷಲ್ ನಭಸಿಣಕಸುಗಿ ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2012

372 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್78/2006-07 ಄ಖಯಸಸಯ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಶಭುದಸಮ ಫಳನ ನಭಸಿಣ ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

373 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್90/2006-07 ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

374 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್95/2006-07
ಶ್ಯ ಬಿ.ಟಿ.ವಿಜಮಗೌಡ ಜಯ.ಡಿ.ಎಸ್ ಭು. ಬಿ.ಕಸಟಿಷಳಿಲ ಕಸಳಱು ಸಸಶನ ತಸ. ಯಷಯಿ 
ಭತುಿ ಚ್ಯಂಡಿ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

375 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್87/2006-07
ಶ್ಯಭರ್ತ ವಸಂತಭಭ ಸಯಚ್.ಅರ್. ಔಲಿವಿಯ ನಳೃತ ಿಭು.ಶ್. ಆಳಯ ಜಿಳನಸದಸಯಕಯು 
ಬತಯಮ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

376 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್80/2006-07
ಶ್ಯ ಎಂ.ಬಿ.ಯಮಶ್ ಬಿನ್ ಬಿಯಯಗೌಡ ಭಱಶಭುದಯ ಎತುಿಖಲ ಕಯೂಲಲಱು ಷಸಱ 
ಷೌಱಬುಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

377 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್89/2006-07 ಄ಘಾತದಿಂದ ಭಖನ ಕಸಲಿನ ಚಿಕ್ತತಯಸಗಯ ಷಣ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

378 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್92/2006-07 ಕಯೂ.ಬಸ. ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

379 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್84/2006-07
ಶ್ಯಭತ ಯಸಧಸಭಣಿ ಕಯೂಂ ಶ್ಳ ಕಯ.ಅರ್.ುಯಂ ಸಸಶನ ತಸ. ಆಳಯು ಜಿಗ್ ಜಸಗ್ 
ಮಷಿನ್ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

380 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್93/2006-07
ಶ್ಯ ಕಸಳಯಗೌಡ ಔಟ್ಟಫಯಲಖುಲಿ ಗಸಯಭ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ. ಆಳಯು ಕಸಭಗಸರಿಖಲ 
ಬಿಱಱನುನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

381 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್76/2006-07 ಶ್ಯ ನಸಖಯಸಜಸಚ್ಸರ್ ಖೃಷಯಕ್ಷಔ ದಲ ದುದ ೆಯಳಯ ಭನವಿ D 31/03/2012

382 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್81/2006-07
ಶ್ಯಭರ್ತ ಭಂಜುಲ ಬಿನ್ ಔೃವಣ ಭೂರ್ತಿ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಫಸಮಕ್ತನಲಿಱ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2012

383 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್77/2006-07
ಶ್ಯಭರ್ತ ಄ನಶೂಮಸ ಕಯೂಂ ಄ಳತಸ ಷುಲಿಮನ ಸಲಮ ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ. ಆಳಯು 
ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುತಸಿಯಯ. D

31/03/2012



384 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್82/2006-07 ಗಸಯಭ ಲಯಕಸುಧಿಕಸರಿಮಳಯ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

385 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್83/2006-07 ಅಯಮ ಭನಯ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುತಸಿಯಯ D 31/03/2012

386 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್102/2006-07 ಈನದಯಿಔಯು ಷಸ.ಶ್.ಆ, ಸಸಶನ D 31/03/2012

387 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್109/2006-07
ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಅರ್.ಬದಯ ಳರಿಗಯ ಲಯಟ್ ಸಸಯನ್ ಕಯೂಡುಳಂತಯ ಭತುಿ ಎತುಿಗಸಡಿ ಷಸಱ 
ಕಯೂರಿಯುತಸಿಯಯ. D

31/03/2012

388 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್117/2006-07 ಕಸಮಿ ನಸಿಷಔ ಄ಧಿಕಸರಿ ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಸಯೂ.ನ.ುಯ D 31/03/2012

389 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್5/2007-07 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔಯಯನುನ ಖ್ಸಮಂ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2012

390 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್2/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಿ.ಎಂ. ಜಮಶ್ಱ ದಿಳ.ದ.ಶ ಶುಲಮ ತಸ: ದಕ್ಷಿಣ ಔನನಡ ಜಿಲಯಱ ಆಳಯನುನ 
ಸಸಶನಕಯು ಳಗಸಿಳಣಯ ಄ಥಸ ನಯೊಜನಯ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

391 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್3/2007-08

ಶ್ಯ.ಕಯ.ಸಯಚ್.ಶಣಣಮಮ ನಂ.153/ಆ ಶ್ಯವಯಲಸ 17ನಯ ಭುಕಮ ಯಷಯಿ ವಿಜಮನಖಯ 
ಫಯಂಖಲೄಯು 560040 ಆಳಯು ಭಂಜೂಯಸಗಿಯುಳ  ವಿದಸಮಥಿಿನಱಮಳನುನ 
ಸಯಯಂಭಿಶಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

392 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್1/2007-08
ಶ್ಯ.ಭಂಜುನಸಥ್ ಬಿನ್ ಜಳಯಮಮ ಎಂ.ಸಯೂನಯನನಷಳಿಲ ಭಟ್ಟನವಿಲಯ ಄ಂಚ್ಯ ನುಗಯೆಷಳಿಲ 
ಸಯೂಫಳಿ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ: ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು ಚ್ಯಂಡಿ ಭತುಿ ಯಷಯಿ ನಭಸಿಣ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

393 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್20/2007-10
ಯಷಯಿಮ ಖುಂಡಿಖಲನುನ ಭುಚ್ುುಳಂತಯ  ಸಸಖೂ ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

394 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಟಿ.ಪಿ.ಶ್ಱ ಕಯೂಂ ಯವಿಔುಭಸರ್ ಬಿದಯಕಯಯಯ ಡಿ.ತುಭಔೂಯು ಄ಂಚ್ಯ, 
ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ: ಄ಂಖನಸಡಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ಷುದಯೆ ಅಯ್ದುಮಲಿಱ ಅಗಿಯುಳ  ಄ನಸಮಮದ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

395 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್7/2007-08
ಶ್ಯ ಭೂರ್ತಿ ಆಳರಿಗಯ ಄ನುಔಂದ ಅಧಸಯದ ಮಲಯ ನಯಭಕಸರ್ತ ಭಸಡುಳಲಿಱ 
ಆಲಸಖ್ಯಮಳಯು ವಿಲಂಫ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಔುರಿತು.

D
31/03/2013

396 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್28/2007-08 ಶಔಲಯುಯ ತಸಱೂಱಔು ಫಯಕಯಯಯ ಗಸಯಭದಲಿಱ  ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಶಭಷಯಮ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

397 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್27/2007-08 ಫಯಱೂಯು ತಸಱೂಱಔು  ಕಯಯಱೂಯ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಶಭಷಯಮ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

398 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್18/2007-08

ಶ್ಯ.ಸಯಚ್.ಅರ್.ಷಯೂಭವಯಕರ್ ಄ಖಿಱ ಔನಸಿಟ್ಔ (ಫಂಜಸಯ) ಭಸಸ ಔೂುಟ್ 
ಶ್ಯ.಄ಧಮಕ್ಷಯು ಷಂದಸಯಲು ತಸಂಡಮ ಷಂದಸಯಲ ಄ಂಚ್ಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಆಂದಿಯಸ 
ಅಸಜ್ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಭನಯಖಲನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಖೆ.



400 ಜಿಂಸಸ:ಅಸಿ(01)ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್563/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ನಂಖಭಭ ಕಯೂಂ ಫಶಯಗೌಡ, ಔರಿಂಷಸಬ್ ಯಳಯ ಭನಯ ಭಸಿದಿ ಯಷಯಿ 
ಔುವಸಱನಖಯ ಫಡಸಳಣಯ ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಆಳಯ ರ್ತ ಡಿ ದಜಯಿ ನೌಔಯಯಸಗಿ ಜಿಲಸಱ 
ಂಚ್ಸಮತ್ ಆಂಜಿನಮರಿಂಗ್ ಈ ವಿಬಸಖ, ನಂ.4 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಲಿಱ ಔತಿಳಮ 
ನಳಿಹಿಶುರ್ತಿದುೆ, ಇಖ ಆಳಯನುನ ಷಯಯಯ್ತಂದ ಳಜಸ ಭಸಡಿಯು ಳ ಫಖೆ.



412 ಸಿಎಂ.14750-14870.ಸಿಅರ್-137/2007-08
ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮಭಂರ್ತಯಖಲುಜನತಸ ದಿನದಲಿಱ ಷಸಳಿಜನಔರಿಂದ ಸಿಳಔರಿಸಿದ 
ಭನವಿಖಲ ಮಲಯ ಔಯಭ ಳಹಿಶುಳ ಔುರಿತು. D

31/03/2013

413 ಸಿಎಂ.14750-14870.ಸಿಅರ್-115/2007-08
ಗಸಯಭಶಥಯು, ಔಫಫಳಿಗಯಯಯ  ಕಯೂನಸುಯ ಭತುಿ ಖುಂಡನಕಯೂಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ ಆಳಯು ತಭಭ ಉರಿನ ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಥ ಭಸಡಿಶಱು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

414 ಸಿಎಂ.14750-14870.ಸಿಅರ್-110/2007-08
ಕಯೂನಸುಯ ಗಸಯಭಶಥಯು ಕಯೂಣನೂಯು ಸಯೂಫಳಿ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸಱೂಱಔು ಆಳಯು 
ಮಿಶನರಿ ಚ್ಯಂಡಿ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

415 ಜಿದ/ಡಿಸಿ/zp1-68/CR189/2007

ಶ್ಯ.ಭರಿಮ ಬಿನ್ ಯಂಔಟ್ ದಿಡಖ ಗಸಯಭ ಹಿರಿಷಸಯ ಸಯೂಫಳಿ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ 
ತಸಱೂಱಔು ಆಳಯು ಸಶದ ಭನಯಮನುನ ದಸಕಲಸರ್ತಖಲನುನ ನಭಭ ಜನರಿಗಯ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

416 ಜಿದ/ಡಿಸಿ/zp1-68/CR175/2007
ಶ್ಯ.ಜಮಯಸಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಜಔುನಷಳಿಲ  ಜಔುನಷಳಿಲಕಯೂಱು ಆಳಯು ಄ಭಿಳೃದಿ ೆ
ಕಸಭಗಸರಿಖಲನುನ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

417 ಜಿದ/ಡಿಸಿ/zp1-68/CR185/2007
ಶ್ಯಭರ್ತ.ುಟ್ಟಭಭ ಕಯೂಂ. ಶ್ಯ.ಎನ್. ಚ್ನನಮಮ(ಸಮಮ) ಭಲಯಱದಯಳಯುಯ ಗಸಯಭ 
ಔಟಸಟಮ 



424 ಜಿದ/ಡಿಸಿದಸ/zp1-68/CR176/2007
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಮಭಭ  ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶ್ಯ.ಯಬಳ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ ಆಫಸಫಣಯ  ಸಸಶನ 
ತಸ: ಆಳಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ  ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

425 ಜಿದ/ಡಿಸಿದಸ/zp1-68/CR195/2007

ಶ್ಯ.ದಸಮಳಭಭ ಶಳಶಸಸಮ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಸಯಚ್. ಷಱಸಿನಷಳಿಲ ಸಯೂಂಗಯಯಯ ಄ಂಚ್ಯ, 
ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ 



436 ಜಿದ/ಡಿಸಿದಸ/zp1-68/CR183/2007
ಶ್ಯ.ಷಯೂಭವಯಔಯ ವಯಟಿಟ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಔಱಱಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಷಳಿಲಮಶೂಯು 



448 ಜಿದ/ಡಿಸಿದಸ/zp1-68/CR244/2007

ಭಲಲಿಮಭಭ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಂಗ ಔಱುಱಫಸಮಡಯಷಳಿಲ ಔಶಫಸ 



457 ಜಿದ/ಡಿಸಿದಸ/zp1-68/CR207/2007

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಯಭಯಮ, ತಸ.ಂ. ಶದಶಮಯು ಕೌಶ್ಔ ಕ್ಷಯತಯ, ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು 
ಎ.ಖುಡುಖನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ನಸಲಯ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ, ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಉರಿನ 
ಲಬಸಖದ ಯಷಯಿ, ಯಷಯಿ, ಬಿಟಿ ಯಷಯಿಯ್ತಂದ  ಄ಂಫುಖ ಭಸಖಿ ಖುಡುಖನಷಳಿಲಳಯಯಗಯ ಯಶಿ 
ಿಯ಄ಭಿಳೃದಿ ೆಕಸಭಗಸರಿಮನನ ಿುಕಯೂರಿಯು ಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

458 ಸಿ.ಎಂ.1878-19431/ಜದ/ಸಿಅರ್-205/2007

ಶ್ಯ.ಎನ್.ಡಿ.ಯಕಸಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್.ಜಯ.ದಯಳಯಸಜು( ವಿ.ಪ್ಲಲಿಸ್) ಫಸಱಕ್ತಮಯ ಸಸಷಯಟಲ್ 
ಭುಂಫಸಖ ಕಯೂಟಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯ ಯಸಷಿರಮ ಗಸಯಮಿಣ ಈದಯೂಮಖ ಖ್ಸತರಿ 
ಯೊಜನಯಮಲಿಱ ಔಂೂಮಟ್ರ್ ಅಯಯಟ್ರ್ ಄ಥಸ ಟಯಪಿಸ್ಟ ಷುದಯೆ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

459 ಜಿದ/ಡಿಸಿದಸ/zp1-68/CR205/2007

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಯಭಯಮಶ್, ತಸ.ಂ. ಶದಶಮಯು, ಕೌಶ್ಔ ಕ್ಷಯತಯ ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು 
ದಯೂಡಡಕಯಯಯ ಏರಿ, ಯಷಯಿ ಄ಭಿಳೃದಿ,ೆ ಶಭುದಸಮಬಳನ , ಶ.ಕ್ತ.ಸಯವಸಲಯ ಔಟ್ಟಡದ 
ಕಯೂಯತಯ, ಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡ, ಶಂಗಕಯು ಭನಯ,  ನರಿನ ಟಸಮಂಕ್ ನಭಸಿಣ 
ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಖೆ.



