ಸಿ.ಎ.ಸಂಜಯ್,
ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಸಹಾಯಕ
ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ, ಬ್ರ ೀವರಿ, ವೈನರಿ ಹಾಗೂ ಮೊಲಾಸ್ಟಸ್ವಿಭಾಗ [ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿ ಣ ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ]
ಕಲಂ 4(1)ಎ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ

01

ES2020061692

02

ES20200616168

03

ES20200619106

04

ES20200624184

05

ES20200626547

ವಿಷಯ

ಆರಂಭಿಸ್ಟದ
ದಿನಾಂಕ

ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ ವಿಭಾಗ
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು, ಮೆ|| ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಿ ರಿಟ್ಸ ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನಂದೂರು- 13-07-2020
ಕೆಸರಟಗಿ ಇಂಡಸಿ್ ರೀಯಲ್ಏರಿಯಾ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ 202021ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಡಿಸಿ್ ಲರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದು ನ್ವೀಕರಿಸುವ್
ಬಗೆೆ .
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು, ಮೆ|| ಜಾನ್ ಡಿಸಿ್ ಲರಿೀಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ (ಲಿೀಸಿ ಆಫ್ ಮೆ||
ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇನ್ ಪ್ವ್ರ್ ಲಿ., ಘಟಕ: ಸ್ಥಯ ಂಸನ್ಸ ಡಿಸಿ್ ಲರಿೀಸ್)
ದುಗ್ಗೆ ವ್ತಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಹರಪ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ
2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಡಿಸಿ್ ಲರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದು
ನ್ವೀಕರಿಸುವ್ ಬಗೆೆ .
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು, ಮೆ|| ವಾಹ್ನನ ಡಿಸಿ್ ಲರಿ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ. ತಾವ್ರಗೇರಾ, ಕುಷ್್ ಗಿ
ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಕೊಪ್ಿ ಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಡಿಸಿ್ ಲರಿ
ಹಾಗೂ ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ಸನ್ನ ದು ನ್ವೀಕರಿಸುವ್ ಬಗೆೆ .
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು, ಮೆ|| ಸವ್ೆದಾ ಡಿಸಿ್ ಲರಿೀಸ್, ಪ್ಲೆ ಟ್ ನಂ-29&30,
ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಇಂಡಸಿ್ ರೀಯಲ ಏರಿಯಾ, ನಂದಿಕೂರು, ಪ್ಡುಬಿದಿರ ,
ಕಾಪು(ತಾ), ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಡಿಸಿ್ ಲರಿ
ಹಾಗೂ ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ಸನ್ನ ದು ನ್ವೀಕರಿಸುವ್ ಬಗೆೆ .
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು,ಮೆ:ಸಿಂಗಲ
ಮಾಲ್
ಸಿಿ ರಿಟ್ಸ
ಇಂಡಿಯ(ಪ್ರ ೈ)
ಲಿಮಿಟೆಡ, ಬೈಕಂಪ್ಲಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಡಿಸಿ್ ಲರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ಸನ್ನ ದು ನ್ವೀಕರಿಸುವ್ ಬಗೆೆ .

17-06-2020

30-06-2020

01-07-2020

01-07-2020

ವಿಲೆ
ದಿನಾಂಕ
ದಾಖಲೆ
ಕೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸ್ಟದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ
ಸವ ರೂಪ

06

ES20200629818

07

ES2020072026

01

ES20200618211

01

18013/14/2020

02

18013/17/2020

03

18013/02/2021

01

ES2020052814

02

ES202006035

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು, ಮೆ|| ಜಾನ್ ಡಿಸಿ್ ಲರಿೀಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ (ಲಿೀಸಿ ಆಫ್ ಮೆ||
ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇನ್ ಪ್ವ್ರ್ ಲಿ., ಘಟಕ: ಸ್ಥಯ ಂಸನ್ಸ ಡಿಸಿ್ ಲರಿೀಸ್)
ದುಗ್ಗೆ ವ್ತಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಹರಪ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ
2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಡಿಸಿ್ ಲರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದು
ನ್ವೀಕರಿಸುವ್ ಬಗೆೆ .
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು, ಮೆ|| ಅಮೃತ್ ಡಿಸಿ್ ಲರಿೀಸ್ ಪ್ರ ೈ ಲಿ. ಶಾಮನೂರು
ಶುಗಸ್ೆ ಲಿ. ಆವ್ರಣ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 234, ದುಗ್ಗೆ ವ್ತಿ, ಹರಪ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾ,
ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಡಿಸಿ್ ಲರಿ ಹಾಗೂ
ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ಸನ್ನ ದು ನ್ವೀಕರಿಸುವ್ ಬಗೆೆ .
ಬ್ರ ೀವರಿ ವಿಭಾಗ
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು, ಮೆ: ಯುನೈಟೆಡ ಬಿರ ೀವ್ರಿೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ,
ಮಂಗಳೂರು ಇವ್ರಿಗೆ 2021-22 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಬಿರ ೀವ್ರಿ ಮತ್ತು
ಬಾಟ್ೆ ಂಗ ಸನ್ನ ದುಗಳನ್ನನ ನ್ವೀಕರಿಸುವ್ ಬಗೆೆ .
ವೈನರಿ ವಿಭಾಗ
ಮೆ|| KRSMA ಎಸ್್ ೀಟ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ., ಜೂಲಕುಂಟ್ ಗ್ಗರ ಮ ತಾವ್ರಗೆರೆ
ಅಂಚೆ, ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಕುಷ್್ ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಿ ಳ ಇವ್ರಿಗೆ ಸನ್ 2020-21
ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ವೈನ್ ಬಾಟ್ೆ ಂಗ ಸನ್ನ ದು ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಕುರಿತ್ತ
ಮೆ|| ಸುಲ್ಲ ವನಿಯಾಡಸ ೆ
್ ಪೈ ಲಿ, [ಮೆ: ಇಂಡಿಯನ್್ ಎಂಬಿಯನ್ಸ ್
ವನಿಯಾಡಸ ್ೆ ಪ್ರ ೈ ಲಿ ರವ್ರ ಉಪ್ ಗುತಿು ಗೆದಾರರು] ಸರ್ವೆ ನಂ. 69/ಬಿ,
ತಡೀಳ್ಗ್ಗರ ಮ, ಬಸವ್ಕಲ್ಲಯ ಣ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಿೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ
2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ವೈನ್ರಿ ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ಸನ್ನ ದು ನ್ವೀಕರಿಸುವ್ ಬಗೆೆ .
ಕಿಕೆಕ ೀರಿ ಫಾರಂ ಫುಡ ಅಂಡ ಬೆವ್ರೇಜಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ ತಲಿಸ್ಥಾ
ವೈನ್ರಿ, ಕಿಕೆಕ ೀರಿ ಗ್ಗರ ಮ ಹಣಗೆರೆ ಅಂಚೆ, ತಿೀಥೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು
ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೊಲಾಸ್ಟಸ್
ಮೆ: ಇಮ್ ಕೊೀಲ್ಲ (ಎಕ್ಸಸ ಪೀಟ್ಸ ೆ) ಲಿ., ನಿೀಲ್ಲದಿರ , ಆಳವಾರ್
ಪೇಟ್, ಚೆನೈ ಇವ್ರಿಗೆ ಉತು ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲಕಿನ್
ಬೈತಖೀಲ ಬಂದರಿನ್ಲಿೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಸಂಗರ ಹ್ನಸಲು ಮತ್ತು
ರಫುು ಮಾಡುವ್ ಕುರಿತ್ತ ಕಾಕಂಬಿ ಲಭ್ಯ ತೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟ್ 2020-21ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ದಿ ಉಗ್ಗರ ಸುಗ್ಗರ ವ್ಕಸ ೆ ನಾಗರಳ್ಳಿ -ಮಳ್ಳಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಜೇವ್ಗಿೆ
ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಕಲುಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆಗೆ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