469 ಜಿದ/ಡಿಸಿದಸ/zp1-68/CR219/2007
ಶ್ಯ.ಷನುಮಗೌಡ, ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಗಸಯ.ಂ. ಄ಂಔುಯ ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು ಶರ್ತಿಖಯಷಳಿಲ 
ಗಸಯಭದ ಔಡುಫಡಳಯನುನ ಐ.ಅರ್.ಡಿ.ಪಿ ಟಿಟಗಯ ಷಯರಿಶುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

470 ಜಿದ/ಡಿಸಿದಸ/zp1-68/CR235/2007

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಔುಶುಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶ್ಯ.ಯಯಣುಕಸಂಫ ಸಿರ ಕ್ತ ಿಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ 
ಖುಡಡದ ತಯಯಣಮ ವಸಂರ್ತಗಸಯಭ 



485 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-155/2007-08
ಶ್ಯ ಭರ್ತ ಔನಔಱಕ್ಷಿಮ ಬಿನ್ ಭುಯಖಮಮ ಄ಲಸಱಟ್ಟಣ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು  
ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

486 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-171/2007
ಶ್ಯ.ಯಯಭಔುಭಸರ್ ಬಿನ್ ಯಂಗಯಗೌಡ, ಔಂಚಿುಯ  ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು  ಔಫುಫ 
ಫಯಳಯಗಯ ರಿಸಸಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

487 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-157/2007-08 ಕಯೂನಸುಯ ಗಸಯಭ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ದಯಳಷಸಥನ ದುಯಸಿಥ ಕಯೂರಿ D 31/03/2013

488 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-160/2007-08 ದಯೂಡಡಭಗಯೆ ಗಸಯಭಶಥಯು ಯಷಯಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

489 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-158/2007-08 ಕಯೂನಸುಯ ಗಸಯಭಶಥಯು ಯಷಯಿ ಭತುಿ ಮರಿ ದುಯಸಿಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

490 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-159/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಭಂಜುಲ ಕಯೂಂ ಲಯಟ್ ಷಯೂಭವಯಕರ್ ನಱುಸಗಿಱು  ಗಸಯಭ, 

಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

491 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-169/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಈಭಸ ಭತುಿ ಆತಯಯು, ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

492 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-168/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಮಹಿನ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಸಯೂಳಯಭಲಯಱಳಯ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಶಔಲಯುಯ 
ತಸ: ಆಳಯು  ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

493 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-166/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಔುಂತಱ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

494 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-161/2007-08
ಶ್ಯ.ದಯಳಯಸಜು ಎಸ್.ಡಿ. ಶ್ಳುಯ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ತಸ:  ಭಸದರಿ ಗಸಯಭಸಗಿ 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

495 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-167/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಬಿ.ಪಿ.ಱಕ್ಷಿಮ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

496 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-163/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಕಸಂತಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಷಂಡಯಂಗಿ ಗಸಯಭಕಯು 
ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

497 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-163/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಂ.ಬಿ.ಶ್ಳಔುಭಸರ್ ಬಿನ್ ಫಯೂಯಯಗೌಡ ಭಸಯಯನಷಳಿಲ, ಸಸಶನ ತಸ: ಕಯಯಯಮ 
ಏರಿ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

498 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-162/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಭಂಜಭಭ ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯು ಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

499 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-164/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಔಭಱಭಭ ಕಯೂಂ ಷಂಮಮ, ದಯೂಡಡಭಗಯೆ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

500 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-172/2007-08
ಷಯೂಭವಯಕಯ ನಸಮಔ, ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಷಂದಸಯಲು ತಸಂಡಮ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ 
ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

501 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-326/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಖಂಖಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶಂಗಕಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

502 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-313/2007-08 ಶ್ಯ.ದುಗಸಿಯಮಳರಿ  ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

503 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-322/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶಯಯೂಜಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

504 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-342/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ. ಯಸಧ ಭತುಿ ಖಂಖಭಭ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಫಸಮಂಕ್ತನಲಿಱ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

505 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-305/2007-08 ಶ್ಯ.ಸಿ.ಕಯ.ಯವಿ ಟಿ.ಸಿ.ಸಯಚ್ ದವಿಧಯ  ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

506 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-348/2007-08 ವಸದಿಭಷಲ್ ಔಟ್ಟಡ ಔಟ್ಟಱು ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

507 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-328/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಸಯದಭಭ ಭತುಿ ಶದಶಮಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಶಬಿಸಡಿ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

508 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-310/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಗಿತ ಭತುಿ ಯರ್ತಭಸ ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

509 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-312/2007-08 ಶ್ಯ.ಕಸಳಿಕಸಂಫ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಶಬಿಸಡಿ ಷಸಱ D 31/03/2013

510 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-332/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಗೌಯಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶಂಗಕಯು ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013



511 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-307/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ. ಗೌಯಭಣಿ ಕಯೂಂ ಜಳಯಯಗೌಡ ಭಂಖನಔುಯ ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

512 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-347/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಎಸ್.ಕಯ.ಔಲಸಳರ್ತ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಕಸಭಶಭುದಯ  ಆಳಯು ಜಯಲಿನಲಿಱಯುಳ 
13ಜನಯನುನ ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

513 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-340/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಖಂಖಭಭ ಭತುಿ ಭಱಱಭಭ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ ಭನಯ ಭತುಿ ನಯು ಭತುಿ ಷಸಱ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

514 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-343/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶ್ಔಲಸ ಭತುಿ ವಯೃಬಸ ಶಂಗಕಯು  ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

515 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-327/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಭಔುಭಭ ಭತುಿ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು  ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಶುತುಿ ನಧಿ 
ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

516 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-329/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಖಂಖಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಜಯ.ಸಿ.ುಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು  ಶಂಗಕಯು 
ಶಬಿಸಡಿ ಷಸಱ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

517 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-349/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಡಿ.ಅನಂದಭೂರ್ತಿ ಲಯಟ್ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿದೆ ದಯೂಡಡಗಟ್ಟ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: 

ಷಯತುಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

518 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-340/2007-08 ಶ್ಯ.ಭೂಡಱಗಿರಿ ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗಕಯು ಶುತುಿನಧಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

519 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-331/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಔಱನಸಫಸಯ್ತ ಭತುಿ ಶದಶಮಯು ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಶುತುಿನಧಿ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

520 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-389/2007-08
ಗಸಯಭಶಥಯು, ಭಸಔಳಳಿಲ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ: ಶ್ಯ.಄ಫಫಲಿಂಗಯಳಯ ದಯಳಷಸಿನಕಯು ಯಷಯಿ 
ಔಲಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

521 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-221/2007-08
ಶ್ಯ.ಕಯ.ಸಿ.ಫಶಯಗೌಡ, ಔಱುಱದಯಳಯಷಳಿಲ, ಸಸಶನ ತಸ: ಯಷಯಿ ಕಸಭಗಸರಿ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

522 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-230/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಷಸವಿತಯಭಭ ಭತುಿ ಶಯಯೂಜಭಭ ಭಸಚ್ಗೌಡನಷಳಿಲ,ಕಯೂಱು ಸಯೂನುಯ 
ತಸ: ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

523 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-303/2007-08 ಗಸಯಭಶಥಯು, ಕಯ.ಸಯೂಶಷಳಿಲ, ಅಱೂಯು ತಸ: ಯಷಯಿ ಡಸಂಫರಿಔಯಣ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

524 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-302/2007-08
ಶ್ಯ.ಡಸ: ಜಮಯಸಜ್ ತಸಱೂಱಔು ಬಿ.ಜಯ.ಪಿ ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಎಂ.ಯಷಯಿ, ಅಱೂಯು ಆಳಯು 
ಶ್ತಪಿಡಿತ ಯದಯಖಳಿಗಯ ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

525 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-301/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಮಭುನನಶ ಕಯೂಂ ಄ಷಭದ್ ಖ್ಸನ್ ಭನಯ ನಂ.1349  9ನಯ ಄ಡಡಯಷಯಿ, 
ಔುವಸಱನಖಯ, ಶಔಲಯುಯ ಆಳಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

526 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-333/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಸಭಭಭ  ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

527 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-337/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಕಯಂದಯಳಭಭ  ಭತುಿ ಆತಯಯು ಸಿರ ಶಂಗಕಯು ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

528 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-321/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಿ.ಔಭಱ ಭತುಿ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

529 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-320/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಿದೆಭಭ ಭತುಿ ಶದಶಮಯು  ಸಿದಸೆುಯ  ಶಂಗಕಯು  ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

530 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-316/2007-08
ಶ್ಯ.ಫನಂಔರಿ ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ ಅಂಜನಯಮಷಸಳಮಿ ದಯಳಷಸಥನ ಯಷಯಿ, 
ಕಯೂಟಯ ಫಸಣಸಳಯ  ಆಳಯು  ಶಬಿಸಡಿ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013



531 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-304/2007-08 ಶ್ಯ.ಭಸಸಱಕ್ಷಿಮ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಶಬಿಸಡಿ ಷಸಱ ಕಯೂರಿ D 31/03/2013

532 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-314/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಖಂಖಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಶುತುಿ ನಧಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

533 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-323/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಚ್ಂದಯಔಱ ಭತುಿ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು ಫಯಳಯಷಸಱ ರ್ತರಿಶಱು ಔವಟಸಗಿದುೆ,  
ಫಯಳಯ ರಿಸಸಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

534 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-311/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಬಸಯ ರ್ತಭತುಿ ಆತಯಯು ಜಯ.ಸಿ.ುಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  ಆಳಯು  ನಸಮಮಫಯಲಯ 
಄ಂಖಡಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

535 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-388/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಳಿರ್ತಫಸಯ್ತ ಭತುಿ ಆತಯಯು  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಷಣಕಸಶು ನಯಯಳು 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

536 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-344/2007-08  ಶ್ಯ.ಱಕ್ಷಿಮದಯವಿ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ನಯಯಳು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

537 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-334/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶುಮಿತಯ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಄ಯಸಿಕಯಯ ತಸ: ಯೂ.2.00ಱಕ್ಷ 
ಧನಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

538 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-319/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಳಶಂತಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಯ  
ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, ಕಸಭಶಭುದಯ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: D

31/03/2013

539 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-345/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶುನಂದಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಕಸಭಶಭುದಯ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ 
ತಸ: D

31/03/2013

540 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-350/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಖಂಖಭಭ  ಭುಸಿದೆಯ ಷಟಿಟ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

541 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-556./2007-08
ಶ್ಯ.಄ಣಣಮಮ ಬಿನ್ ದಯಳಮಮ ಫಸಗಿಸಲು ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ  ಗಸಂಧಿನಖಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ 
ತಸ: ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

542 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-565/2007-08
ಶ್ಯ.ಸಯಚ್.ವಿ ಷಸಳಮಿ ಶಂಷಸಥಔ, ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಔನಸಿಟ್ಔ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣ ಕಸಮಿಿಔಯ 
ಶಂಗ(ರಿ) ಸಿದೆಮಮ ನಖಯ ಸಸಶನ ನಖಯ ಆಳಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

543 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-558/2007-08
ಶ್ಯ.ಯವಿಔುಭಸರ್ ಬಿನ್ ರ್ತಮೇಗೌಡ, ಭಸಗಯೂಿಡನಷಳಿಲ, ಸಯೂನುಯ ತಸ:  ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

544 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-554/2007-08
ಶ್ಯ ರ್ತಭಭಮಮ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು, ಫಶಳಯಸಜುಯ,ಫಯಱೂಯು ತಸ:  ಄ಂಖನಸಡಿ 
ಕಯಂದಯಯೆೆ  ಸಸಲಿ ಷಸಥನದಲಿಱಯುಳಳಯನುನ ಸಸಕ್ತಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

545 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-560/2007-08
ಶ್ಯ.ಫಶಳಯಸಜು ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ಄ಣಣನಸಮಔನಷಳಿಲ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು 
ಚ್ಯಂಡಿ ದುಯಸಿಥ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

546 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-552/2007-08
ಶ್ಯ.ಸಶುದಯಳಮಮ , ಄ಂಔನಷಳಿಲ ಕಸಳಱು  ಸಸಶನ ತಸ:  ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

547 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-551/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಯಚ್.ಎಸ್.ಯತನಭಭ ಭತುಿ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು ತಯೂಲಱೂಯು ಗಸಯಭ 
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಭನಯ ,ಡಯರಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

548 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-561/2007-08
ಶ್ಯ.ಕಯ.ಎಂ. ಮಷನ್ , ಔಲಸಮಣುಯ ಫಯಱೂಯು ತಸ:   ವಿದಸಮಥಿಿ ನಱಮಕಯು ಯಯ 
ನಡುಳ ಔುರಿತು. D

31/03/2013

549 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-564/2007-08
ಶ್ಯ.಄ರ್ತನ ಭಷದಯವ್ ಜಿಲಸಱ ಶಂಚ್ಸಱಔಯು ಷಳಯಬಿಡು ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಯ್ತಂದ  
ಶಣಣ ಄ಂಖಡಿ ಯಸನಗಿ ನವಿಔರಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013



550 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-557/2007-08

ಶ್ಯ.ಔರಿಮ ತಸ: ಯಧಸನ ಕಸಮಿದಶ್ಿ, ಭಸದಿಖ ದಂಡಯೂಯ ಶಮಿರ್ತ ನಸಖಯದಿ 
ಗಸಯಭ ಔಣಔಟಯಟ 



569 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-278/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಚ್ಂದಯಔಱ ಚಿಔುನಗಟ್ಟ , ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು ಕಯಱಶ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

570 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-267/2007-08
ಶ್ಯ.ಯವಿಔುಭಸರ್ ಬಿನ್ ಯಸಜ ಭುಔುಂದೂಯು ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು ಔಫುಫ ಄ಯಯಮಱು 
಄ನುಭರ್ತ ಕಯೂರಿ D

31/03/2013

571 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-269/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಎ.ಕಯ.ಔಭಱಭಭ ಕಯೂಂ ಜಿ.ಎನ್.ಶುಯಯ ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

572 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-276/2007-08 ಶ್ಯ.ಕಯ.ಜಿ.ಂಔಯ ಔಱುಱಷಸದಯಷಳಿಲ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  ಆಳಯು ಕಯಱಶ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

573 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-291/2007-08 ಔಡುಫಸಗಿಱು ಗಸಯಭಶಥಯು ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

574 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-293/2007-08 ಅಱೂಯು ತಸ; ತುಯುಖನಷಳಿಲ   ಯಷಯಿ  ನಮಿಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

575 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-295/2007-08
ಭುಲಫಸಗಿಱು ಗಸಯಭಶಥಯು, ಅಱೂಯು ತಸ: ಚ್ಯಂಡಿ ಭತುಿ ದಯಳಷಸಥನಕಯು ಄ನುದಸನ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

576 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-260/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಎನ್. ಸಿದೆ ವಯಟಿಟ ಭತುಿ ಯಸಜಮಮ ಶಸಸಿಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಫಯಱೂಯು ತಸ:  

ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

577 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-253/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಯಭ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು   ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಭೂಱಬೂತ 
ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

578 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-261/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶುಂದಯಭಭ ಕಯೂಂ ದಯಳಯಸಜು ಫನಸಷಯ ಸಸಶನ ತಸ:  ಆಳಯು ಈದಯೂಮಖ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

579 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-264/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯುಕ್ತಭಣಿ ಕಯೂಂ  ಯಂಗಯಗೌಡ, ಯೊಗಿಷಳಿಲ, ಄ಂಖನಸಡಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ ನಯಭಔ 
ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

580 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-266/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಕಯ.ಬಿ.಄ಯುಣಔುಭಸರಿ ಭತುಿಭಹಿಳಸ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು  ಶಬಿಸಡಿ ಷಸಱ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

581 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-298/2007-08 ಯಸಭಣಣ ಬಿನ್ ಯಸಮಗೌಡ, ಚಿಔುಜಸಖಳಿಲ  ಬಿದಿ ದಿದ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

582 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-292/2007-08 ವಿಜಮನಖಯ ಫಡಸಳಣಯ ಖುಂಡಯನಷಳಿಲ  ಯಷಯಿ ನಮಿಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

583 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-262/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಮಂರ್ತ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು  ಆಳರಿಗಯ ನಸಮಮಫಯಲಯ ಄ಂಖಡಿ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

584 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-287/2007-08 ಸಯಚ್.ಬಿ.ಜಖದಿಶ್ ಸಸಖು ಗಸಯಭಶಥಯು  ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಥ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