11-08-2020

20-08-2020

23-06-2020

09-07-2020

20-07-2020

15-03-2021

18-06-2020

08-07-2020

03

ES2020060413

04

ES202006083

05

ES202006108

06

ES2020061011

07

ES20200612112

08

ES2020061374

09

ES2020061376

ಮೆ:ಇ.ಐ.ಡಿ. ಪ್ಲಯ ರಿ [ಇಂಡಿಯಾ] ಲಿ, ಹುಲೆ ಟ್್ ಗ್ಗರ ಮ, ಹಳ್ಳಯಾಳ
ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಉತು ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮದಯ ಸ್ಥರವ್ನ್ನನ ತಯಾರು
ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ
ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ಫೀಡಸ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾ ಳ ಸಂಖ್ಯಯ :492/493, ಚನ್ನ ಗಿರಿ ರಸ್ು ,
ದಾವ್ಣಗೆರೆ . ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ಕೊೀರ್ ಗಿರ ೀನ್ ಶುಗರ್ ಆಯ ಂಡ ಫ್ಯಯ ಯಲಸ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ. ತ್ತಮಕೂರು
ಗ್ಗರ ಮ, ವ್ಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಇವ್ರಿಗೆ
ಮದಯ ಸ್ಥರವ್ನ್ನನ ತಯಾರು ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ಕೊೀರ್ ಗಿರ ೀನ್ ಶುಗರ್ ಆಯ ಂಡ ಫ್ಯಯ ಯಲಸ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ. ತ್ತಮಕೂರು
ಗ್ಗರ ಮ, ವ್ಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಇವ್ರಿಗೆ
ಮದಯ ಸ್ಥರವ್ನ್ನನ ತಯಾರು ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಎಸ್. ಕೆ.ಎಂ ಅನಿಮಲ ಫೀಡಸ & ಪುಡಸ ಲಿಮಿಟ್ಡ, ಜಟೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ಗರ ಮ
ಕೊಳ್ಳಳ ಗ್ಗರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿತರ ದುಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು
ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ಡೈರೆಕ್ ರ್ ಸುಪಿರ ಮ್ ಫೀಡಸ , (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರ ೈ.ಲಿ. ಹೇರೂರು,
ಬರ ಹಾಾ ವ್ರ ತಾಲ್ಲಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ
ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು
ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ಶಕಿು
ಬಾಟ್ೆ ಂಗ್ ಇಂಡಸಿ್ ರೀಸ್್, ಮಾನ್ೆಮಿಗುಡಡ , ವಟೆ ,
ಬಂಟ್ವಾ ಳ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ದಕಿಿ ಣ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ
ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು
ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

02-07-2020

08-07-2020

24-06-2020

10

ES2020061592

11

ES20200615136

12

ES2020061649

13

ES20200616103

14

ES20200616112

15

16

ES20200616150

ES20200616191

17

ES20200616203

18

ES20200616250

ಮೆ|| ಶ್ರ ೀ ರೇಣುಕಾ ಸುಗಸ್ೆ ಲಿಮಿಟೆಡ ಹವ್ಳಗ್ಗ ಗ್ಗರ ಮ ತಾ: 04-08ಅಫಜಲಪೂರ. ಕಲುಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಉತಾಿ ದನೆ,
2020
ಸಂಗರ ಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ಶ್ರ ೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಫೀಡಸ , ಶಾಸಿು ರ ನ್ಗರ, ಚಾರ ಗ್ಗರ ಮ, ಕಾಕೆಳ 08-07ತಾಲ್ಲಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ
2020
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ಮಹಾತಾ ಗ್ಗಂಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆ ನಿಯಮಿತ, ಹುಣಜಿ(ಎ) 01-07ಗ್ಗರ ಮ, ಭಾಲಿಕ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಿೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ತಯಾರಿಕೆಗ್ಗಗಿ 2020
2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ| ಲಕಿಿ ಾ ೀ ಫೀಡಸ & ಫಾಮ್ಸ ೆ ಮಂದಾತಿೆ, ಬರ ಹಾಾ ವ್ರ ತಾಲ್ಲಕು , 08-07ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
2020
ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ರೈತ ಸೇವಾ ಗ್ಗರ ಮೀದ್ಯ ೀಗ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ, 08-07ಕನಾಯ ನ್, ಹೆಬಿರ , ಕಾಕೆಳ ತಾಲ್ಲಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ
2020
ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು
2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ಎನ್.ಎಸ್.ಎಲ. ಶುಗಸ್ೆ ತ್ತಂಗಭ್ದರ ಲಿ||, ದೇಶನೂರು ಗ್ಗರ ಮ, 13-07ಸಿರುಗುಪ್ಿ
ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆಗೆ
2020
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ಗಗಿ 2020-21ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ಕೊೀಮಲ ಫೀಡಸ , ಚಾರ ಗ್ಗರ ಮ, ಹೆಬಿರ ತಾಲ್ಲಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ , 08-07ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಹೊಂದಲು
2020
ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ಕೊೀಮಲ ಅಗ್ರ ೀ ಫೀಡಸ , ಚಾರ ಗ್ಗರ ಮ, ಹೆಬಿರ ತಾಲ್ಲಕು. ಉಡುಪಿ 08-07ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಹೊಂದಲು
2020
ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ವಕರ ಂ ಫೀಡಸ , ಮಂಡಾಡಿರ್ಜಡುಡ , ಚಾರ ಗ್ಗರ ಮ, ಹೆಬಿರ ತಾಲ್ಲಕು . 08-07ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
2020
ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