585 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-256/2007-08 ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗಕಯು  ಶ.ನಂ96 ಕಯಂನವಯಟಿಟ ಕಯಯಯ ಬಿಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

586 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-315/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶ್ಔಱ ಭತುಿ ಆತಯಯು  ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಷೌಱಬಮ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

587 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-562/2007-08
ಶ್ಯ.ಸಯಚ್.ಜನಸದಿನ್ ಳಯದಿಗಸಯಯು  ಭತುಿ ಏಜಂಟ್ಯಯು ಜನತಸಭಸಧಮಭ, ಜಿಲಸಱ 
ದಿನ ರ್ತಯಕಯ  ಆಳಯ ಭಖಲ ವಿದಸಮಬಸಮಶಕಸುಗಿ  ಫಸಮಂಕ್ತನಂದ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

588 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-367/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯತನಭಭ  ಭತುಿ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯುಖಲು   ಶ್ಯ.ಭಸಶಭಱಱಭಭ  ಭಹಿಳಸ 
ಶಳಸಸಮ ಶಂಗಕಯು ಫಸಮಂಕ್  ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

589 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-376/2007-08

ಶ್ಯ.ಭಷದಯಳ, ಈ: ಭಸದಯ ಬಿನ್ ುಟ್ಟಮಮ ಕಸಡನೂಯು  ಗಸಯಭ ಄ಯಔಱಖೂಡು 
ತಸ: ಆಳಯು ದಿಳಂಖತ ಕಯಂಭಭ, ಄ಂಖನಸಡಿ  ಶಸಸಮಕ್ತ ಆಳಯ ಭಯಣ ರಿಸಸಯ 
ಬತಯಮಖಲನುನ ಕಯೂರಿಯು ಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013



590 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-374/2007-08
ಶ್ಯ.ನಸಖಯಸಜ ಬಿನ್ ಫಶ ಸಿದಸೆುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಫಯಳಯದ ಸಯೂಗಯ 
ಷಯೂನುನ ಭಸಯಸಟ್ ಭಸಡಱು ಄ನುಔೂಱ  ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

591 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-381/2007-08
ಶ್ಯ ಗೌಡಯಸಜ ಬಿನ್ ಔೃಶಯಣಗೌಡ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ಸಯಖೆತೂಿಯು  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು ಯಷಯಿ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

592 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-363/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಸಭಮಮ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು 2ನಯ ಕಸಲಯೂನ ಚ್ೌಯಖಱುಱ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

593 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-369/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ುವ ಕಯೂಂ ಔುಭಸರ್  ಶ್ಯಯಸಂುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳಯು  ಸಿಂಧಿ 
ಷಶು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

594 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-396/2007-08
ಶ್ಯ.ಜಮಣಣ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ಕಯಂನಕಯೂಟಯ ಚ್ನನಯಸಮಟ್ಟಣ ತಸ: ಆಳಯು ಯಷಯಿ 
ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

595 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-324/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯತನಭಭ  ಭತುಿ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು ಶ್ಯ.ಱಕ್ಷಿಮ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ  
ಫಯಱೂಯು ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು  ಫಸಮಂಕ್ತನಂದ   ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

596 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-341/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಗಸಯ್ತರ್ತಯ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶ್ಯ.ವಿಯಬದಯಯಳಯ  ನಯಂತಯ ಭಹಿಳಸ 
ಈಳಿತಸಮ ಖುಂು, ಯುದಯಖುಡಿ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಶಸಸಮ ಧನ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

597 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-318/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ. ಭುದೆಭಭ  ಆತಯಯು ವಿನಸಮಔ ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮಔ ಶಂಗ ಸಿದೆಯಷಟಿಟ, 
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು   ಷಶುಖಲನುನ ಷಸಔಱು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

598 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-336/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ುವಱತಸ ಭತುಿ ಎಂ.ಸಿ.ಶುಧಸ ಶ್ಯ.಄ನನೂಣಯಿಳರಿ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಂಗ, 

ಸಿದೆಯಷಟಿಟ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು  ಶಂಗಕಯು ಷಣಕಸಶು ನಯಯಳು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

599 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-339/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಿದೆಭಭ  ಭತುಿ ಆತಯಯು ಚ್ೌಡಯಳರಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ ಭುಯುಂಡಿ 
ಸಿದೆಯಷಟಿಟ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಷಸಱ ಷೌಱಫಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

600 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-346/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಯೃಬ ಭತುಿ ಗೌಯಭಭ  ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, ಸಿದೆಯಷಟಿಟ ಭುಯುಂಡಿ 
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಶುತುಿ ನಧಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

601 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-306/2007-08
ಶ್ಯ.ಷಯೂಭವಯಕರ್ ಬಿನ್  ಯಯಳಣಣವಯಟಿಟ ನಯಯಳಯ ಆಳಯು  ಭನಯ ಶ್ತಯದಯದ 
ರಿಸಸಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

602 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-308/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಂ.ುಟ್ಟವಯಟಿಟ ಬಿನ್ ದಸಶವಯಟಿಟ ನಯಯಳಯ ಗಸಯಭ ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ: ಆಳಯು ಭನಯ 
ಶ್ತ ಯದಯದ  ರಿಸಸಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

603 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-309/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಸಔಳಳಿಲ, ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ: ಆಳಯು  ಭಸಔಫಳಿಲ ಗಸಯಭದ 
ಶ್ತದಿಂದ ತತಿರಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

604 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-375/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಭಸಯಭಭ ಭತುಿ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು ಕಯೂಲಸಱುಯದಭಭ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ 
ಶಂಗ ಫಶಳಯಸಜುಯ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಭನಯ ಸಸಖೂ ಄ಂಖನಸಡಿ 
ವಸಲಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

605 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-317/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ನಯತಸಯಳರ್ತ ಭತುಿ ಲಿಲಸಳರ್ತ ಶ್ಯ.ಱಕ್ಷಿಮ ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, 

ಕಸಭಶಭುದಯ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಧನ ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013



606 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-335/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಮವಯೃದಭಭ  ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶ್ಯ.ಫನಂಔರಿ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, 

ಯಂಗಸುಯ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

607 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-366/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಅಱತಸ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ವಿ.ಜಿ.ಕಯೂುಱ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳಯು 
ಫಯೂರ್ ಯಲ್  ಸಸಕ್ತಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

608 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-230/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಮಭಭ ಜಮಶ್ಯ. ಭಹಿಳಸ ನಳಷಸಕ್ಷಯಯ ಶಂಗ ಮಸದಸುಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ 
ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಧನಶಸಸಮ  ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

609 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-236/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಂಗಯಗೌಡ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ಔಣಿಯ ಫಸಮಡಯಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು 
ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

610 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-280/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶ್ಳಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಶ್ಯ.ಬಯಯಯಳಯ  ಸಿರ ಕ್ತಿ  
ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ ಯಷಸದಿಷಳಿಲ  ಆಳಯ ಶಂಗಕಯು  ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ  ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

611 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-274/2007-08
ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗಳಡಡಯಷಳಿಲ,  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ; ಆಳರಿಗಯ ಶಕಸಿಯದ 
ಷೌಱಬಮಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

612 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-210/2007-08
ಶ್ಯ ಯಸಭಮಮ  ಭತುಿ ಆತಯಯು ಔಲಯಱನಷಳಿಲ ಸಸಶನ ತಸ:  ಆಳಯು ಖುಂು ಭನಯ 
ಕಯೂಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

613 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-209/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಸಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೌಡಯಗೌಡ   ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಶದಶಮಯು ನಸಗಯಷಳಿಲ ಸಸಶನ ತಸ:  

ಆಳಯು ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

614 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-202/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶುಶ್ಱಭಭ  ಭತುಿ ಆತಯಯು ಄ಂಔುಯ  ಸಸಶನ  ಆಳಯು  ಜನತಸ ಭನಯ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

615 ಅಡಳಿತ(1)3-ಪಿ.ಜಿ.ಅರ್/2007-08

ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯು ನಡಯಸಿಕಯೂಟಿಟಯುಳ  ಜನತಸದಿನ ಗಸಯಭ  ಸಶಿಳಮ 
ಕಸಮಿಔಯಭಖಲಲಿಱ ಷಸಳಿಜನಔರಿಂದ  ಸಿಳಔರಿಶಲಸದ  ಭನವಿಖಲ ಮಲಯ ಕಯಗಯೂಂಡ 
ಔಯಭದ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

616 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-/2007-08
ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯ ಶಚಿಸಱಮದಿಂದ  ಫಂದ ಭನವಿಖಲ ಮಲಯ 
ಕಯಗಯೂಂಡ ಔಯಭದ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

617 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-276/2007-08
 ಶ್ಯ.ಯಷಸದ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಫಂಟ್ಯಷಳಿಲ ಸಸಶ ತಸ: ಆಳಯು ಬಿದಿ ದಿ ಭತುಿ 
ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಸಸಖೂ ಚ್ಯಂಡಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

618 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-268/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಗೌಯಭಭ ತಭುಿ ಆತಯಯು  ಭಸಳಯಗಯಯಯ  ಸಯೂಶಕಯೂಱು ಗಸಯಭ ಫಯಱೂಯು 
ತಸ:  ಆಳಯು ಶ್ಯವಿಯಬದಯಯಳಯ  ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ ನಡಯಶಱು ಶಥಳಸಳಕಸ ಕಯೂರಿ

D

31/03/2013

619 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-218/2007-08

ಶ್ಯ.ಷನುಮಗೌಡ, ಄ಧಮಕ್ಷಯು  ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಄ಂಔುಯ  ಸಸಶನ  ಆಳಯು 
ಶರ್ತಿಖಯಷಳಿಲ  ಕಯೂಱು ಜನರಿಗಯ  ಜನತಸ ಭನಯ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳಂತಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

620 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-214/2007-08

ಶ್ಯ.ಷನುಮಗೌಡ, ಄ಧಮಕ್ಷಯು  ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಄ಂಔುಯ  ಸಸಶನ  ಆಳಯು 
ಉರಿಗಯ  ಲಚ್ಯಂಡಿ  ಷೌಔಮಿ ಭತುಿ ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

621 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-251/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ನಸಖಭಭ ಸಸಖೂ ಶಭಗದ ಶದಶಮಯು ಱಕ್ಷಿಮ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, 

ಭಸದಸುಯ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು  ಶಂಗಕಯು ಷಸಱಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013



622 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-257/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಪಿಯಮಸ  ಭತುಿ ಶುಜಸತ ಮಸದುಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು 
ಷಸಱ ಷೌಱಫಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

623 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-252/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶವಿತಸ ದಯೂಡಡಭಭ ತಸಯ್ತ ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, ಄ಜೂ್ಯು 
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ; ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ ಆಳಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮಳನುನ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

624 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-254/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ೂಣಿಿಭಸ ಳಯಱಕ್ಷಿಮ ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, ಄ಜೂ್ಯು ಄ಯಔಱಖೂಡು 
ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಫಮಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

625 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-271/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಲಸಕ್ಷಭಭ ಭತುಿ ಆತಯ ಶದಶಮಯು ಶ್ಯ.ಕಯಂಚ್ಸಂಬಿಕಸ ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ 
ಶಂಗ ಭಲಯಱನಷಳಿಲ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಶುತುಿನಧಿ  ಭತುಿ ಶಬಿಸಡಿ  ಷೌಱಬಮ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

626 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-223/2007-08 ಶ್ಯ.ಱಕ್ಷಯಮಗೌಡ ಷನುಭಂತುಯ ಸಸಶನ  ಆಳಯು ಕಯಱಶ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

627 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-259/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ತಸಜುನನಷಸ ಕಯೂಂ ಭಷಭಭದ್ ಭಶಿಸ ಶ್ಯನಖಯ ಫಡಸಳಣಯ ಗಯೂಯೂಯು 
ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

628 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-279/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಗಸಯ್ತರ್ತಯ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಕಯೂಗಿಱಭನಯ  ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ ಕಯೂಗಿಱಭನಯ  
ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

629 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-270/2007-08 ಶ್ಯ.ಸಯಚ್.ಅರ್.ಯವಿ ಅಡುಳಳಿಲ ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

630 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-263/2007-08
ಶ್ಯ.ಯ.ಎಂ. ಖಂಗಸಧಯ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ಭಸದಸುಯ ಸಸಶನ ಜಿಲಯಱ ಭತುಿ  
ಮಸಳುದಸದಯೂ ಶೂಔಿ ಿುದಯೂಮಖ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

631 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-224/2007-08
ಶ್ಯ.ಭಲಯಱಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ.ಷುಚ್ಯುಗೌಡ ಄ಂಔುಯ  ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು ಸಸಿಶಱು 
ಭನಯ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

632 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-223/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಱಕ್ಷಮಭ ಭತುಿ ಭಲಯಱದಯಳಯುಯ ಸಸಶನ ತಸ:  ಆಳಯು ಸಶಕಸುಗಿ 
ಭನಯಮನುನ ಕಯೂರಿಯುತಸಿಯಯ. D

31/03/2013

633 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-222/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಹಿಭಗಿರಿಮಭಭ ಕಯೂಂ ದಭಯಸಜ ಭಲಯಱದಯಳಯುಯ ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು 
ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

634 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-233/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಸಜಮಮ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಔಲಯಱನಷಳಿಲ ಎಂ. ಸಯೂಶಷಳಿಲ  ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು 
ಖುಂು ಭನಯ ಔಟಿಟಡಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

635 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-240/2007-08
ಶ್ಯ.ುಟ್ಟಯಸಜು  ಬಿನ್ ಔರಿಮಮಮ ಹಿಯಯಬಿಲಖುಲಿ ಸಯೂ.ನ.ುಯ  ಆಳಯು ಳಶರ್ತ 
ಭನಯಮನುನ ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

636 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-288/2007-08
ಸಿಂಖನಔುಯ ಗಸಯಭಶಥಯು  ಫಱದಂಡಯ  ನಸಲಯಯ್ತಂದ ಂದು ತೂಫುಖುಂಡಿ  ಕಯೂಡಿಶುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

637 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-286/2007-08
ಖುಲ್ ಜಸರ್ ಕಯೂಂ ಄ಫುೆಲ್ ಶಫಸನ ಔುವಸಱನಖಯ ಶಔಲಯುಯ  ಭನಯಮ ರಿಯರಿ  
ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

638 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-529/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶುಮಿತಯ ಕಯೂಂ ಶರ್ತ ಫಲಯಱನಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು  
ಜನತಸ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

639 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-133/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಳಿತಭಭ  ಕಯೂಂ ಭಂಜುನಸಥ್ ಶ್ಯಯಸಂುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು  ತಸ: 

ಆಳಯು ಸಶಕಸುಗಿ ಭನಯಮನುನ ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಖೆ.



640 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-146/2007-08
ಶ್ಯ.ಔರಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಔದಗೌಡ ನಱುಸಗಿಱು ಕಯೂಯಟಯಕಯಯಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು ಸಶಕಸುಗಿ ಜನತಸ ಭನಯಮನುನ ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

641 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-125/2007-08
ಶ್ಯ.ಎನ್.ಎಸ್.ಯಯುಭಸಲುಲ ಬಿನ್ ಸಿದೆಯಸಭಮಮ ಶ್ಯಯಸಂುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  

ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

642 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-134/2007-08

ಶ್ಯ.ಫಶಳಲಿಂಗಯಳಯ ಬಿನ್ ಫಶಳಮಮ ಶ್ಯದನಷಳಿಲ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳಯು 
ಬಿಲ್ ಔಲಯಔಟರ್ ಷುದಯೆಮಲಿಱ ಅಗಿಯುಳ ಄ನಸಮಮದ ಶರಿಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

643 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-152/2007-08

ಶ್ಯ.ಯಂಔಟಯಶ್ ಭತುಿ ಆತಯಯು ದಯೂಡಡಭಗಯೆ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳಯು  ಯಷಯಿ 
಄ಭಿಳೃದಿ ೆಭತುಿ ಯಷಯಿ ಲ ಚ್ಯಂಡಿ  ಳಮಳಷಯಥ ಸಸಖೂ ಯಮಸಣಿಔರಿಗಯ  ತಂಖುದಸಣ 
ನಮಿಿಶುಳುದು ಇ ಕಸಮಿಖಲನುನ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

644 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-105/2007-08
ಶ್ಯ.ಭಸಯಶ್ ಬಿನ್ ದಸಶಮಮ ನಱುಸಗಿಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಅಯಮ ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

645 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-119/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಱಕ್ಷಮಭಭ ಕಯೂಂ ದಿ ಲಯೂಕಯಶ್ ಶ್ಯಯಸಂುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳಯು 
ಅಯಮ ಭನಯ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

646 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-120/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಷಸವಿತಯಭಭ ಕಯೂಂ ಡಿ.ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ, ಶ್ಳುಯ, ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ ಆಳಯು 
ಅಯಮ ಭನಯ ಭತುಿ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಸಡ್ಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

647 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-121/2007-08
ಶ್ಯ.ದಯಳಯಸಜು ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಡಿಕಯಸಯೂಶಷಳಿಲ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಯಷಯಿ 
ದುಯಸಿಥ ಭಸಡಿಶುಳುದು ಭತುಿ ಫಸ್ ಷೌಔಮಿ ಔಲಿಶುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

648 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-122/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶುಧಸಭಣಿ ಕಯೂಂ ಯಮಶ್ ಔಫಫಳಿಗಯಯಯ ಜನತಸ ಕಸಲಯೂನ  ಄ಯಔಱಖೂಡು 
ತಸ: ಆಳಯು ಜನತಸ ಭನಯಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

649 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-123/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶುಶ್ಱಭಭ  ಕಯೂಂ ಭುಔುಂದ, ಔಫಫಳಿಗಯಯಯ ಜನತಸ ಕಸಲಯೂನ, 

಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

650 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-124/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಂಖಭಭ ಕಯೂಂ ಲಯಟ್ ಯಂಔಣಣ ಶಯಶಳರ್ತ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಷಕಸಯ ಶಂಗ 
ಶ್ಯಯಸಂುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

651 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-143/2007-08
ಶ್ಯ.ಶುಫಯಫಗೌಡ ಬಿನ್ ಫಯಯಯಗೌಡ, ನಱಸಗಿಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಸಶಕಸುಗಿ ಜನತಸ ಭನಯಮನುನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

652 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-147/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಂ.ಎಂ.ಯವಿ ಶ್ಯಯಸಂುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಶಕಸಿಯದ 
ಷೌಱಬಮಖಲನುನ  ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

653 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-148/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಂ. ಎಸ್.ಯಸಜು ಬಿನ್ ಸಿತಸಯಸಭಮಮ ಶ್ಯಯಸಂುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಸಶಕಸುಗಿ ಭನಯಮನುನ ನಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

654 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-145/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಱಕ್ಷಿಮ ಕಯೂಂ ಭಷದಯವ್ ಯಂಔಟಯಗೌಡನ ಕಯೂಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳರಿಗಯ ಭನಯ ಭಂಜೂಯಸಗಿದುೆ, ಭನಯ ಔಟ್ಟಱು  ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಯ್ತಂದ ಄ನುಭರ್ತ 
ಕಯೂಡುರ್ತಿಱಱಯಂದು ರ್ತಳಿಸಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013



655 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-113/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಱಲಿತಭಭ ಕಯೂಂ ಜಳಯಯಗೌಡ ಅನಂದುಯ   ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಅಯಮ ಭನಯ  ಭತುಿ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಸಡ್ಿ ಕಯೂಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

656 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-117/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಮಿನಸಕ್ಷಭಭ ಕಯೂಂ. ದಿ. ಲಯೂಕಯಶ್ ಶ್ಯಯಸಂುಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ  ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

657 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-118/2007-08
ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯು  ಜನತಸ ದಿನದಲಿಱ ಸಿಳಔರಿಸಿದ  ಭನವಿಖಲ 
ಔುರಿತು D

31/03/2013

658 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-132/2007-08
ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯು  ಜನತಸ ದಿನದಲಿಱ ಸಿಳಔರಿಸಿದ  ಭನವಿಖಲ 
ಔುರಿತು D

31/03/2013

659 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-126/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಅರ್.ಭಂಜುನಸಥ್, ಬಿನ್ ಯುದಯ,  ಶ್ಯಯಸಂುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು ಅಯಮ  ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

660 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-142/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಸಯದಭಭ ಕಯೂಂ ಯಂಔಟಯಶ್, ಶ್ಯಯಸಂುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

661 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-141/2007-08
ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯು  ಜನತಸ ದಿನದಲಿಱ ಸಿಳಔರಿಸಿದ  ಭನವಿಖಲ 
ಔುರಿತು D

31/03/2013

662 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-199/2007-08
ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯು  ಜನತಸ ದಿನದಲಿಱ ಸಿಳಔರಿಸಿದ  ಭನವಿಖಲ 
ಔುರಿತು D

31/03/2013

663 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-129/2007-08
ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯು  ಜನತಸ ದಿನದಲಿಱ ಸಿಳಔರಿಸಿದ  ಭನವಿಖಲ 
ಔುರಿತು D

31/03/2013

664 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-150/2007-08
ಶನಸಭನಮ ಭುಕಮ ಭಂರ್ತಯಮಳಯು  ಜನತಸ ದಿನದಲಿಱ ಸಿಳಔರಿಸಿದ  ಭನವಿಖಲ 
ಔುರಿತು D

31/03/2013

665 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-104/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಕಯ.ಶುಯಯಶ್ ಬಿನ್ ಔೃವಣ  ಶ್ಯಯಸಂುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

666 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-107/2007-08
ಶ್ಯ ಯಂಖಣಣ ಬಿನ್ ಸಿತಸಯಸಭಮಮ ಶ್ಯಯಸಂುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಅಯಮ 
ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಖೆ.



675 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-78/2007-08
ಯರ್ತ ಭಸಸಯ ಯಥಭ/ಭೂಯನಯ ನಸಯ  ನಡಯಮಲಿಯುಳ ಷಸಳಿಜನಔ 
ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ  ನಸಯಣಯ  ಶಬಯ ಔಡತ D

31/03/2013

676 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-11/2007-08
ಶ್ಯ.ಕಯ.ಎಶ.ಷಯೂಮಗೌಡ ಭತುಿ ಆತಯಯು  ಕಯಶಗಯೂಡು ಗಸಯಭ ಫಯಱೂಯು ತಸ: 

ಆಳಯು ಶುಳಣಿ ಗಸಯಭ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಔಲಯ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

677 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-14/2007-08 ಟ್ಟಣ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತಮಲಿಱ ನಡಯದಿಯುಳ ಔಲಯ ಕಸಭಗಸರಿಖಲ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

678 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-13/2007-08 ಗಸಯಭ ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲ ವಿಯುದ ೆನಡಿಯುಳ ದೂರಿನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

679 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-29/2007-08 ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಔಶಫಸ 



696 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-432/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಬಸಖಮಭ ಿ್ಭ ಕಯೂಂ ಜಳಮಿ  ಯಣಗಟ್ಟ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

697 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-430/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಱಲಿತ ಕಯೂಂ ಂಔಯ  ಯಣಗಟ್ಟ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

698 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-434/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಯಭಸ ಕಯೂಂ ಷಯೂಭಣಣ ಯಣಗಟ್ಟ, ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

699 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-43/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ನಸಖಭಭ ಕಯೂಂ ಚ್ಂದಯಮಮ  ಭಸಜಿ ಗಸಯ.ಂ. ಶದಶಮಯು, ಯಣಗಟ್ಟ, 
ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು ನಯನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

700 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-423/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಗಿತಸ ಕಯೂಂ ಶ್ಯನಸಶ ಔುಭಸಯನಷಳಿಲ, ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

701 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-422/2007-08
ಶ್ಯ.ಸಯಚ್.ಡಿ.ಶ್ಳಔುಭಸರ್ ಬಿನ್  ರ್ತಯುಭಱಮಮ  ಷಳಯ ಷಖಯಯ, ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು 
ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

702 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-421/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಲಿಲಸ ಕಯೂಂ. ಔೃಶಯಣಗೌಡ , ಷಂಜಿಗಯೂಡನಷಳಿಲ,  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು 
ಖ್ಸಲಿ ನಯನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

703 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-447/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಷಸವಿತಯಭಭ ಕಯೂಂ ಶಣಣಮಮ ಔಫಫಳಿಗಯಯಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಅಯಮ ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

704 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-436/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಕಯ.ಕಯ.ಔಭಱ  ಕಯೂಂ ಸಯಚ್.ಎನ್.ಶುಯಯಶ್, ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ, 
ಕಯೂನಸುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

705 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-437/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ತಸಮಭಭ ಕಯೂಂ  ಯಂಔಟಯಜಯೂಗಿ, ಕಸಟಿಮಸಲು ಫಸಯಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡು 
ತಸ: ಆಳಯು  ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

706 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-438/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಎಱಱಭಭ  ಕಯೂಂ  ಶಣಣಷಸಳಮಿಜಯೂಗಿ  ಕಸಟಿಸಲು ಫಸಯಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

707 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-439/2007-08
ಶ್ಯ.ದಿಕ್ ಔುಭಸರ್ ಬಿನ್ ಫಶಳಯಸಜು, ಕಸಟಿಸಲು ಫಸಯಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

708 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-440/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಂ.ಕಯ.ಷರಿ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಕಯ. ಔೃವಣ ಶ್ಯ.ಯಸಂುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು  
ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

709 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-441/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಂ.ಜಿ.ಯಸಗಯಂದಯ ಬಿನ್ ಗಯೂವಿಂದಮಮ, ಶ್ಯಯಸಂುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

710 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-442/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಬಯತಭಭ ಕಯೂಂ  ಷನುಭಂತ, ಖಂಖೂಯು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

711 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-402/2007-08
ಶ್ಯ.ವಯಕಯ ಭತುಿ  ಔಲಸಮಡಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  ಅಯಮ ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

712 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-405/2007-08
ಶ್ಯ.ಷನುಭಮಮ ಬಿನ್ ಷನುಭಮಮ ಭಸಳಯನಷಳಿಲ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  ಆಳಯು 
ಬಸಖಮಜಯೂಮರ್ತ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಖೆ.



715 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-411/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಕಸಂತಸಫಸಯ್ತ ಕಯೂಂ ಲಯ.ಫಸಱಔೃವಣ, ಶ್ಸಜಿ ಕಸಲಯೂನ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ  
ಆಳಯು ಭನಯ ರಿಯರಿಗಯ ಶಸಸಮಧನ ಕಯೂರಿ D

31/03/2013

716 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-406/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.಄ಭಭಮಮ ಕಯೂಂ ಶ್ಳಣಣ, ನಸಯನಗಟ್ಟಷಳಿಲ,  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಅಯಮ 
ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

717 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-404/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಬಸಖಮಭಭ ಕಯೂಂ ಯಮ ರ್ತಭಭಮಮನಷಳಿಲ, ಭುಯುಂಡಿ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  

ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

718 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-408/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಖಂಖಭಭ ಕಯೂಂ ಖಂಖ  ಕ್ತತಿನಕಯಯಯ ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  ಗಸಯಂಟ್ ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

719 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-409/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಬಸಯರ್ತ ಕಯೂಂ ಕಯ.ಸಿ. ಭರಿಸಿದೆಮಮ, ಕ್ತತಿನಕಯಯಯ   ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು 
ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

720 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-407/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಮಭಭ ಕಯೂಂ ಯಂಖ ಕ್ತತಿನಕಯಯಯ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

721 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-412/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ. ಯಂಖಭಭ ಕಯೂಂ ಚ್ನನಮಮ ಔಱಱಂಗಯಯಯ , ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

722 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-415/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ರ್ತಭಭಭಭ ಕಯೂಂ ವಯವ,  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

723 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-414/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಎಂ.ಅರ್.ಳಶಂತಔುಭಸರಿ ಬಿನ್ ಫಶಳಯಸಜು ಭಸಳಯನಷಳಿಲ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ 
ತಸ: ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

724 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-416/2007-08
ಕಯ.ಎಸ್.ಯಸಜಣಣ ಬಿನ್ ಸಿದೆಭಱಱ, ಕಸಟಿಕಯಯಯ , ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

725 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-410/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಕಸಮತಭಭ  ಕಯೂಂ ಯಂಖ ಄ಖುೆಂದ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  ಆಳಯು ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

726 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-413/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಸಜಔುಭಸಯ ನಸಮು ಬಿನ್ ಱಚ್ಸುನಸಯ್ದು ಲಿಂಖೂಡನಷಳಿಲ  ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: 

ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

727 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-417/2007-08

ಶ್ಯ.ಔುಭಸಯನಸಮು ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ಷರಿಷಯುಯ ಫಸಣಸಳಯ ಸಯೂಫಳಿ 
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ ಭತುಿ ಆಂದಿಯಸ ಅಸಸ್ ಭನಯಖಲ ಬಿಱುಱ 
ಫಂದಿಱಱ.  ಄ಳರಿಂದ  ಬಿಱುಱಖಲನುನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

728 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-537/2007-08
ಶ್ಯಂರ್ತ.ಗೌಯಭಭ  ಭತುಿ ಶದಶಮಯು ಄ಂಕ್ತಷಳಿಲ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು ವೌಚ್ಸಱಮ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

729 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-500/2007-08
ಶ್ಯ.ಷನುಭಮಮ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ಸಯೂನಸನನಳಿಲ ಕಸಲಯೂನ  ಆಳಯು ಔಲಷಸುಯದ 
ಯಷಯಿಯ್ತಂದ  ಸಯೂನಯನನಷಳಿಲ ಕಸಲಯೂನ ಗಸಯಭಕಯು ಯಷಯಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

730 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-505/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಯಭಸ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು ಯಷಸದಿಷಳಿಲ, ಫಯಱೂಯು ತಸ:   

ಶ.ನಂ.74ಯ ಫಳಿ ಷಯತುಯ ನಭಸಿಣದ ಔುರಿತು. D
31/03/2013

731 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-530/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಂಔಯಭಭ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಸಯೂನಯನನಷಳಿಲ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಶಂಗಕಯು 
ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

732 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-543/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಗಸಯ್ತರ್ತಯ ಭತುಿ ಸಳಿರ್ತ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಭಸದಿಷಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಗಸಯಭಕಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿ D
31/03/2013



733 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-548/2007-08
ಅದಮಕ್ಷಯು, ಕಯೂಣನೂಯು ಗಸಯ.ಂ. ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳಯು 
ಶಳಿತಯೂಭುಕ಄ಭಿಳೃದಿ ೆಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

734 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-524/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಸಜಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು  ಭಯಡಿಗಯಯಯ, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: ಆಳಯು ಗಸಯಭಕಯು 
ಅಶತಯಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