19

ES20200617250

20

ES20200617361

21

ES20200618289

22

ES2020061932

23

ES20200619425

24

ES20200620187

25

ES20200620241

ಮೆ:ಇ.ಐ.ಡಿ. ಪ್ಲಯ ರಿ [ಇಂಡಿಯಾ] ಲಿ, ಹುಲೆ ಟ್್ ಗ್ಗರ ಮ, ಹಳ್ಳಯಾಳ
ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಉತು ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಉತಾಿ ದಿಸಿ, ಸಂಗರ ಹ್ನಸಿ
ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ:ಅನ್ನಪ್ಮ ಫೀಡಸ ್ಮತ್ತು ಫಾಮ್ಸ ್ೆ, ಪೇಪ್ರ್್ಮಿಲ್ನ್ ಹತಿು ರ, ಪ್ಲರ ಂತಯ
ಗ್ಗರ ಮ, ಮೂಡಬಿದ್ರರ ,ಮಂಗಳೂರು ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಉತಾಿ ದಿಸಿ, ಸಂಗರ ಹ್ನಸಿ
ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ಶ್ರ ೀ ರೇಣುಕಾ ಸುಗಸ್ೆ ಲಿಮಿಟೆಡ ಹವ್ಳಗ್ಗ ಗ್ಗರ ಮ ತಾ:
ಅಫಜಲಪೂರ.
ಕಲುಬುರಗಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ,
ಇವ್ರಿಗೆ
ಮದಯ ಸ್ಥರವ್ನ್ನನ
ತಯಾರಿಕೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು
2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಪ್ರ ಧಾನ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು, ಮೆ|| ಕೆಎಂಎಫ್ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಕಾರ್ಖೆನೆ
ಸಂಡಾ ಗ್ಗರ ಮ, ಶ್ಕಾರಿಪುರ, ಶ್ವ್ಮಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ
ತಯಾರಿಕೆಗ್ಗಗಿ
2021-22
ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದುು ,
ಮೆ| ಸುರಭಿ ಫೀಡಸ , ಸರ್ವೆ ನಂ-345. ನಾಲ್ಲಕ ರು ಗ್ಗರ ಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ,
ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ವಜಯನ್ಗರ ಶುಗಸ್್ೆ ಪ್ರ ೈವೇಟ್್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,ಪ್ಲರ ಥಮಿಕ ಡಿಸಿ್ ಲರಿ,
ಗಂಗ್ಗಪೂರ ಗ್ಗರ ಮ, ಮಂಡರಗಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ . ಇವ್ರಿಗೆ ಮದಯ ಸ್ಥರ
ತಯಾರಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು
ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ
ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ವಜಯನ್ಗರ ಶುಗಸ್್ೆ ಪ್ರ ೈವೇಟ್್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,ಗಂಗ್ಗಪೂರ ಗ್ಗರ ಮ,
ಮಂಡರಗಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ . ಇವ್ರು ಕಾಕಂಬಿ ಉತಾಿ ದನೆ, ಸಂಗರ ಹಣೆ ಹಾಗೂ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

02-072020

02-072020

04-082020

02-072020

08-072020

02-072020

02-072020
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ES20200620462

27

ES20200620596
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ES20200623388

29

ES20200623554
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ES20200623606

31

ES20200624118

ಮೆ: ವನಾಯಕ ಆಗ್ರ ೀ ಪ್ಲರ ಡಕ್ಸ್ ಸ , ಎಳ್ಳಿ ಂಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ,
ಹೆಬಿರ , ಕಾಕೆಳ ತಾಲ್ಲಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ
ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು
ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಶ್ರ ೀ.ವಕರ ಮ್
ಮಾಲಿೀಕರು,
ಶ್ರ ೀದೇವ
ಕಾಯ ಟಲ
ಫೀಡಸ
ಇಂಡಸಿ್ ರೀಸ್, ಸವೇೆ ನಂ.47/4, ಸೈಟ್ ನಂ.01, ರ್ಖತಾ ನಂ.47,
ಕೊೀನಾಯು ನ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ಗರ ಮ ಹೊನಾನ ಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೆ ಕು ದಾವ್ಣಗೆರೆ
ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ದಾವ್ಣಗೆರೆ ಷುಗರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ, ಸಾ ಳ ಸವೇೆ
ನಂ.40/6, ಕುಕುಕ ವಾಡ ಗ್ಗರ ಮ, ದಾವ್ಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೆ ಕು . ಇವ್ರಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿ ಉತಾಿ ದಿಸಿ, ಸಂಗರ ಹ್ನಸಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 202021ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

08-07-2020

SHREYA FEEDS SRI RAMANATH INDUSTRIAL ESTATE UPPAL
MUDRADY Village, Hebri Taluk, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು
ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕ ನಿದೇೆಶಕರು, ಹಾರ್ಸಕ ೀೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ಯ ವೇಟ್
ಲಿಮಿಟೆಡ,.
ಸೈಟ್
ನಂ-374,
ರ್ಜ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ೆ ಯ
ಆವ್ರಣ,
ತೀರಣಗಲುೆ , ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ಮೈಸೂರು ಮಕೆಂಟೈಲ್ ಕಂ.ಲಿ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ಭೂಮಿ, ನಂ.87,
ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ು , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವ್ರಿಗೆ ಉತು ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಕಾರವಾರ
ತಾಲ್ಲಕಿನ್ ಬೈತಖೀಲ ಬಂದರಿನ್ಲಿೆ ಮೆ: ಐ.ಎಂ.ಸಿ. ಲಿ., ಇವ್ರ
ಮಾಲಿೀಕತಾ ದ ಟ್ವಯ ಂಕ್ಸ ನಂ. ಟ್-01, ಟ್-2,ಟ್-3, ಟ್-05, ಮತ್ತು ಟ್-06
ರಲಿೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಸಂಗರ ಹ್ನಸಲು ಮತ್ತು ರಫುು ಮಾಡಲು ಕಾಕಂಬಿ
ಲಭ್ಯ ತೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

08-07-2020

01-07-2020

01-07-2020

03-07-2020

02-07-2020
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ES20200624342
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ES20200626949
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ES20200627527
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ES20200627857

36

ES20200630761
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ES20200630844

38

ES20200630864
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ES2020070910

ಮೆ|| ರವೀಂದರ ಅಂಡ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿೀ., ಸರ್ವೆ ನಂ.96, ಮಲಿೆ ಕ್ಸ
ಮಿಜಾೆಪುರ್ ಗ್ಗರ ಮ, ಬಿೀದರ ತಾಲ್ಲಕು & ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ತಯಾರಿಕೆಗ್ಗಗಿ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ವನಾಯಕ ಆಗ್ರ ೀ ಪ್ಲರ ಡಕ್ಸ್ ಸ , ಎಳ್ಳಿ ಂಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ,
ಹೆಬಿರ , ಕಾಕೆಳ ತಾಲ್ಲಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ
ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು
ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ:ಅಮೂಲ ಎನಿಮಲ ಫೀಡಸ , #1-34ಬಿ, ಬಾನ್ಬೆಟ್ಟ್ , ಹಾವಂರ್ಜ
ಗ್ಗರ ಮ, ಬರ ಹಾಾ ವ್ರ ತಾಲ್ಲಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ
ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು
ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ದಿ ನಾರಂಜಾ ಸಹಕಾರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆ (ನಿ), ಇಮಾಮಪೂರ
ಗ್ಗರ ಮ ಬಿೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ತಯಾರಿಕೆಗ್ಗಗಿ 2020-21ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ದಿ ಬಿೀದರ ಕಿಸ್ಥನ್ ಶಕಕ ರ ಕಾರ್ಖೆನಾ ಲಿ., ಮಗದಾಳ
ಗ್ಗರ ಮ, ಬಿೀದರ ತಾಲ್ಲಕು & ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆಗೆ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ಗಗಿ 202021ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ಭಾಲ್ಲಕ ೀಶಾ ರ ಶುಗಸೆ ಲಿ., ಬಾಜೀಳಗ್ಗ ಗ್ಗರ ಮ,ಬಾಲಿಕ ತಾಲ್ಲೆ ಕು
ಬಿೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆಗೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ಗಗಿ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ಭಾಲ್ಲಕ ೀಶಾ ರ ಶುಗಸೆ ಲಿ., ಬಾಜೀಳಗ್ಗ ಗ್ಗರ ಮ,ಬಾಲಿಕ ತಾಲ್ಲೆ ಕು
ಬಿೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆಗೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ಗಗಿ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ:ವಜಯ ಫೀಡಸ , [ಪರ ಪ್ರ ೈಟರ್್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಿ ವ್ತಿ ಆರ್.ಭ್ಟ್,
ಕೊೀಂ ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ಭ್ಟ್] ಶ್ವ್ಪುರ ಗ್ಗರ ಮ, ಕಾಕೆಳ ತಾಲ್ಲಕು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ , ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

02-07-2020

08-07-2020

08-07-2020

07-07-2020

29-07-2020

13-07-2020

08-07-2020

28-07-2020

40

ES20200714127

41

ES2020071526

42

ES2020071529

43

ES2020071532

44

ES2020072935

45

ES2020073115

46

ES202008121

ಮೆ: ವಶಾಲ ರ್ಖಂಡಸ್ಥರಿ, ಮನ್ನ ಳ್ಳಿ ಗ್ಗರ ಮ, ತಾ| & ಜಿ| ಬಿೀದರ
ರ್ಖಂಡಸ್ಥರಿ ಘಟಕಕೆಕ ಕಾಕಂಬಿ ಉತಾಿ ದಿಸಲು, ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಇಂಡಿಯಾನ್ ಕೇನ್ ಪ್ವ್ರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ, ಘಟಕ: ಸ್ಥಯ ಂಸನ್ಸ
ಡಿಸ ಲರಿೀಸ್, ದುಗ್ಗೆ ವ್ತಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಹರಪ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಳ್ಳಿ ರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ,
ರವ್ರಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು
ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ವಾರ್ಷೆಕ 80,000 ಮೆ.ಟನ್
ಕೊೀಟ್ವದ್ಂದಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಾ ಪ್ಕರು ಮೆ||ಮೈಲ್ಲರ್ ಶುಗಸ್ೆ ಲಿಮಿಟೆಡ. ಬಿೀರಬಿಿ
ಗ್ಗರ ಮ, ಸರ್ವೆ ನಂ: 247/ಎ, 241/ಬಿ, 243/ಎ, 241/ಸಿ2
ಹೂವನ್ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಉತಾಿ ದನೆ, ಸಂಗರ ಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
M/S CPF (INDIA) PRIVATE LIMITED (Lessee of Rajashri Foods
Private Limited) ಸರ್ವೆ ನಂ:57/1 & 55/1 ತವಂದಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಐಮಂಗಲ
ಹೊಬಳ್ಳ ಹ್ನರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಚಿತರ ದುಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ . ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಉತಾಿ ದನೆ, ಸಂಗರ ಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 2020-21ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ನೂಯ ಕೆನ್ರಾ ಫೀಡಸ ,್ ಸೈಟ್್ ನಂ.46/1, 3, ಗಿಲೆ ಹಳ್ಳಿ , ಹೆಬಿರ ,
ಕಾಕೆಳ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ಶು ಆಹಾರ
ಉತಾಿ ದನೆಗ್ಗಗಿ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹೊಂದಲು
ಮತ್ತು
ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಬಿೀದರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆ ನಿಯಮಿತ, ಹಳ್ಳಿ ಖೇಡ (ಬಿ),
ಬಿೀದರ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆಗೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ಗಗಿ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

09-10-2020

ಮೆ|| ಶಾಯ ಮನೂರು ಶುಗಸ್್ೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್,[ಡಿಸಿ್ ಲರಿ ಘಟಕ] ಸರ್ವೆ
ನಂ. 234/235, ದುಗ್ಗೆ ವ್ತಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಹರಪ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಳ್ಳಿ ರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಪ್ಲರ ಥಮಿಕ ಡಿಸಿ್ ಲರಿಯಲಿೆ ನ್
ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

29-08-2020

06-08-2020

25-08-2020

28-07-2020

10-09-2020

14-09-2020

47

ES202008124

ಮೆ|| ಶಾಯ ಮನೂರು ಶುಗಸ್್ೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸರ್ವೆ ನಂ. 234/235,
ದುಗ್ಗೆ ವ್ತಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಹರಪ್ನ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ
2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್
ಬಗೆೆ .

29-08-2020

48

ES2020091922

ಮೆ|| ಎನ್.ಎಸ್.ಎಲ. ಶುಗಸ್ೆ ತ್ತಂಗಭ್ದರ ಲಿ||, ದೇಶನೂರು ಗ್ಗರ ಮ,
ಸಿರುಗುಪ್ಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖೆನೆಗೆ
ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ಗಗಿ 202021ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

13-10-2020

49

ES2020100733

29-10-2020

50

ES2020100827

51

ES2020120114

ದಿ ಹುಲಕೊೀಟ್ ಕೊ.ಆ. ಆಯಿಲ ಮತ್ತು ಫೀಡಸ ರ್ಸಸೈಟ್ ಲಿ. ಸ್ಥ:
ಹುಲಕೊೀಟ್, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ರೇಣುಕಾ ಫೀಡಸ , ಹುಬಿ ಳ್ಳಿ ರಸ್ು , ಬಿಂಕದಕಟ್್ , ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ
ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ಶ್ವ್ ಶಕಿು ಶುಗರ್ ಮಿಲಸ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರ ೈ. ಲಿ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 97 &
99, ಭಂಗೂರ ಗ್ಗರ ಮ, ತಾ| & ಜಿ| ಬಿೀದರ ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

52

ES202102096

M/s Deputy General Manager, Vishweshwaraya Iron & Steel
Plant, Steel Authority of India, Bhadravathi, Shivamogga
district ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

04-03-2021

53

ES202102265

ಶ್ರ ೀ ಗುರು ಸಿದಾು ರೂಢ ಆಗ್ರ ಫುಡ ಪ್ಲರ ಡಕ್ಸ್ ಸ , ಈಶಾ ರ್ ದೇವ್ಸ್ಥಾ ನ್
ಹತಿು ರ, ಜನ್ತಾ ಕಾಲೀನಿ, ಹಾಲಿವಾಣ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೆ ಕು,
ದಾವ್ಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನ್ವೀಕರಣ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ .

20-03-2021

01

18015/15/2020

ಮೈಕರ ೀಬ್ರ ೀವರಿ
ಶ್ರ ೀ ಅಶ್ಾ ನ್್ ರೈ, ಮಾಯ ನೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಟೆನ್ರ್್, ನಿಧಿ ಇನೆಾ ಸ್್ ಮೆಂಟ್
್
ಸ ್,
ನಂ:ಎಫ್್ಎಫ್-02, ಸ್ಂಟರ ಲ್ ಅರ್ವನೂಯ ಬಿಲಿಡ ಂಗ್, 2ನೇ ಮೈನ್್,
ಪ್ಲಯ ಲೇಸ್್ ಗುಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಇವ್ರು 2019-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು
ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಲಲಿಕೆ, ಬಿಜೈ ರಸ್ು , ಭಾರತ್್ ಮಾಲ್, ಕಟ್ ಡ ಸಂಖ್ಯಯ :217-1508/41 ರಿಂದ 48, 2-17-1508/49, 2-17-1508/49ಎ ರಲಿೆ
ಹೊಂದಿರುವ್ ಮೈಕೊರ ೀಬಿರ ೀವ್ರಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ
ನ್ವೀಕರಿಸುವ್ ಕುರಿತ್ತ.

29-10-2020

15-01-2021

18-08-2020

02

18015/18/2020

ಶ್ರ ೀ
ಭುವ್ನೇಂದರ
ಕಿದಿಯೂರು,
ಮಾಯ ನೇಜಿಂಗ
ಡೈರೆಕ್ ರ್,
ಕಿದಿಯೂರು ಹೊೀಟೆಲಸ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ. ಮೂಡನಿಡಂಬ್ಲ್ರು ಗ್ಗರ ಮ,
ಶ್ರಿಬಿೀಡು, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಇವ್ರು 2019-20 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ
ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಉಡುಪಿ ನ್ಗರದ ಮೂಡನಿಡಂಬ್ಲ್ರು ಗ್ಗರ ಮದಲಿೆ ರುವ್
ಹೊೀಟೆಲ ಕಿದಿಯೂರು ಕಟ್ ಡ ಸಂ: 11-1-117ಬಿ ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್
ಮೈಕೊರ ೀಬಿರ ೀವ್ರಿ ಸನ್ನ ದನ್ನನ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ನ್ವೀಕರಿಸುವ್
ಕುರಿತ್ತ.