735 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-518/2007-08 ಕಯೂಟಯಸಲು ಗಸಯಭ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿ D 31/03/2013

736 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-533/2007-08
ಭರಿವಯಟಿಟ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು , ಷನಕಯ ಕಯೂಱು ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

737 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-525/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಅ ಕಯೂಂ ಯವಿ ಯಂಔಟಯಗೌಡನಕಯೂಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯು 
಄ಂಖನಸಡಿ  ಕಸಮಿಔತಯಿಮ ಷುದಯೆ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

738 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-513/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಬಸಖಮಭಭ ಭತುಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು  ಳಡಡಯಷಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು 
ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಕಯೂರಿ D

31/03/2013

739 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-512/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಸಯದಭಭ ಭತುಿ ಶದಶಮಯು ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಶಬಿಸಡಿ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

740 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-508/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಸಜಿ, ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಯಂಖನಸಥುಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡುತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು 
ಶುತುಿ ನಧಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

741 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-509/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಱಕ್ಷಮಭಭ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ ಭಯಳಲಱು, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಶಂಗಕಯು ಶುತುಿ ನಧಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

742 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-506/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಮಭಭ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು, ಶಂಗಕಯು ಫಸಮಂಕ್ತನಂದ ಷಸಱ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಖೆ. D

31/03/2013

743 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-507/2007-08
ಶ್ಯಂರ್ತ.ನಸಖಭಭ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಭಡಿಕಯ ಸಯೂಶಷಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಶುತುಿ ನಧಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

744 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-504/2007-08 ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಖಂಖೂಯು, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು  ಶುತುಿ ನಧಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

745 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-542/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ನಂಜಭಭ ಭಸಜಿ ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಯ್ತರ್ತ ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಫಯಚ್ನಷಳಿಲ 
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಯಷಯಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

746 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-545/2007-08 ಶ್ಯ.ಳಯನಂದಿ ಬಿನ್ ನಯಷಯಗೌಡ, ದಯೂಡಡುಯ  ಈಚಿತ ನಯನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

747 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-510/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಮಭಭ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು, ಫಯಚ್ನಷಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು 
ತಸ: ಶಂಗಕಯು ಶುತುಿ ನಧಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಖೆ. D

31/03/2013

748 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-511/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶುಭ ಭತುಿ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಕಯೂಟಯಸಲು, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ 
ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಕಯೂರಿ D

31/03/2013

749 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-526/2007-08
ಶ್ಯ.ವಿನಸಮಔ ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ದಸಶನಖುಡಯಡ, ಫಯಱೂಯು  ತಸ: ಆಳಯು ಔುಡಿಮುಳ 
ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

750 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-532/2007-08 ಭುದಿಗಯಯಯ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು  ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

751 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-534/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಸಮಗೌಡ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು, ನಂವಯಟಿಟಷಳಿಲ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು 
ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

752 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-516/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ. ಯಂಖಭಭ ಕಯೂಂ ಷಯೂಭಮಮ ಯಸಗಿಭಯೂಯು, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಭಹಿಳಸ ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013



753 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-549/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಯಣುಔಭಭ ಬಿನ್ ಭಲಿಱಕಸಜುಿನಮಮ, ಜಯೂಮರ್ತಭಱಱುಯ , ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ: 

ಆಳಯು ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಷುದಯೆ ಕಯೂರಿ D
31/03/2013

754 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-523/2007-08
ಶ್ಯ.ಕಸಲಮಮ ಬಿನ್  ಜಳಯಮಮ, ಖಂಖೂಯು , ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಳಶರ್ತ 
ಷೌಱಫಮ ಕಯೂರಿ D

31/03/2013

755 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-522/2007-08
ಶ್ಯ.ಔುಂಟಯಫಯೂಭಭಮಮ ಬಿನ್ ಇಯಮಮ ಭಸದಿಷಳಿಲ  ಕಸಲಯೂನ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು ಜನತಸ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

756 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-521/2007-08
ಶ್ಯ.ವಿ.ವಿ.ಯಸಜು ಬಿನ್ ಯಂಔಟ್ಯಭಣ ವಿಜಸುಯ ಕಸಲಯೂನ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತ:  

ಆಳಯು ಜನತಸ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

757 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-531/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ. ಧಭಿ ಭತುಿ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು  ಶಭಸಜಿುಯ, ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯ 
ಶಂಗಕಯು  ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುತಸಿಯಯ. D

31/03/2013

758 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-519/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಯಣುಔ ಭತುಿ  ಶದಶಮಯು, ಜಯ.ಪಿ.ನಖಯ ಫಯಱೂಯು ತಸ; ಆಳಯ ಶಂಗಕಯು  
ಶುತುಿ ನಧಿ ಶಸಸಮ ಧನ ತಯಫಯರ್ತ ಎಲಸಱ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿ D

31/03/2013

759 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-527/2007-08
ಶ್ಯ.ಚ್ಂದಯಮಮ  ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು  ಮಸಚ್ನಔುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಗಸಯಭದ ಶ.ನಂ.45ಯ ಶಕಸಿರಿ  ಒಣಿಮಲಿಱ ಜನತಸ ಕಸಲಯೂನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

760 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-546/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಶುಂದಯಭಭ  ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ, ಹಿಯಯಷಳಿಲ ಕಯೂಱು, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಕಯೂರಿ D
31/03/2013

761 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-547/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಯಣುಔ  ಸಯಚ್.ಬಿ ಭತುಿ ಄ಡುಗಯ ಸಿಫಫಂದಿ ಳಖಿದಳಯು ಫಸಣಸಳಯ, 

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ:  ಆಳಯು ಯತನ  ಭತುಿ ಖ್ಸಮಂ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

762 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-544/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಂಖಷಸಳಮಿ  ಬಿನ್ ಎಱಱ ಭಗಯ ೆಕಸಳಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ; ಆಳಯು ಈಲುಮ 
ಎತುಿಖಲನುನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

763 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-535/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಳಿತಭಭ ಕಯೂಂ ಫಯೂಭಭಲಿಂಖ ಹಿರಿಸಯಖಡಯ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು 
ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

764 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-536/2007-08
ಶ್ಯ.಄ಔಿರ್ ಬಿನ್ ಲಯಟ್ ಄ಔಯಭುಱಱ ುರಿಚಿಟಿ ಬಿದಿ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು ಸಶಕಯು 
ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

765 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-541/2007-08
ಶ್ಯ.ರ್ತಥಿಔುಭಸರ್ ಗಸಯಭ. ಂಚ್ಸಮತ್ ಶದಶಮಯು,  ನಂವಯಟಿಟಷಳಿಲ, ಫಯಱೂಯು ತಸ: 

ಆಳಯು ಗಸಯಭಳನುನ ಶುಳಣಿಗಸಯಭಕಯು  ಷಯರಿಸಿಕಯೂಲಲಫಯಕಯಭದು ಕಯೂರಿಯುತಸಿಯಯ.
D

31/03/2013

766 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-540/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ನಂಖಭಭ ಭತುಿ ಶಂಗದ ಶದಶಮಯು  ಕ್ತಿ ಷಸಖಯ   ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು ಶಬಿಸಡಿ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

767 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-539/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಲಸಕ್ಷಭಭ ಭತುಿ ಆತಯ ಶದಶಮಯು ನಂವಯಟಿಟಷಳಿಲ, ಫಯಱೂಯುತಸ: ಆಳಯು 
ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

768 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-517/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ. ಄ಂಬಿಔ ಕಯೂಭ ಚ್ನನಮಮ ಯಸಗಿಭಯೂಯು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು  
ಭಸಸಱಕ್ಷಮಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗಕಯು ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯು ಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

769 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-501/2007-08
ಶ್ಯ.ಜಯಗೌಡ ಭತುಿ ಶದಶಮಯು ಶ್ಯ.ವಿನಸಮಔ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗಕಯು ಹಿಯಯಷಳಿಲ, 
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳಯು ಶುತುಿನಧಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

770 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-528/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಿ.ಕಯ. ಗಿಯಸಜ್ ಄ಯಸ್ ಬಿನ್ ಕಯ.ಸಿ ಔೃವಣಯಸಜ್ ಖಂಖೂಯು ಗಸಯಭ 
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ;  ಆಳಯು ಎತುಿಗಸಡಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

771 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-515/2007-08 ಶ್ಯಭರ್ತ.ಮಿನಸಕ್ಷಿ ಭತುಿ ಶದಶಮಯು ಬಯಯಯಳಯ  ಭಹಿಳಸ ಶದಶಮಯು D 31/03/2013



772 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-502/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಭಂಜಭಭ  ಭತುಿ ಶದಶಮಯು ಶ್ಯ.ಇಳಯಲಿಂಖ  ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, 

ಖಂಖೂಯು ಕಸಲಯೂನ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ ಭತುಿ ಶುತುಿ ನಧಿ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

773 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-520/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶುಧಸಭಣಿ ಭತುಿ ಶದಶಮಯು ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, ಕಯೂಟ್ಸಲು 
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಶಂಗಕಯು ಶುತುಿನಧಿ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

774 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-503/2007-08
ಶ್ಯ.ಚ್ಱುಳಮಮ ಬಿನ್ ಸಯೂನನಮಮ ಖಂಖೂಯು  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಎತುಿಗಸಡಿ 
ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

775 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-514/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ದಸಮಳಭಭ ಭತುಿ ಶದಮಯು ಳಡಡಯಷಳಿಲ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ ಶಂಗಕಯು 
ಶಬಿಸಡಿ ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

776 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-489/2007-08
ಶ್ಯ.ಜಳಯಮಮ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು, ಫಯಲಯಔೂಿಯಳಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

777 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-444/2007-08
ಶ್ಯ.ದಸಮಳಮಮ ಬಿನ್ ಲಯಟ್ ಄ಣಣಮಮ ಕಯೂಟಯಸಲು, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

778 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-149/2007-08
ಶ್ಯ.ನಸಖಯಸಜು ಭತುಿ ಆತಯಯು ಄ಯಸಿಔಟಯಟ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು  ದಯಳಷಸಥನ 
ದುಯಸಿಥ ಡುಳಂತಯ ಕಸಂೌಂಡ್ ನಭಸಿಣ  ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

779 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-135/2007-08
ಶ್ಯ.ವಿಯಸಜ್ ವಿ.ಕಯೂಱು  ತಸಱೂಱಔು ದಲಿತ ಶಂಗವಿ ಶಮಿರ್ತ ಄ಯಔಱಖೂಡು  
ಆಳಯು ಎಆಆ ಄ಯಔಱಖೂಡು ಆಳಯನುನ ಄ಭಸನುತುಿಗಯೂಳಿಶುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

780 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-131/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಸಮಗೌಡ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಫಯಟ್ಟಖಲಲಯ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಕಯಯಯಮ 
ದುಯಸಿಥ ಕಸಭಗಸರಿ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

781 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-136/2007-08
ದಯೂಡಡಭಗಯೆ  ಕಸಲಯೂನ ಗಸಯಭಶಥಯು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ ಉರಿಗಯ ದಯಳಷಸಥನ, 

ಚ್ಯಂಡಿ  ದಿದ ಳಮಳಷಯಥ  ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಫಗಯ.ೆ
D

31/03/2013

782 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-140/2007-08
ಶ್ಯ.ಚ್ಂದಯ ಬಿನ್  ಗಯೂವಿಂದ ಶ್ಯಯಸಂುಯ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ ಸಶಕಸುಗಿ 
ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

783 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-114/2007-08
ಶ್ಯ.ಬಿ.ಕಯ.ಔೃಶಯಣಗೌಡ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಄ಖಿಱ  ನಸಭಧಸರಿಗೌಡ ಶಂಗ, ಯಸಭನಸಥುಯ  
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

784 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-111/2007-08
ಶ್ಯ.ಷುಚ್ಯುಗೌಡ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಫಸಗೌಡನಷಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಯಷಯಿ 
ಭತುಿ ಅಯಮ ಭನಯ ಸಸಖೂ ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

785 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-102/2007-08

ಶ್ಯ.ಖಣಯ ಭತುಿ ಆತಯಯು  ಭಂಜುಯಸಗಿಯುಳ  ಜನಯಸ ನಯನಖಲನುನ ಶಥಳಿಮ 
ಯಬಸವಿ  ಳಮಕ್ತಿಖಲು ಭತುಿ ಷುಲಿಔಱುಱ ಭಂಡಱ ಂ. ಕಸಮಿದಶ್ಿಖಲು ಷಯರಿಕಯೂಭಡು 
಄ಔಯಭಸಗಿ  ಔಫಳಿಶುರ್ತಿಯು ಳಫಖೆ.



787 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-108/2007-08
ಶ್ಯ.ಕಸಲಮಮ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು, ಭುದಖನೂಯು ಕಸಳಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:   ಆಳಯು 
ಯಷಯಿ ಭತುಿ  ಸಯಥಮಿಔ ಸಠವಸಲಯ  ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

D

31/03/2013

788 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-38/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ ಭತುಿ ಚಿಔಭಗಯ ೆಸಯೂಶೂಯು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳಯ 
ಗಸಯಭಕಯು ಯಷಯಿ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

789 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-128/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಸಜಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಯೂವಿಂದಯಗೌಡ ಅನಂದುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು 
ಆಂದಿಯಸ ಅಸಜ್ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

790 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-116/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಱಕ್ಷಮಣ ಶ್ಯ.ಯಸಂುಯ  ಅಯಮ ಭನಯ  ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಔುಡಿಮುಳ 
ನರಿನ  ವಿದುಮತ್ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

791 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-112/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಸ್.ಟಿ.ಫಶಯಗೌಡ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು, ಷಯೂಭನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು  ಯಷಯಿ ರಿಯರಿ 
ಶಭುದಸಮ ಬಳನ  ಸಸಲಿನ ಡಯರಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

792 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-103/2007-08
ಶ್ಯಫಯಱೂಯಮಮ ದಯೂಡಡಭಗಯೆ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯು ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಭತುಿ 
ಯಷಯಿ ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿಯುಳ  ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

793 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-127/2007-08
ಕಯೂನಸುಯ ಗಸಯಭ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು  ಯಷಯಿ, ಚ್ಯಂಡಿ ಭತುಿ 
ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿ D

31/03/2013

794 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-101/2007-08
ಶ್ಯ.ನಂಜುಂಡ ಗಸಯ.ಂ. ಶದಶಮಯು ಭಲಲಿಕಯಯಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು 
ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

795 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-59/2007-08
ಶ್ಯ.ಯವಿ.ಬಿ.ಸಯಚ್ ಭತುಿ ಆತಯಯು ವಿಘೀನಳಯ  ರಿಶಯ ಶಳಶಸಸಮ ಂಗ, 

ಕಯೂಮಭತೂಿಯು ಶಯಡ್, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು  ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿ D
31/03/2013

796 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-42/2007-08
ಗಸಯಭಶಥಯು  ದಯೂಡಡಭಗಯೆ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ ಉರಿಗಯ ಂದು ದಯಳಷಸಿನ 
ಔಟಿಟಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

797 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-24/2007-08
ಶ್ಯ.ಯಂಖ ಭತುಿ ಗಸಯಭಶಥಯು ಫಯಟ್ಟದಸಱೂಯು ಗಸಯಭಕಯು ಯಷಯಿಮನುನ ಭಸಡುಳಂತಯ 
ಕಯೂಯುಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