21-08-2020

ಭಾ.ತ.ಮ.[ದಕ್ಷಿ ಣ ಕನನ ಡ ಜಿಲೆೆ , ಮಂಗಳೂರು]
01

02

03

EXCISE11014/69/2021

ಶ್ರ ೀ.ಸುಧಿೀರ್.
ಎಲ್
ಕದಿರ ,
ಬಿನ್:
ಲೀಹ್ನತಾಕ್ಷ
ಕದಿರ , 05-03-2021
“ಸಂಗಿೀತ”,
ಅಪ್ಿ ರ್್ ಬೆಂದೂರು, ಬಲಾ ಠ, ಮಂಗಳೂರು ಇವ್ರು
2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರಪ್ಲಲಿಕೆ ದೇರೆಬೈಲ್
ಕೊಟ್ವ್ ರ ಚೌಕಿ ಸರ್ವೆ ನಂ: 40-3ಂಂ ಕಟ್ ಡ ಸಂ:1-4-152-5(1) ರಲಿೆ
ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಿಎಲ-9 (ಬಾರ್) ಸನ್ನ ದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ
ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ವ.ಬಿ.(ಪ್ಬ್) ಸನ್ನ ದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊೀರಿರುವ್
ಕುರಿತ್ತ.
EXCISEಶ್ರ ೀ.ಪ್ರ ವೀಣ್ ಫನಾೆಂಡಿೀಸ್್, ಮಾಯ ನೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಟೆನ್ರ್್, ಇವ್ರು 23-03-2021
11014/91/2021
2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಯ :3-42/12ರಲಿೆ ಎಸ್್ .ಎ. ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ
ರೆಸ್ಥಟ್್ೆ, ಉಜಿರೆ ಗ್ಗರ ಮ, ಬೆಳು ಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು,ಮಂಗಳೂರು ರಲಿೆ
ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಿಎಲ-7 ಸನ್ನ ದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ
ಆರ್.ವ.ಬಿ.(ಪ್ಬ್) ಸನ್ನ ದು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೊೀರಿರುವ್ ಕುರಿತ್ತ.
EXCISE/11014/90/2021 ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತಾರಾಮ ಶ್ಟ್್ ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶ್ಟ್್ ದುಗ್ಗೆ 22-03-2021

ಕೃಪ್ಲ, ಕಟ್ೀಲು ರಸ್ು
ರಾಜರತನ ಪುರ ಮನ್ನ ಬೆಟ್ಟ್
ಮಂಗಳೂರು ಇವ್ರು 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಮಂಜೂರು
ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಕಿನಿನ ಗ್ೀಳ್ಳ ಕ ಸಂ: 3-65/3 ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್
ಸಿಎಲ-9(ಬಾರ್) ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಬೆಳು ಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು
ಕಣಿಯೂರು ಗ್ಗರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಪ್ದುಾ ಂಜ
ಕಟ್ ಡ ಸಂ: III 138/(3) ಇಲಿೆ ಗೆ ಸಾ ಳ್ಳಂತರಿಸಲು ಇ
ಸವೆಸನ್ಲಿೆ ನಿೀಡಿರುವ್ ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನನ Revert
ಮಾಡುವ್ ಕುರಿತ್ತ.
04

ES202101218

05

ES2020111226

ಆಡಳ್ಳತ ಪ್ಲಲುದಾರರು ಮೆ||ಶ್ೀತಲ ಗ್ಗಡೆನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಾ ಯ
ನೆಲ್ಲಯಲಿೆ ಬೆಳು ಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲಕಿನ್ ಉಜಿರೆ ಗ್ಗರ ಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:462/
1B1C1A1P3 ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್ ಕಟ್ ಡ ಸಂಖ್ಯಯ : 8-59/2 ಇಲಿೆ ಗೆ 202021ನೇ ಸ್ಥಲಿನ್ ಉಳ್ಳದ ಅವ್ಧಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ-7 (ಹೊೀಟೆಲ ಮತ್ತು
ಬೀಡಿೆಂಗ ಹೌಸ್) ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ ಕೆ. ಸಿೀತಾರಾಮಶ್ಟ್್ ಬಿನ್್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶ್ಟ್್ , ದುಗ್ಗೆಕೃಪ್ಲ,
ರಾಜರತನ ಪುರ, ಕಿನಿನ ಗ್ೀಳ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವ್ರು ಮಂಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ತಾಳ್ಳಪ್ಲಡಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಕಿನಿನ ಗ್ೀಳ್ಳ ಇಲಿೆ ಕಟ್ ಡ ಸಂಖ್ಯಯ :8110(1) ಮತ್ತು 8-111(6) ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್ ಹೊೀಟೆಲ್ ದುಗೆದಯಾ
ಇಲಿೆ ಗೆ 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ-7 ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ

16-02-2021

12-01-2021

06

ES2020111020

07

ES202011095

08

ES2020100129

09

ES2020092820

10

ES2020091827

11

ES202102263

ಶ್ರ ೀ ಯು. ರವೀಂದರ ಬಿನ್್ ದಿ: ಯು. ಚಂದರ ಪ್ಿ , “ವಜಯ ನಿವಾಸ”, 3ನೇ
ಅಡಡ ರಸ್ು , ಕಾಫಕಾಡ್, ಉಳ್ಳಿ ಲ ಪೀಸ್್ ್, ಮಂಗಳೂರು, ಇವ್ರು
ಬಂಟ್ವಾ ಳ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಫಜಿೀರು ಗ್ಗರ ಮ, ಕಂಬೆ ಪ್ದವು, ಇಲಿೆ ನ್ ಕಟ್ ಡ
ಸಂಖ್ಯಯ :1-312M(1), 1-312M(2), 1-312M(3), 1-312M(11), 1-312M(12),
1-312M(13), 1-312M(14) ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್ ಹೊೀಟೆಲ್ ಆಶರ ಯ
ಇಲಿೆ ಗೆ
2020-21
ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಹೊಸದಾಗಿ
ಸಿಎಲ-7
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ ಆಂತೀನಿ ಸಿೀಕೆಾ ೀರಾ ಬಿನ್್ ಹ್ನಲ್ಲರಿ ಸಿೀಕೆಾ ೀರಾ, ಜಕಿರ ಬೆಟ್ಟ್ ಹೌಸ್್,
ಬೈಪ್ಲಸ್್, ಬಂಟ್ವಾ ಳ ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಇವ್ರು ಬಂಟ್ವಾ ಳ ತಾಲ್ಲೆ ಕು,
ಅಮಾ್ ಡಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಇಲಿೆ ಕಟ್ ಡ ಸಂ: 3-72(7) ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್
ಹೊಟೇಲ ಪಿರ ೀತೇಶ್ ಇಲಿೆ ಗೆ 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ-7
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ ಪೂವ್ಪ್ಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಿ ಪೂಜಾರಿ, ಶಬರಿ ಲ್ಲಡ್ &
ರೆಸಿಡೆನಿಸ , ಮಲೆ ಂದೂರು ಗ್ಗರ ಮ, ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಇವ್ರು
ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೆ ಕಿನ್ ಆವುತಿ ಹೊೀಬಳ್ಳಯ, ಬಾಯ ರವ್ಳ್ಳಿ ಗ್ಗರ ಮ
ಪಂಚಾಯಿತಿಯ
ಮಲೆ ಂದೂರು
ಗ್ಗರ ಮದ
ಅಸ್ಸ್ಾ ಂಟ್
ನಂ.150900102900200043 ರಲಿೆ ನಿಮಿೆಸಿರುವ್ ಶಬರಿ ಲ್ಲಡ್ &
ರೆಸಿಡೆನಿಸ ಕಟ್ ಡಕೆಕ 2018-19 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ-7
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಪ್ಲಲುದಾರರು,
ಕಾತಿೆಕ್ಸ
ಕಮರ್ಷೆಯಲಸ ,34ನೇ
ನೆಕಿಕ ಲ್ಲಡಿ,
ಉಪಿಿ ನಂಗಡಿ, ಪುತ್ತು ರು ಇವ್ರು ಪುತ್ತು ರು ತಾಲ್ಲಕು, ಉಪಿಿ ನಂಗಡಿ,
ಇಲಿೆ ಕಟ್ ಡ ಸಂ:2-87(1),2-87/ಸಿ(5),2-87/ಡಿ(5) ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್
ಹೊಟೇಲ ಕಾತಿೆಕ್ಸ ಕಮರ್ಷೆಯಲಸ ಇಲಿೆ ಗೆ 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ-7 ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ ಬಿ. ಶ್ವ್ರಾಮ ಗಂಗಯಯ ಶ್ಟ್್ , ಬಿನ್: ಗಂಗಯಯ ಶ್ಟ್್ , 301/302,
ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಸ ಅಪ್ಲಟ್್ೆಮೆಂಟ್, ಎಲ.ಟ್. ರೀಡ, ಕೊೀಟಕ್ಸ ಮಹೇಂದರ
ಬಾಯ ಂಕ್ಸ ಬಳ್ಳ, ಮಹಾರಾಷ್್ ರ ನ್ಗರ, ಬೀರಿವಲಿ ರ್ವಸ್್ ಮಂಬಯಿ,
ಮಹಾರಾಷ್್ ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲಕು, ಬರ್ಜಿ ಗ್ಗರ ಮ, ಬರ್ಜಿ
ಮಾಕೆೆಟ್ ಬಳ್ಳ, ಇಲಿೆ ಕಟ್ ಡ ಸಂ: 2-282, 2-282(1) ರಿಂದ 2-282(5)
ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್ ಹೊಟೇಲ ಗಂಗ್ಗ ಸ್ಥಗರ್ ಇಲಿೆ ಗೆ 2020-21 ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ-7 ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಆಡಳ್ಳತ ಪ್ಲಲುದಾರರು, ಮೆ:ಬಾರ ಂಡನ್್ ವೈನ್ಸ ್, ದಾಾ ರಕಾ ಕಾಂಪ್ೆ ಕ್ಸಸ ್,
ಆಯೆಸಮಾಜ ರಸ್ು , ಮಂಗಳೂರು ಪ್ಲಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಾ ಯು 2020-21
ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲಕು ಬಾಳ ಗ್ಗರ ಮ,ಪ್ಲವ್ನ್ ಕಾಂಪ್ೆ ಕ್ಸಸ ್
ಕಟ್ ಡ ಸಂ: 1-124/ಎ(2) ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಿಎಲ-2 (ಮದಯ ದಂಗಡಿ)
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಕನಾೆಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಸನ್ನ ದುಗಳ ಸ್ಥಮಾನ್ಯ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು)
ನಿಯಮಗಳು 1967 ರ ನಿಯಮ 17 ಬಿ ರನ್ಾ ಯ ಆಡಳ್ಳತ ಪ್ಲಲುದಾರರು,

07-01-2021

24-11-2020

15-02-2021

07-10-2020

07-10-2020

05-03-2021

ಮೆ: ಬಾರ ಂಡನ್್ ವೈನ್ಸ ್, ಬಾಳ ಗ್ಗರ ಮ, ಪ್ಲವ್ನ್ ಕಾಂಪ್ೆ ಕ್ಸಸ ್, ಮಂಗಳೂರು
ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ
ಸಂಸ್ಾ ಯ
ಹೆಸರಿಗೆ
ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು
ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿಯನ್ನನ ನಿೀಡುವ್ ಬಗೆೆ

12

ES2021012028

13

ES2020111027

14

ES2020111023

15

ES2020102213

16

ES202010193

ಶ್ರ ೀ. ಬಿ.ರತಾನ ಕರ ಪುತರ ನ್್, ಸೇಸಮಾ ವಹಾರ, ಬಕಕ ಪ್ಟಣ , ಮಂಗಳೂರು
ಇವ್ರು ದಿ:27-12-2020 ರಂದು ಮೃತಪ್ಟ್್ ರುವ್ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಸಿಎಲ-9
(ಬಾರ್) ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಕನಾೆಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಸನ್ನ ದುಗಳ ಸ್ಥಮಾನ್ಯ
ಷ್ರತ್ತು ಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1967 ರ ನಿಯಮ 17ಎ ರನ್ಾ ಯ ಮೃತರ
ಪ್ತಿನ
ಶ್ರ ೀಮತಿ.ಶೀಭಾ.ಬಿ ರತಾನ ಕರ ಪುತರ ನ್್ ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ
ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿಯನ್ನನ ನಿೀಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ.ಎ.ಸದಾನಂದ ಶ್ಟ್್ , ಬಿನ್: ದಿ. ಬಾಬು ಶ್ಟ್್ , ಎಂ.ಜಿ.ರೀಡ್,
ಮಂಗಳೂರು
ಇವ್ರು
2020-21
ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಮಂಗಳೂರು
ಮಹಾನ್ಗರಪ್ಲಲಿಕೆ ಕಾವೂರು ಕಟ್ ಡ ಸಂ: 3-3/4(2) ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್
ಸಿಎಲ-2 (ಮದಯ ದಂಗಡಿ) ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಕನಾೆಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಸನ್ನ ದುಗಳ
ಸ್ಥಮಾನ್ಯ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1967 ರ ನಿಯಮ 17 ಬಿ ರನ್ಾ ಯ
ಶ್ರ ೀಮತಿ.ಕಾಂತಿಲತಾ.ಎಲ್ ಶ್ಟ್್ , ಕೊೀಂ: ದಿ.ಲಕ್ಷಾ ಣ ಶ್ಟ್್ , ಮರಕಡ,
ಕಾವೂರು,
ಮಂಗಳೂರು
ಇವ್ರ
ಹೆಸರಿಗೆ
ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು
ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿಯನ್ನನ ನಿೀಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ.ಕಾಂತಿಲತಾ.ಎಲ್ ಶ್ಟ್್ , ಕೊೀಂ: ದಿ.ಲಕ್ಷಾ ಣ ಶ್ಟ್್ , ಮರಕಡ,
ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಇವ್ರು 2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು
ಮಹಾನ್ಗರಪ್ಲಲಿಕೆ ಕೊಂಚಾಡಿ, ದೇರೆಬೈಲ್ ಕಟ್ ಡ ಸಂಖ್ಯಯ : 1-2-T90/34 ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಿಎಲ-9 (ಬಾರ್) ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಕನಾೆಟಕ
ಅಬಕಾರಿ (ಸನ್ನ ದುಗಳ ಸ್ಥಮಾನ್ಯ ಷ್ರತ್ತು ಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1967 ರ
ನಿಯಮ 17 ಬಿ ರನ್ಾ ಯ ಶ್ರ ೀ.ಎ.ಸದಾನಂದ ಶ್ಟ್್ , ಬಿನ್: ದಿ. ಬಾಬು ಶ್ಟ್್ ,
ಎಂ.ಜಿ.ರೀಡ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು
ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿಯನ್ನನ ನಿೀಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ.ಕೆ.ರಮಾನಂದ ಸ್ಥಲಿಯಾನ್, ಬಿನ್ ಜಿನ್ನ ಪ್ಿ ಸ್ಥಲಿಯಾನ್, “ಸಾ ಸಿು ಕ್ಸ”,
ಹಳೆಕೊೀಟೆ, ಬೆಳು ಂಗಡಿ ಇವ್ರು ದಿನಾಂಕ:25-09-2020 ರಂದು
ಮೃತಪ್ಟ್್ ರುವ್ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಸಿಎಲ-2 ಸನ್ನ ದನ್ನನ ನಿಯಮ 17ಎ
ಪ್ರ ಕಾರ ಮೃತರ ಮಗನಾದ ಶ್ರ ೀ.ರಾಘ್ನ ೀಶ್ ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು
ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿ ನಿೀಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ.
ಕೆ.
ರಮಾನಂದ
ಸ್ಥಲಿಯಾನ್,
ಬಿನ್:
ಜಿನ್ನ ಪ್ಿ
ಸ್ಥಲಿಯಾನ್,“ಸಾ ಸಿು ಕ್ಸ”, ಹಳೆಕೊೀಟೆ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಇವ್ರು ದಿನಾಂಕ:25-092020 ರಂದು ಮೃತಪ್ಟ್್ ರುವ್ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಸಿಎಲ-2 ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ನಿಯಮ 17ಎ ಪ್ರ ಕಾರ ಮೃತರ ಮಗನಾದ ಶ್ರ ೀ.ರಾಘ್ನ ೀಶ್ ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ
ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿ ನಿೀಡುವ್ ಬಗೆೆ