798 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-39/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಖಂಖಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಚಿಔುನಷಳಿಲ ಮಱಷಂಔ ಗಸಯ.ಂ. ಷಳಯಬಿಡು  
ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು ಗಸಯಭದ ಯಷಯಿಗಯ ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

799 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-12/2007-08
ದಯೂಡಡ ಮದೂಯು ಗಸಯಭದಲಿಱ ಄ಜಿ್ ಭನಯ ಔಟಯಟಮ ಕಯೂಡಿಮನುನ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

800 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-6/2007-08 ಬಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಧನ ಶಸಸಮ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

801 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-8/2007-08
಄ಂತಯಗಟ್ಟಭಭ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗಕಯು ಔಟ್ಟಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

802 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-9/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಸಯದಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶ್ಯ.ಭೂಕಸಂಬಿಔ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ 
ಶಂಗದಳಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮ ದಗಿಶುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

803 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-14/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಔಭಱಭಭ ಄ಂಕ್ತಷಳಿಲ, ಱಔುುಂದ ಗಸಯಭ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳರಿಗಯ  ಔುಡಿಮುಳ 
ನರಿನ ಷೌಔಮಿ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

804 ಜಿದ/ಸಿಅರ್-16/2007-08
ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗಖಳಿಗಯ ಭನಯ ಭತುಿ ಯಷಯಿ ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013



805 ಜದ/ಸಿಅರ್-18/2007-08
ಸಯಭಸಳರ್ತ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಂಗಕಯು  ಅಯಮ ಭನಯಮನುನ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

806 ಜದ/ಸಿಅರ್-25/2007-08
ಶ್ಯ.ಜುಂಜಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಸಮಗೌಡ ಷಯುಳನಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಆಳರಿಗಯ  ಅಯಮ ಭನಯ 
ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

807 ಜದ/ಸಿಅರ್-26/2007-08
ಶ್ಯ.ಈಮ ಬಿನ್ ಜಳಯಯಗೌಡ ಷಯಬಿಷಳಿಲ ಗಸಯಭ  ಆಳರಿಗಯ  ಅಯಮ ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

808 ಜದ/ಸಿಅರ್-28/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಿನುತ ಭಲಿಱಕಸಜುಿನ ಭಹಿಳಸ  ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗಕಯು ಶುತುಿ ನಧಿ ಷಣ 
ಬಿಡುಖಡಯ ಭಸಡುಳಂತಯ ಸಸಖೂ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

809 ಜದ/ಸಿಅರ್-30/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಶವಿತ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಄ಱುಕಯೂಡು ಗಸಯಭದ  ಗಸಯಭಶಥಯು ಫಯಱೂಯು ತಸ: 

ಆಳರಿಗಯ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ  ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

810 ಜದ/ಸಿಅರ್-40/2007-08
ಶ್ಯ.ಶ್ಳಣಣ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಕಸಯಯಷಳಿಲ, ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು  ಮಿನ 
಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯಳನುನ  ಭಂಜೂಯು ಭಸಡಿಶುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

811 ಜದ/ಸಿಅರ್-44/2007-08
ಶೂಪರ್ತಿ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗದ  ಶದಶಮಯು ದಯೂಡಡಭಗಯೆ  ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು  ಂದು ದಯಳಷಸಿನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

812 ಜದ/ಸಿಅರ್-45/2007-08
ಶ್ಯ.ಎಂ.ಎಂ. ಸಲಸಕ್ಷ ಭಸಜಿ ಗಸಯ.ಂ. ಶದಶಮಯು ಭಸದಿಷಳಿಲ, ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು  ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

813 ಜದ/ಸಿಅರ್-46/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ. ದಯಳಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶ್ಯ.ಱಕ್ಷಿಮದಯವಿ  ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ ಫೂದನೂಯು 
ಕಸಲಯೂನ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ ಶಂಗಕಯು ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

D

31/03/2013

814 ಜದ/ಸಿಅರ್-47/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಯತಭಭಭ  ಎಂ.ಎ ಕಯೂಂ ಲಯಟ್ ಜಖದಿ ಎ.ಎಸ್  ಕಯ.ಫಂಡಿಷಳಿಲ, 
಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ; ಆಳಯು ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಷುದಯೆ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

815 ಜದ/ಸಿಅರ್-48/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಸಿದೆಭಭ ಕಯೂಂ ದಯಳಮಮ ಫಶಳನಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ; ಆಳಯು 
಄ಂಫಯಡುರ್ ಭನಯ  ಔೃಷಿ ಈಔಯಣಖಲು ಷೌಱಬಮ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

816 ಜದ/ಸಿಅರ್-60/2007-08
ಶ್ಯ.ವಿಯಬದಯಮಮ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಄ಂಫಯಡುರ್ ಫಡಸಳಣಯ  ಷಲಿಭಡಿ ಗಸಯಭ ಫಯಱೂಯು 
ತಸ: ಆಳಯು ಸಸನ ಫಗಯ ೆರಿಸಸಯ ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

817 ಜದ/ಸಿಅರ್-31/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಮಱಕ್ಷಿಮ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಹಿಳಸ ಗೌತಭ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ ಭಡಿಗಯಯಯ 
ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಱಬಮಖಲ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

818 ಜದ/ಸಿಅರ್-66/2007-08

ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಸಂತಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶ್ಯ.ವಿಯಬದಯಯಳಯ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ, 

ಮಭಶಂಧಿ, ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳರಿಗಯ  ಭುಲುಖಡಯ ಷಣಳನುನ ತುತಸಿಗಿ 
ಕಯೂಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಖೆ.



822 ಜದ/ಸಿಅರ್-57/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಖುಲಸ್ರ್ ಕಯೂಂ ಄ಫುೆಲ್  ಷಸಬಸನ್ ಭತುಿ ಆತಯಯು  ಸೌಸಿಂಗ್ ಫಯೂಡ್ಿ 
ಔುವಸಱನಖಯ ಶಔಲಯುಯ ಆಳಯು ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

823 ಜದ/ಸಿಅರ್-4/2007-08 ಗಯೂವಿನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು  ಷೌಱಬಮಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

824 ಜದ/ಸಿಅರ್-58/2007-08
ಶ್ಯ.ಎ.ಭಷಭಭದ್ ಅಲಿ ಸಸಖೂ ಆತಯಯು ನಸಖರಿಔಯು ಄ಯಯಷಳಿಲ ಫಯಱೂಯು ತಸ: 

ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು  ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ  ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

825 ಜದ/ಸಿಅರ್-55/2007-08
ಶ್ಯ.ಔುವಸಱ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಚಿನನಷಳಿಲ  ಶಔಲಯುಯ ತಸಱೂಱಔು ಆಳಯು ಯಷಯಿ 
ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಸಸಖೂ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

826 ಜದ/ಸಿಅರ್-37/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ವಸಂತಮ್ ಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು  ಶ್ಯ.ವಿಯಬದಯಯಳಯ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಶಳಶಸಸಮ 
ಶಂಗ ಮಭಶಂಧಿ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು  ಸಸಲಿನ ಡಯರಿ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

827 ಜದ/ಸಿಅರ್-53/2007-08
ಶ್ಯ. ಶಯಯೂಜದಯವಿ ಸಿರ ಕ್ತಿ ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ  ದಸಖ್ಯಱ ಗಸಯಭ 
ಶಔಲಯುಯ ತಸ; ಆಳಯ ಶಂಗಕಯು  ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

828 ಜದ/ಸಿಅರ್-56/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಯತಭಭಭ  ಕಯೂಂ ದಿಳಂಖತ ಱಕ್ಷಯಮಗೌಡ ಕಯಯಸಫ್ ವಿಯವಯಳ ಯುದಯಬೂಮಿ 
ಭಲಿಱಕಸಜುಿನ ನಖಯ ಶಔಲಯುಯ ಆಳಯು  ಅಯಮ ಭನಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

829 ಜದ/ಸಿಅರ್-3/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಚ್ಂದಯಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು  ಶುಲಲಷಳಿಲ ಗಸಯಭ ಫಯಱೂಯು ತಸ: ಆಳಯು 
ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಱಬಮಳನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

830 ಜದ/ಸಿಅರ್-156/2007-09

ಶ್ಯಭರ್ತ.ಸಯಚ್.ಅರ್.ವಸಯದ, ಶ್ಯ.ವಸಯದ ಸಿರ ಕ್ತಿ  ಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ ಶಂಗ 
ಸಸಖೂ ಆತಯಯ ಶಂಗಖಲ ವಿ.ಜಯ.ಕಯೂಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ ಗಸಯಭಕಯು  
ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ  ಕಯೂರಿ D

31/03/2013

831 ಜದ/ಸಿಅರ್228/2007-08
ಶ್ಯ.ಕಯ.ಬಿ. ಚ್ಂದಯಯಗೌಡ ಔಫಫರ್ತಿ ಸಸಶನ ತಸ: ಆಳಯು ಗಸಯಭಕಯು  ಭೂಱಬೂತ 
ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

832 ಜದ/ಸಿಅರ್96/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಯಸಜಯಳರಿ ಭತುಿ ಆತಯಯು  ಕಯಯಯಕಯೂಡಿ ಗಸಯಭ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ:  ಆಳಯ  
ಗಸಯಭಕಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

833 ಜದ/ಸಿಅರ್95/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಭರಿಮಭಭ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಶ್ಯ.ಯಯಣುಕಸಂಫ ಸಿರ ಕ್ತ ಿಭಹಿಳಸ ಶಳಶಸಸಮ 
ಶಂಗ ವಿ.ಜಿ.ಕಯೂಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: ಆಳಯ  ಶಕಸಿಯದ ಶಳಱತುಿಖಲ ಫಗಯ.ೆ

D

31/03/2013

834 ಜದ/ಸಿಅರ್100/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ.ಜಳಯಭಭ ಕಯೂಂ ಷುಚ್ುಮಮ ದಯೂಡಡಭಗ್ಎ ಕಸಲಯೂನ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ: 

ಆಳಯು  ದಯಳಷಸಥನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D
31/03/2013

835 ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಜದ/ಸಿಅರ್71/2007-08
ಶ್ಯ ಎಂ.ಅರ್ಿ್.ದಯಳಯಸಜ್ ಬಿನ್ ಯಸಜವಯಟಿಟ ಭಲಿಱಟ್ಟಣ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಆಳಯು 
಄ಔಯಭಸಗಿ ಶಕಸಿರಿ ಷಸ.ಹಿ.ಸಯ.ಸಠ ವಸಲಯ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

836 ಜದ/ಸಿಅರ್76/2007-08
ಶ್ಯ ಷುಱುಱ ಕಯೂಡಮಮ  ಬಿನ್ ಕಸಲಮಮ ಭಸಜಿ ಗಸಯ.ಂ ಶದಶಮ ಭಲಿಱಟ್ಟಣ 
಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಕಸಭಗಸರಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

837 ಜದ/ಸಿಅರ್83/2007-08
ಯಯಣುಕಸ ಕಯೂಂ ಯವಿಔುಭಸರ್ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಬಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ ಯೊಜನಯಮಡಿ ಷತುಿ 
ಷಸವಿಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

838 ಜದ/ಸಿಅರ್87/2007-08 ಫಶಯಗೌಢ ಬಿನ್ ತಭಭಣಣಗೌಡ ಹಿಫಫಡಿ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಔು.ನ.ಷೌಱಬಮ D 31/03/2013

839 ಜದ/ಸಿಅರ್92/2007-08
ಎಸ್.ಡಿ.ದಯಳಯಸಜು ಭತುಿ ಆತಯಯು ಸಿದಯೆಳಯ ಮುಳಔ ಶಂಗ ಶ್ಳುಯ ಚ್.ಯಸ.ಟ್ಟಣ 
ತಸ. ಔಟ್ಟಡ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013



840 ಜದ/ಸಿಅರ್93/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಯಸಣಿ ಭತುಿ ವಸಂತಭಭ ಚಿಔು ಭಗಯ ೆ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಭಹಿಳಸ ಶಂಗ 
ಷಶು ಷಸಱ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

841 ಜದ/ಸಿಅರ್89/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಜಮಂರ್ತ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಭಗಯೆಕಸಳಱು ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಶಂಗಕಯು ಷಸಱ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

842 ಜದ/ಸಿಅರ್63/2007-08
ಶ್ಯ ಮಷನ್ ಔುಭಸರ್ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಷನಕಯ ಗಸಯಭ ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಯಷಯಿ 
ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

843 ಜದ/ಸಿಅರ್98/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಧಯಣಿ ಕಯೂಂ ನಸಖವಯಟಿಟ ಕಯೂಡಿಷಳಿಲ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಬಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ 
ಯೊಜನಯಮಡಿ ಶಸಸಮ ದನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

844 ಜದ/ಸಿಅರ್61/2007-08
ಶ್ಯಭರ್ತ ಖಂಖಭಭ ಆತಯಯು ಭುದಿಗಯಯಯ ಫಯಱೂಯು ತಸ. ಆಳಯ ಯಷಯಿಗಯ ಡಸಂಫರಿಔಯಣ 
ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

845 ಜದ/ಸಿಅರ್97/2007-08 ಄ನಲ್ ಔುಭಸರ್ ಭತುಿ ಆತಯಯು ಷಂಡಯಳಿಲ ಔು.ನ ಫಗಯ.ೆ D 31/03/2013

846 ಜದ/ಸಿಅರ್73/2007-08
ಶ್ಯ ಄ಣಣ ಶ್ಯಯಸಂುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ. ಆಳಯು ಯಷಯಿ ಭತುಿ ಸಶಕಯು ಭನಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯ.ೆ D

31/03/2013

ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(1)ಪಿಜಿಅರ್-05/2008-09

ಶಔಲಯುಯ ತಸ, ಮಶಲೄಯು 



ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ-10/2008-09 ಄ಕ್ತುಷಖಯಣದ ಫಗಯ ೆದೂರಿನ ಔುರಿತು
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ-03/2008-09 ಗಸಯಭಕಯು ಮಿನಸಟ್ರ್ ಟಸಮಂಕ್ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ-577/2008-09 ಜಸಖಳಡಿಸಿಕಯೂಂಡಿಯುಳುದಕಯು ರಿಸಸಯಳನುನ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ-31/2008-09 ವಯಟಿಟಷಳಿಲ ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿ & ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಷಯರಿ ಎಶಗಿಯುಳ ಄ಯಸಧಖಲ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ-31/2008-09 ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಿ & ಔುಡಿಮುಳ ನಯನುನ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ-31/2008-09 ಸಯೂ.ನ.ುಯ ತಸ.ಂ ಕಸ.ನ ಄ಧಿಕಸರಿ ವಿಯುದಧ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(9)09/2008-09 ಎಂಟಿತಯೂಲ ಗಸಯಭಕಯು ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(9)05/2008-09 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಸಸಖೂ ವಿದುಮತ್ ಶಂಔಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(9)10/2008-09 ಯಷಯಿಗಯ ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಭಸಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(9)576/2008-09 ಎಸ್/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದಸಮಥಿಿಖಲು ಯಸಗಿ ಶಕಸಿಯಳು ಷಣಳನುನ ನಡದಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(9)12/2008-09 ಷಸಳಿಜನಔರಿಗಯ ಈಂಟಸಖುರ್ತಿಯುಳ ತಯೂಂದಯಯಖಲ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(9)12/2008-09 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ಕಯೂಡುಳಂತಯ ಶಲಿಱಶುಳ ಭನವಿ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(9)13/2008-09 ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿಗಯ ಭಣುಣ ತುಂಬಿ ಅಲುಕಯಡವಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಜಿ.ಂ.ಸಸ ಅ(9)06/2008-09 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ25/2009-10 ಸಯಚ್.ಡಿ.ದಯೂಡಡಮಮ, ಸಯಯೂಯು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ09/2009-10 ಕಯನಯಸ ಫಸಮಂಕ್ ವಸಖ್ಸ ಳಮಳಷಸಥಔಯ ನಡುಳಳಿಕಯ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ08/2009-10 ಶ್ಕ್ಷಔಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ24/2009-10 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ19/2009-10 ಗಸಯ.ಂ ನಡಯದಿಯುಳ ಳಮಳಸಸಯದ  ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ11/2009-10 ಷಸಳಿಜನಔಯ ದೂರಿನ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ7/2009-10 ರ್ತಯುಗಸಡಱು ದಸರಿ ಬಿಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ45/2009-10 ಸಸಮಂಡಂಪ್ ಸಸಔಱು ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ45/2009-10 ತಸ.ಂ ಎದುಯು ಧಯಣಿ ಔೂಯುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ44/2009-10 ಗಸಯ.ಂ ಕಸಮಿದಶ್ಿ ಷಣ ಡಯದು ಜನರಿಗಯ ಮಶ ಭಸಡುರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ46/2009-10 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ & ಚ್ಯಂಡಿ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ10/2009-10 ಗಸಯ.ಂ ಄ಧಮಕ್ಷಯು ಶಕಸಿರಿ ಷಣಳನುನ ದುಯುಯೊಖಡಿಸಿಕಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ15/2009-10