24-01-2021

21-11-2020

04-11-2020

04-11-2020

17

ES2020101421

18

ES2020092319

19

ES2020090718

20

ES202009056

ಶ್ರ ೀ ಹರಿೀಂದರ ಬಿನ್್ ರ್ಸೀಮಪ್ಿ ಸುವ್ಣೆ, ಕಾನಾೆಡು, ಮಲಿಕ ,
ಮಂಗಳೂರು,
ಇವ್ರು
2020-21
ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಮಂಗಳೂರು
ಮಹಾನ್ಗರಪ್ಲಲಿಕೆ, ಇಡಾಯ ಗ್ಗರ ಮ, ಸುರತಕ ಲ್, ಸಂಜಿೀವನಿ ಕಾಂಪ್ೆ ಕ್ಸಸ ್
ಕಟ್ ಡ ಸಂಖ್ಯಯ :6-99-9 ರಲಿೆ
ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಿಎಲ-2 ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಪ್ಲಲುದಾರರು, ಮೆ: ವಪ್ರ ಜ ಹಾಸಿಿ ಟ್ವಲಿಟ್ ಎಲ್ಎಲಿಿ , “ಲಕಿಿ ಾ ೀ” 5ನೇ
ಕಾರ ಸ್್,
ಎನ್್.ಜಿ.
ರೀಡ್,
ಅತಾು ವ್ರ
ರ್ವಸ್್ ್,
ಮಂಗಳೂರು
ಮಹಾನ್ಗರಪ್ಲಲಿಕೆ, ಈ ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಸನ್ನ ದಿನ್ಲಿೆ
ಎಲ್ಲೆ ಪ್ಲಲುದಾರರ ಹೆಸರನ್ನನ ನ್ಮೂದಿಸುವ್ ಷ್ರತಿು ಗ್ಳಪ್ಟ್ಟ್
ಕನಾೆಟಕ
ಅಬಕಾರಿ
(ಸನ್ನ ದುಗಳ
ಸ್ಥಮಾನ್ಯ
ಷ್ರತ್ತು ಗಳು)
ನಿಯಮಗಳು, 1967ರ ನಿಯಮ 17-ಬಿ ರನ್ಾ ಯ ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು
ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿ ನಿೀಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ ಜಿೀವ್ನ್್ನಾಥ ತಾರಾನಾಥ ಬಿನ್್ ಬಿ.ಕೆ. ತಾರಾನಾಥ, "ಜಿೀವ್ನ್್ತಾರ
ಹೌಸ್”, ಕೃಷ್ಪಣ ಪುರ ಕಾರ ಸ್್ ರೀಡ್, ಇಡಾಯ ಗ್ಗರ ಮ, ಸುರತಕ ಲ್,
ಮಂಗಳೂರು
ಇವ್ರು
2020-21
ನೇ
ಸ್ಥಲಿಗೆ
ಮಂಗಳೂರು
ಮಹಾನ್ಗರಪ್ಲಲಿಕೆ, ಇಡಾಯ ಗ್ಗರ ಮ, ಸುರತಕ ಲ್, ಶ್ರ ೀ ತಾರ ಟವ್ಸ್್ೆ
ಕಟ್ ಡ ಸಂಖ್ಯಯ : 6-104/2 ರಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಿಎಲ-2 ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಶ್ರ ೀ
ಡೇನ್್ .ಜಿ. ಡಿರ್ಸೀಜ ಬಿನ್್ರಾಬಟ್್ೆ .ರ್ಜ. ಡಿರ್ಸೀಜ, ಜೀಸ್ಥಾ ಕೊೀಟ್್,
ವೂಯ
ಎನ್್ಕೆೆ ೀವ್, ಮರೀಳ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ
ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿ ಕೊೀರಿರುವ್ ಕುರಿತ್ತ.
ಶ್ರ ೀ ವಕ್ ರ್್ರ್ಜರಾಲಡ ್ಪ್ಲಯಸ ್ಬಿನ್್ಸ್್ ಬಾಸಿ್ ಯನ್್ಮಾಕ್ಸ್ೆ ಪ್ಲಯಸ , 25, ಪ್ದಾ ನೂರು, ತಾಳ್ಳಪ್ಲಡಿ, ಕಿನಿನ ಗ್ೀಳ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವ್ರು 202021 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಟ್ ಡ ಸಂಖ್ಯಯ :2-524, 2-525, ಪ್ಟ್ರ ೀಲ ಬಂಕ್ಸ್ ಹತಿು ರ,
ಬಜಪ್ ಗ್ಗರ ಮ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಇಲಿೆ ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಿಎಲ-9
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಂಜುಳ್ಳ ಶ್ಟ್್ ಬಿನ್್ ಸಂಜಿೀವ್ ಶ್ಟ್್ , 5-22,
ಮಾಪ್ಲೆಡಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರರ , ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ
ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿ ನಿೀಡುವ್ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುಗಂಧಿ ಕೊೀಂ. ದಿವಂಗತ ಜನಾರ್ೆನ್, ಪ್ತಾಯಪುರ ಹೌಸ್್,
ಮಳೆಿ ೀರಿಯ, ಅಡೂರು ಗ್ಗರ ಮ, ಕಾಸರಗ್ೀಡು, ಕೇರಳ ರಾಜಯ , ಇವ್ರು
2020-21 ನೇ ಸ್ಥಲಿಗೆ ಕಟ್ ಡ ಸಂಖ್ಯಯ :II-23/3ಎ, 3ಬಿ, ಸುಳಯ ಟೌನ್್, ಸುಳಯ
ತಾಲ್ಲೆ ಕು, ಇಲಿೆ
ಹೊಂದಿರುವ್ ಸಿಎಲ-2 ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಆಡಳ್ಳತ
ಪ್ಲಲುದಾರರು, ಮೆ: ಆಶಾಭಾರತಿ ಅರ್ಸೀಸಿಯೇಟ್ಸ ್, ಗುತಿು ಗ್ಗರು, ಸುಳಯ ,
ಈ ಪ್ಲಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಹೆಸರಿಗೆ ವ್ಗ್ಗೆಯಿಸಲು ಪೂವಾೆನ್ನಮತಿ
ನಿೀಡುವ್ ಬಗೆೆ