ವಸಂರ್ತಗಸಯಭದ ಸಯಯು ಫಯಸಸ್ ಯಷಯಿಮಲಿಱ ನಭಸಿಣ ಭಸಡಿಯುಳ ಔಟ್ಟಡಖಲನುನ 
ನಯಱಶಭ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ12/2009-10

ಧಭಿಶಥಲ ಶ್ಯ ಭಂಜುನಸಥಯಳಯ ಅಮುಿಯದ ಕಸಲಯಜು, ಸಸಶನ ಆಲಿಱ ಮದಱನಯ 
ಳವಿದ ವಿದಸಮಥಿಿಮಸಗಿ ನಯಭಔಗಯೂಂಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ43/2009-10 ಄ಯಔಱಖೂಡು ಗಟ್ಔದಿಂದ ಫಯುರ್ತಿದೆ ಭಸಖಿಶೂಚಿ 314ಯ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ43/2009-10

ಶ್ಯ ಅರ್.ಜಿ.ಯವಿ & ಯಯತಯು ಮಱಖುಂದ, ಸಸಶನ (ತಸ) ಟೌನ್ ಪಸಯಂ ಶುಟ್ುಟ 
ಸಯೂಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ48/2009-10 ಯಷಯಿದುಯಸಿಥ ಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ46/2009-10 ಔುಡಿಮುಳ  ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ08/2009-10 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಫಗಯ ೆಒಡಸಡಱು ದಸರಿ ಕಯೂರಿ



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ16/2009-10

ದಯೂಡಡ ಮಟಿಔುಕಯಿ ಗಸಯಭದ ಷಸಳಿಜನಔ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯಖಲನುನ ನಸರಿಶುಳಂತಯ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ತಯ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ17/2009-10 ಶಣಣ ಹಿಡುಳಳಿ ಯಮತರಿಗಯ ನಸಮಮ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ04/2009-10 ಷಔುು ತಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ04/2009-10 ಗಯಜಯ್ಗಸಯ(ಔಭಸಭಯ) ಔುಟ್ುಂಫಖಲು ಶಭಷಯಮಖಳಿಗಯ ರಿಸಸಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ04/2009-10 ಯಕ್ಷಣಯ ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ04/2009-10

ನವಿಲಯ ಶ್ಯ ನಸಗಯಳಯ ಷಸಳಮಿಸತ ನಯಸಳರಿ ನಯು ಫಲಕಯದಸಯಯ ಶಷಕಸಯ 
ಶಂಗದ ನಯೂಂದಣಿ ಔುರಿತು

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ04/2009-10

ಔುಡಿಮುಳ ನಯು & ವಸಲಯ ಅಶತಯಯ ಶಂಗದ ಭನಯಖಳಿಗಯ ರಿಯರಿ & ಶುಣಣ ಸಯೂಡಿಶಱು 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2008-09 ಖಂಡಿಷಳಿಲ ಄ಂಖಶನಷಳಿಲ ಫಡಸಣಯಮ ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಥ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2008-09 ಷಸಳಿಜನಔ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ ಄ಜಿಿಖಲನುನ ವಿಲಯಸರಿ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2010-11 ಷಸಳಿಜನಔ ಔುಂದುಕಯೂಯತಯ ಄ಜಿಿಖಲನುನ ವಿಲಯಸರಿ ಭಸಡಿಯುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2010-11 ಬಿಕಯೂುಡು 



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ91/2010-11 ಶ್ಯ ಸಯಚ್.ಟಿ.ಯವಿ ಬಿನ್ ದಯಳಯಸಜು ಈದಯೂಮಖ ಕಯೂರಿ ಭನವಿ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ75/2010-11

ಫಯಱೂಯು ತಸ, ಬಿಕಯೂುಡು 



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ65/2011-12

ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಈದಯಸಯ ಗಸಯಭಕಯು ಶ್ಯ ಅದಿಕ್ತಿ ದಯವಿಯಭಭ ದಯಳಷಸಥನಕಯು 
ಸಯೂಖುಳ ಯಷಯಿಮ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ 23/08/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ166/2011-12

ಮಡೂಯು ಗಸಯಭದ ಯಷಯಿಗಯ ಭಯು ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಭಸಡಱು ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಔುರಿತು 24/03/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2011-12 ಫಯಱೂಯು ತಸ, ಬಿಕಯೂುಡು 



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ14/2011-12

಄ಯಸಿಕಯಯಯ ತಸ|| ಸಸಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಿ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ 
ಫಗಯೆ 30/03/2012

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ57/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮಖಲನುನ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ 16/01/2012

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ93/2011-12

ಷಸಳಿಜನಔರಿಗಯ ಒಡಸಡುಳ ಯಷಯಿ ಸಸಖೂ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ 
ಫಗಯೆ 30/01/2012

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ15/2011-12 ಯಷಯಿಮಲಿಱ ಔಱುಱ ಕ್ತರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ 13/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ100/2011-12 ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ನಮಿಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿ 25/02/2012

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2011-12

ಹಿಂದುಳಿದ ಳಖಿಕಯು ಂದು ಳಶರ್ತ ನಱಮ & ಕಸಭರ್ತ ಔೂಡಿಗಯಮಲಿಱ ಂದು ದವಿ 
ೂಳರ ಕಸಲಯಜು ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ 29/12/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2011-12 ಭಸಮಗಯೂಂಡನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಶಥರಿಗಯ ಶಭುದಸಮ ಬಳನಕಯು ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಕಯೂರಿ 03/11/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ74/2011-12 ಷಸಳಿಜನಔ ಅಶತಯಗಯ ಄ಡುಗಯಮ ಷುದಯೆ ಖ್ಸಲಿ ಆದೆ ಜಸಖಕಯು ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ 09/09/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂಆತಯಯ/2011-12 ಯಷಯಿ ಕಸಭಗಸರಿಮನುನ ತಡಯಮುಳ ಫಗಯೆ 09/11/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂಆತಯಯ/2011-12

ಫಯಪಿಡಿತ ಯದಯಸದ ಫಸಣಸಳಯ (



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.47/2011-12

ಫಸಱಕ್ತಮಯ ಶಕಸಿರಿ ದವಿ ೂಳಿ ಕಸಲಯಜನುನ ಅಱೂರಿಗಯ ಶಥಲಳಕಸ ಭಸಡಿ 
ಕಯೂಡುಳಂತಯ 05/08/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.30/2011-12 ಷಂದಸಯಲು ಗಸಯ.ಂ ಸಮಪಿಿಮಲಿಱ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ಔಲಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ 16/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.30/2011-12 ಬಸಖಮಱಕ್ಷಿಮ ಷೌಱಬಮ ದಯೂಯತಯದಿಯುಳ ಔುರಿತು 11/08/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.01/2011-12 ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಿಮಲಸಱದ ಄ಳಮಳಸಸಯದ ಫಗಯೆ 25/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.01/2011-12 ಳಗಸಿಳಣಯ & ಕಯಶಗಯೂಡು ಗಸಯಭಂಚ್ಸಯಿ್ತಮ ಄ಳಮಳಷಯಥಮ ಫಗಯೆ 14/09/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.01/2011-12 ಫಸ್ ಷಸಟಂಡ್ ದುಯಸಿಿ ಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ 04/01/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.42/2011-12

ಶ್ಯ ಯಂಖನಸಥಷಸಳಮಿ ದಯಳಷಸಥನ ಄ಚ್ಿಔಯು ೂಜಯಮ ಬಿಱುಱ ಂದೂಳಯಯ 
ಳವರಖಳಸಗಿಯುಳ ಫಗಯೆ 28/07/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.11/2011-12 ಷಸಳಿಜನಔ ಹಿತದೃಷಿಡ ಄ಜಿಿ 05/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.01/2011-12 ಫಯಱೂಯು(ತಸ), ಬಿಕಯೂುಡು(



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.02/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮಖಲನುನ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.58/2011-12 ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಿ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ 16/01/2012

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.94/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ 30/01/2012

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.98/2011-12 ಈದಯೂಮಖ ಕಯೂಡಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಕಯೂರಿ 06/02/2012

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.16/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ 31/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.39/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ 27/07/2001

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.13/2011-12 ಷಲಿಭಡಿ ಗಸಯಭಕಯು  ಔುಡಿಮುಳ ನರಿಗಸಗಿ ಒಳರ್ ಟಸಮಂಕ್ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು 28/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.35/2011-12 ಈಚ್ುಂಗಿ ಫಯಟ್ಟದಲಿಱಯುಳ ಕಯಯಯಮನುನ ದುಯಸಿಿಗಯೂಳಿಶುಳ ಫಗಯೆ 09/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.34/2011-12 ಶ್ಯ.ಎಂ.ಆ.ಗಿರಿ ದಿಳ.ದ.ಶ ಿಹಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಫಗಯೆ 08/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.09/2011-12 ಷನಕಯ ಗಸಯಭಕಯು ಅಯಯೂಖಮ ಕಯಂದಯ & ಕಯಂದಯ ನೌಔಯಯ ಳಶರ್ತ ಖೃಷ ನಭಸಿಣ ಔುರಿತು 28/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.30/2011-12 ಄ಂಖನಸಡಿ ಔಟ್ಟಡ ಕಯೂರಿ 10/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.31/2011-12

ಕಯಂಕಯಯಯ ಗಸಯ.ಂ ಸಮಪಿಿಮ ಗಸಯಭಖಳಿಗಯ ಪ್ಲಱಯಯಡ್ ಭತುಿ ಔುಡಿಮುಳ ನಯು 
ದಗಿಶಱು ಕಯಯಯಖಳಿಗಯ ನಯು ಷರಿಶುಳ ಫಗಯೆ 10/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.21/2011-12

ಭರಿಮನ ಕಯೂಱು ಗಸಯಭಕಯು ಶಭುದಸಮ ಬಳನ & ಲಚ್ಯಂಡಿ ಳಮಳಷಯಥಗಯ 
಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿ 24/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.42/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಱಬಮ ಭತುಿ ವಿದುಮಚ್ಛಕ್ತ ಿಟಸಯನ್ಸ ಪಸಭಿರ್ ಸಸಕ್ತಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ 06/07/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.36/2011-12

ಕಯಶಗಸನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಯೊಜನಯ ೂಣರಗಯೂಂಡಿದೆಯೂ ಷಣ 
ಸಳರ್ತಶದ ಫಗಯ ೆದೂಯು ಄ಜಿಿ 27/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.27/2011-12 ಄ನುದಸನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಔುರಿತು 07/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.32/2011-12 ಖಯನಷಳಿಲ ಭಸವಿನತಯೂಯ ಫಡಸಳಣಯಗಯ ಕ್ತನಶ ಯೊಜನಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು 10/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.50/2011-12 ಕಯಶಗಸನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ 05/08/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.25/2011-12 ಷಲಿಭಡಿ ಗಸಯಭಕಯು ಶಭುದಸಮ ಬಳನಳನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡಿಸಿ ಕಯೂಡುಳಂತಯ 04/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.12/2011-12 ಕಯೂಠಡಿಖಲನುನ ದುಯಸಿಿ ಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ 28/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.49/2011-12

ಶಕಸಿರಿ ಹಿರಿಮ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯಗಯ ಸಯೂಶದಸಗಿ ಎಯಡು ಔಟ್ಟಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ 
ಫಗಯೆ 05/08/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.38/2011-12

ಲುಖುಳಳಿಲ ಷುಱಱಷಳಿಲ  ಗಸಯಭಖಳಿಗಯ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ 
ಫಗಯೆ 26/07/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.08/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಿ ಫಗಯೆ 28/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.44/2011-12

ದಯಳಯ ಭುದೆನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಸಯೂಯಖಡಯ ಸಸಿಶುಳ ನಸಸಿಖಳಿಗಯ ಔುಡಿಮುಳ 
ನರಿನ ಸಸಖೂ ಯಷಯಿಮ ಳಮಳಷಯಥ ಸಸಖೂ ಆನನತಯ ಷೌಱಬಮಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ 29/07/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.47/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ 26/07/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.20/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ 24/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.41/2011-12 ಕ್ತಯು ನಯು ಶಯಫಯಸಜು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ 06/07/2011



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.20/2011-12 ಕ್ತಯು ನಯು ಶಯಫಯಸಜು ಯೊಜನಯ ಮನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು 24/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.11/2011-13 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಔುರಿತು 28/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.10/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ 28/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.19/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ 24/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.07/2011-12

಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯ ಔನನಡ ಬಳನ 3 ಄ಜಿಿಖಲು ು ಅಶತಯಯ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ 
ಫಗಯೆ 28/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.18/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ 24/05/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.46/2011-12 ಯಶಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು 06/07/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ59/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಫಮಖಲನುನ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ 15/03/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ 08/09/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.40/2011-12 ಶ್ಯಭರ್ತ ಯ.ಅರ್.ಶ್ಳಭಭ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು 24/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂಆತಯಯ/2011-12 ಖಂಗಸ ಔಲಸಮಣ ಯೊಜನಯಮಡಿಮಲಿಱ ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ 08/09/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.01/2011-12 ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಮತ್ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಄ಳಮಳಸಸಯದ ಫಗಯೆ 23/08/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.36/2011-12 ಜಸಳಖಲ್ ಗಸಯಭದ ಜೂನಮರ್ ಕಸಲಯಜು ಎಯಡು ಕಯೂಠಡಿಖಲ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ 26/07/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.33/2011-12 ಶ್ಯಭರ್ತ ಬಿ.ಎಸ್.ಗಿತಸ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಕಯೂರಿ 08/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.01/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ 29/08/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.84/2011-12

ತಸ.ಂ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಬಿ.ಯಕಸಶ್ ಯಳಯನುನ ಫಯಯಯ ಔಡಯಗಯ 
ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ 28/02/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.160/2011-12 ಷುಱಱಷಳಿಲ ಗಸಯಭಶಥರಿಗಯ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮಖಲನುನ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಭನವಿ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.162/2011-12 ಖಂಗಯಭತಶಥಯ ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣಕಯು ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿ 15/03/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.154/2011-12 ಮಶಲೄಯು ಗಸಯ.ಂ ಸಮಪಿಿಮ ಗಸಯಭಖಳಿಗಯ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ಗಿಶುಳ 14/03/2012

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.86/2011-12 ಶ್ಯ ಕಯಯಲುಯ ಫಶಯಳಯ ದಯಸಱಮಕಯು ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ 28/02/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.27/2011-12

ಮಲಿಮೂಯು ಕಯೂಱು ಗಸಯಭಕಯು ಶಭುದಸಮ ಬಳನಳನುನ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಔುರಿತು 04/06/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.161/2011-12 ಶಭುದಸಮ ಬಳನಕಯು ಷಣ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ 15/03/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.88/2011-12

ಎನ್.ಎಂ.ಫಶಳಯಸಜು ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ನಯಲಿಿಗಯ ಗಸಯಭಕಯು ಭೂಱಬೂತ 
ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿ 26/02/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.60/2011-12

ಫಸಣಸಳಯ ಟೌನಯೆ ಕ್ತಯು ನಯು ಶಯಫಯಸಜು ಯೊಜನಯ & ಡಯೈನಯಜ್ ಳಮಳಷಯಿಮನುನ 
ಔಱಸಿಳು ಫಗಯೆ 13/02/2011

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.57/2011-12

ಶ್ಯ ಶ್ಳಮಮ ಔಛಯರಿ ಶಸಸಮಔ ಆಳರಿಗಯ ಯತನದ ಫಸಕ್ತಮನುನ ಸಳರ್ತಸಿ ಔತಿಳಮಕಯು 
ಭಯು ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು. 16/01/2012

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.89/2011-12

ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ ಄ನುದಸನದಡಿಮಲಿಱ ಸಸಶನ (ತಸ) ದುದ ೆ(



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ-ಆತಯಯ/2011-12 ಷಸಳಿಜನಔ ಔುಂದು ಕಯೂಯತಯ ಶಫಯಗಯ ಸಸಜಯಸಖುಳ ಔುರಿತು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ06/2011-12 ಮಿನುಗಸಯರಿಗಯ ಅಖುರ್ತಿಯುಳ ಄ನಸಮಮದ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ06/2011-12

ಶ್ಯಭರ್ತ ಶುಧಸ ಕಯೂಂ ಯವಿಯೊಜನಯ ಔುಯ ಄ಯಔಱಖೂಡು(ತಸ) ಆಳರಿಗಯ ಅಯಭ 
಄ಡಿಮಲಿಱ ಭನಯ ನಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ64/2011-12

ಶ್ಯ ವಿಯವಯಳ ಶಭುದಸಮ ಬಳನಕಯು ಭುಕಮಭಂರ್ತಯಮಳಯ ವಿವಯವ ಄ನುದಸನ 
ಕಯೂರಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ80/2011-12

ಬಿ.ಎಸ್.ಯಂಔಟಯ ನಱೂಱಯಲಿಱ ುಔಯಸಯ ಶಂತಯ ಶಔಲಯುಯ ತಸ, ಸಸಶನ , ಯಷಯಿ 
ಕಸಭಗಸರಿಮ ಬಿಱಱನುನ ಸಳರ್ತಶುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ36/2011-12 ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ41/2011-12 ಷಸಣಯನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಳನುನ ಭಸದರಿ ಗಸಯಭಳನಸನಗಿ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2011-12

ಸಯಶಯುಖುಡಡದಿಂದ ತುಂಬದಯಳನಷಳಿಲಮಳಯಗಿನ ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಿಮಲಸಱದ ಄ಳಮಳಸಸಯದ 
ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ26/2011-12

ನಕಸವಯ ಔಂಡ ದಸರಿ ಭುಚಿು ರ್ತಯುಗಸಡುಳ ದಸರಿಗಯ ಄ಡಿಡಡಿಸಿಯುಳ ಜಿ.ಂ 
ಆಂಜಿನಮರ್ ವಿಯುದಧ ಔಯಭ ಕಯಗಯೂಲುಲಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ78/2011-12

಄ಮಮಣಣಗೌಡ ಬಸಯರ್ತಮ ಜನತಸ ಕಸಳಯನಷಳಿಲ ಕ್ಷಯಯತ ಄ಯಔಱಖೂಡು ತಸ ನಯು 
ಫಯಯದಿಯುಳ ಫಗಯ ೆ& ಄ನುದಸನದ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ12/2011-12

ಅಯಮ ಭನಯ ಖ್ಸಶಗಿ ಷಣದಿಂದ ಔಟಿಟದುೆ, ಭನಯ ಬಿಱಱನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ 
ಔುರಿತು

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ32/2011-12

ಹಿರಿಷಸಯ, ಕಯೂತಿನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಭೂಱಬುತ ಷೌಔಮಿ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ 
ಕಯೂರಿ ಶಲಿಱಸಿಯುಳ ಭನವಿ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ08/2011-12 ಡಯರಿಯ್ತಂದ ಄ನಸಮಮ ಅಗಿಯುಳ ಔುರಿತು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ76/2011-12 ಯಷಯಿ ದುಯಸಿಿ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ39/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ65/2011-12

ಶಔಲಯುಯ ತಸ: ಈದಯಸಯ ಗಸಯಭಕಯು ಶ್ಯ ಅದಿಕ್ತಿ ದಯವಿಯಭಭ ದಯಳಷಸಥನಕಯು 
ಸಯೂಖುಳ ಯಷಯಿಮ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ166/2011-12

ಮಡೂಯು ಗಸಯಭದ ಯಷಯಿಗಯ ಭಯು ಡಸಂಫರಿಔಯಣ ಭಸಡಱು ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿಯುಳ 
ಔುರಿತು

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2011-12 ಫಯಱೂಯು ತಸ, ಬಿಕಯೂುಡು 



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2011-12

ಶ್ಯ.ಎಂ.ಅರ್.ಔೃವಣಭೂರ್ತಿ ಸಷನ ಚ್ಸಱಔಯು ಆಳರಿಗಯ ಯತನಳನುನ ಕಯೂಡಿಶುಳಂತಯ 
ಕಯೂರಿ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ08/2011-12 ಈದಯೂಮಖ ಖ್ಸರ್ತಯ ಯೊಜನಯಮ ಷಣಳನುನ ದುಯುಯೊಖ ಭಸಡಿಕಯೂಲುಲರ್ತಿಯುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ80/2011-12

ಚ್.ಯಸ.(ತಸ ಜನಸಯ ಕಯಯಯಯ್ತಂದ ಹಿರಿಷಸಯ & ಯಳಣಫಯಲಗಯೂಲ(



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂಆತಯಯ/2011-12

ಫಯಪಿಡಿತ ಯದಯಸದ ಫಸಣಸಳಯ (



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.67/2011-12

.ಜಸ.ಕಸಲಯೂನಮಲಿಱಯುಳ ನಯನದಲಿಱ ಡಸ:಄ಂಫಯಡುರ್ ಶಭುದಸಮ ಬಳನ 
ನಯನದ ಖ್ಸತಯ ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.67/2011-12 ಖುಡಯಡನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱಯುಳ ಚ್ಯಂಡಿ ದುಯಸಿಿಖಲನುನ ಭಸಡಿಶುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.06/2011-12 ಅಱೂಯು ತಸ ಕಜಸನಯಮಲಿಱ ಗಸಯಭಶಥಯನುನ ನಯೊಜಿಶುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2011-12

ಫಯಱೂಯು ತಸ ಬಿಕಯೂುಡು 



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.31/2011-12

ಕಯಂಕಯಯಯ ಗಸಯ.ಂ ಸಮಪಿಿಮ ಗಸಯಭಖಳಿಗಯ ಪ್ಲಱಯಯಡ್ ಭತುಿ ಔುಡಿಮುಳ ನಯು 
ದಗಿಶಱು ಕಯಯಯಖಳಿಗಯ ನಯು ಷರಿಶುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.21/2011-12

ಭರಿಮನ ಕಯೂಱು ಗಸಯಭಕಯು ಶಭುದಸಮ ಬಳನ & ಲಚ್ಯಂಡಿ ಳಮಳಷಯಥಗಯ 
಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.42/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಱಬಮ ಭತುಿ ವಿದುಮಚ್ಛಕ್ತ ಿಟಸಯನ್ಸ ಪಸಭಿರ್ ಸಸಕ್ತಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.36/2011-12

ಕಯಶಗಸನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದಲಿಱ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಯೊಜನಯ ೂಣರಗಯೂಂಡಿದೆಯೂ ಷಣ 
ಸಳರ್ತಶದ ಫಗಯ ೆದೂಯು ಄ಜಿಿ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.27/2011-12 ಄ನುದಸನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳಂತಯ ಔುರಿತು

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.32/2011-12 ಖಯನಷಳಿಲ ಭಸವಿನತಯೂಯ ಫಡಸಳಣಯಗಯ ಕ್ತನಶ ಯೊಜನಯ ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ಔುರಿತು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.50/2011-12 ಕಯಶಗಸನಷಳಿಲ ಗಸಯಭಕಯು ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.25/2011-12 ಷಲಿಭಡಿ ಗಸಯಭಕಯು ಶಭುದಸಮ ಬಳನಳನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡಿಸಿ ಕಯೂಡುಳಂತಯ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.12/2011-12 ಕಯೂಠಡಿಖಲನುನ ದುಯಸಿಿ ಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.49/2011-12

ಶಕಸಿರಿ ಹಿರಿಮ ಸಯಥಮಿಔ ವಸಲಯಗಯ ಸಯೂಶದಸಗಿ ಎಯಡು ಔಟ್ಟಡ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ 
ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.38/2011-12

ಲುಖುಳಳಿಲ ಷುಱಱಷಳಿಲ  ಗಸಯಭಖಳಿಗಯ ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಷೌಔಮಿ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ 
ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.08/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಿ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.44/2011-12

ದಯಳಯ ಭುದೆನಷಳಿಲ ಗಸಯಭದ ಸಯೂಯಖಡಯ ಸಸಿಶುಳ ನಸಸಿಖಳಿಗಯ ಔುಡಿಮುಳ 
ನರಿನ ಸಸಖೂ ಯಷಯಿಮ ಳಮಳಷಯಥ ಸಸಖೂ ಆನನತಯ ಷೌಱಬಮಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.47/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.20/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.41/2011-12 ಕ್ತಯು ನಯು ಶಯಫಯಸಜು ಭಂಜೂಯಸರ್ತ ನಡುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.20/2011-12 ಕ್ತಯು ನಯು ಶಯಫಯಸಜು ಯೊಜನಯ ಮನುನ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.11/2011-13 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥಗಯ ಄ನುದಸನ ಬಿಡುಖಡಯ ಔುರಿತು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.10/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.19/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ದಗಿಶುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.07/2011-12

಄ಂಖನಸಡಿ ಕಯಂದಯ ಔನನಡ ಬಳನ 3 ಄ಜಿಿಖಲು ು ಅಶತಯಯ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ 
ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.18/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿ ಄ಭಿಳೃದಿಧ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.46/2011-12 ಯಶಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ59/2011-12 ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಫಮಖಲನುನ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ01/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.40/2011-12 ಶ್ಯಭರ್ತ ಯ.ಅರ್.ಶ್ಳಭಭ, ಶಷ ಶ್ಕ್ಷಔ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಔುರಿತು
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂಆತಯಯ/2011-12 ಖಂಗಸ ಔಲಸಮಣ ಯೊಜನಯಮಡಿಮಲಿಱ ಕಯೂಲಯ ಫಸವಿ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.01/2011-12 ತಸಱೂಱಔು ಂಚ್ಸಮತ್ ನಡಯಮುರ್ತಿಯುಳ ಄ಳಮಳಸಸಯದ ಫಗಯೆ



ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.36/2011-12 ಜಸಳಖಲ್ ಗಸಯಭದ ಜೂನಮರ್ ಕಸಲಯಜು ಎಯಡು ಕಯೂಠಡಿಖಲ ದುಯಸಿಿ ಫಗಯೆ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.33/2011-12 ಶ್ಯಭರ್ತ ಬಿ.ಎಸ್.ಗಿತಸ ಄ಂಖನಸಡಿ ಕಸಮಿಔತಯಿ ಆಳಯ ಳಗಸಿಳಣಯ ಕಯೂರಿ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.01/2011-12 ಔುಡಿಮುಳ ನರಿನ ಳಮಳಷಯಥ ಭಸಡಿಕಯೂಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.84/2011-12

ತಸ.ಂ ಔಛಯರಿಮಲಿಱ ಕಸಮಿನಳಿಹಿಶುರ್ತಿಯುಳ ಬಿ.ಯಕಸಶ್ ಯಳಯನುನ ಫಯಯಯ ಔಡಯಗಯ 
ಳಗಸಿಳಣಯ ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.160/2011-12 ಷುಱಱಷಳಿಲ ಗಸಯಭಶಥರಿಗಯ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಱಬಮಖಲನುನ ದಗಿಸಿಕಯೂಡುಳಂತಯ ಭನವಿ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.162/2011-12 ಖಂಗಯಭತಶಥಯ ಶಭುದಸಮ ಬಳನ ಔಟ್ಟಡ ನಭಸಿಣಕಯು ಄ನುದಸನ ಕಯೂರಿ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.154/2011-12 ಮಶಲೄಯು ಗಸಯ.ಂ ಸಮಪಿಿಮ ಗಸಯಭಖಳಿಗಯ ಭೂಱಬೂತ ಷೌಔಮಿಖಲನುನ ಗಿಶುಳ
ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.86/2011-12 ಶ್ಯ ಕಯಯಲುಯ ಫಶಯಳಯ ದಯಸಱಮಕಯು ಶಸಸಮ ಕಯೂರಿ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.27/2011-12

ಮಲಿಮೂಯು ಕಯೂಱು ಗಸಯಭಕಯು ಶಭುದಸಮ ಬಳನಳನುನ ಭಂಜೂಯು 
ಭಸಡಿಸಿಕಯೂಡುಳ ಔುರಿತು

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.161/2011-12 ಶಭುದಸಮ ಬಳನಕಯು ಷಣ ಭಂಜೂಯು ಭಸಡುಳ ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.88/2011-12

ಎನ್.ಎಂ.ಫಶಳಯಸಜು ಄ಧಮಕ್ಷಯು, ಄ಯಸಿಕಯಯಯ ನಯಲಿಿಗಯ ಗಸಯಭಕಯು ಭೂಱಬೂತ 
ಷೌಔಮಿ ಕಯೂರಿ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.60/2011-12

ಫಸಣಸಳಯ ಟೌನಯೆ ಕ್ತಯು ನಯು ಶಯಫಯಸಜು ಯೊಜನಯ & ಡಯೈನಯಜ್ ಳಮಳಷಯಿಮನುನ 
ಔಱಸಿಳು ಫಗಯೆ

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.57/2011-12

ಶ್ಯ ಶ್ಳಮಮ ಔಛಯರಿ ಶಸಸಮಔ ಆಳರಿಗಯ ಯತನದ ಫಸಕ್ತಮನುನ ಸಳರ್ತಸಿ ಔತಿಳಮಕಯು 
ಭಯು ನಯಭಔ ಭಸಡುಳ ಔುರಿತು.

ಅ(1)ಷಸ.ಔು.ಕಯೂ.89/2011-12

ಜಿಲಸಱಧಿಕಸರಿಖಲ ಄ನುದಸನದಡಿಮಲಿಱ ಸಸಶನ (ತಸ) ದುದ ೆ(