22-10-2020

30-09-2020

18-09-2020

18-09-2020

ನಿವೇರ್ನೆ:
ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹ್ನ ಮಾಡಿರುವ್ ಸಿ.ಎ.ಸಂಜಯ್, ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಆದ ನಾನ್ನ ತಮಾ ಲಿೆ ಈ ಮೂಲಕ
ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳುಿ ವುದನೆಂದರೆ, ನಾನ್ನ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿಯಲಿೆ ಡಿಸಿ್ ಲರಿ, ಬಿರ ೀವ್ರಿ, ವೈನ್ರಿ ಹಾಗೂ
ಮಲ್ಲಸಿಸ್್ ವಭಾಗ [ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು
ಮಂಗಳೂರು ವಭಾಗ] ಇದರ ಕಾಯೆಭಾರವ್ನ್ನನ
ವ್ಹ್ನಸಿಕೊಂಡಿದುು , ಈ ವಭಾಗದ 2020-21ನೇ ಸ್ಥಲಿನ್ ಕಡತಗಳ ಪ್ಟ್್ ಯನ್ನನ ಮಾಹ್ನತಿ ಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮದ 4 [1]
[ಎ] ಪ್ರ ಕಾರ ನಿಗಧಿತ ನ್ಮೂನೆಯಲಿೆ ಮಾಹ್ನತಿಯನ್ನನ ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿ ಈ ಪ್ತರ ದ್ಂದಿಗೆ ಲಗತಿು ಸಿ ತಮಾ ಅವ್ಗ್ಗಹನೆಗೆ
ಇರಿಸಿದ್ರ.

ದಿನಾಂಕ:
ಸಾ ಳ:

[ಸಿ.ಎ. ಸಂಜಯ]
ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ

ಇರ್ಫಾನ್ ಪಾಷ ದ್ವಿ ತೀಯ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತ ರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತತ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಲಂ 4(1)ಎ ಪಟ್ಟಿ
ಮೈಕ್ರ ೀಬ್ರರ ವರಿ, ಕಾಕಂಬ್ರ ಮತ್ತತ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಲೇಬಲ್ಕಡತ್ಗಳು.
ಕರ .
ಸಂ

ಕಡತ್ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯಯ

ವಿಷಯ

ಆರಂಭಿಸ್ಟದ
ದ್ವನೆಂಕ

ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿಸ್, ಬ್ರರ ವರಿ ಮತ್ತತ ವೈನರಿ ಕಡತ್ಗಳು
1.

2.

3.

4.

EXCISE-18011/27/2021

ಮೆ:ವೋರಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ್ ಐಎನ್ ಸ್ಟ ನಂ:1,
ಇಂಡಸ್ಟಿ ರೋಯಲ್ ಸಬರ್್್,
ಯಶವಂತಪುರ
ಬಂಗಳೂರು-22 ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಹಂದಿದ್ದ
ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ
ಮತ್ತು
ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್
ಸನ್ನ ದುಗಳನ್ನನ
2020-21
ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
EXDUSLHASSANES2020061262
M/s United Spirits Limited (Lessee of M/s
Sahyadri Sugar and Distilleries private limited)
Hassan Taluk, Hassan district ಇವರ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ
ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಇಎಸ್7ಡಿಎಬಿಡಿಪಿಎಲ್ಇಎಸ್2020082031 ಮೆ: ಅಲೈಡ್ ಬಲ ಂಡಸ್್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ್ ಪ್ರ ೈ
ಲಿ. 8 ನೇ ಮೈಲಿ ಕಲ್ಲಲ , ತ್ತಮಕೂರು ರಸ್ಥು ,
ನಾಗಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಬಂಗಳೂರು ಇವರು 2019-20
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಂದಿರುವ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ ಮತ್ತು
ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದುಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
EXBBEERWORKSES20200630389
ಮೆ: ಬಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ್
್ ರೆಸ್ಿ ೋರೆಂಟ್್ ್ ಅಂಡ್
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಪ್ರ ೈ ಲಿ., ನಂಬಕಾಯಿಪುರ
ವಲೇಜ್, ಬಿದ್ರಹಳ್ಳಿ
ಹೋಬಳ್ಳ, ಬಂಗಳೂರು

24-07-2020

25-06-2020

01-12-2020

27-07-2020

ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ,

ವಿಲೆ ದ್ವನೆಂಕ
ದಾಖಲೆ ಕ್ೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸ್ಟದ
ದ್ವನೆಂಕ

ವಿಲೆ
ಸಿ ರೂಪ

5.

EXDUSLKUMBALGODUES20200625740

6.

ECD/01/REV/KHODAY.RCA/2020-21

7.

EXCISE-18011/12/2021

8.

ES20200627669

9.

EX7BWDBPLBEERES20200627824

10. EXCISE /18011/41/2020

11. EX7DKDCPLES20200624604

ಇವರ ಬಿರ ೋವರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 202021 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ,
ಮೆ:ಯುನೈಟೆ
ಸ್ಟಿ ರಿಟ್್ ್
ಲಿಮಿಟೆಡ್,
ಕುಂಬಳಗೋಡು, ಬಂಗಳೂರು ಇವರ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ
ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ:ಖೋಡೆ ಆರ್.ಸ್ಟ.ಎ. ಇಂಡಸ್ಟಿ ರೋಸ್, ಬಂಗಳೂರು
ಇ-ಜನ್ಸಿ ಂದ್ನ್ದ್ಲಿಲ
ಸಲಿಲ ಸ್ಟರುವ
ಮನ್ವ
ಪತರ ಗಳು.
M/s Pernod Ricard India (p) Lts (Lessee of
Universal Bottler Pvt Ltd) Disr:Bengaluru Rural
revewal for the year 2020-21 revewal for the
year 2020-21
M/s Kalpathru Breweries & Distilleries private
limited, Plot No:242. KIADB Sompura industrial
Area, 1st Stage, Nidavanda village, dabaspet,
Nelamangala Taluk ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿಯ ಸನ್ನ ದುಗಳನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
M/s Woodpecker Distilleries & Breweries P.L.
Plot No:96, 97 and 100, Hassan Industrial Area,
Hassan, Hassan Dist, ಇವರ ಬಿರ ೋವರಿ ಮತ್ತು
ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ: ಅಮೃತ್ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಇವರು
ನಂ:41/7, 72 ನೇ ಕಾರ ಸ್, ೬ ನೇ ಬಾಲ ರ್ಕ್,
ರಾಜಾಜಿನ್ಗರ, ಬಂಗಳೂರು ಇಲಿಲ ಹಂದಿರುವ
ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ:
ಕಾಲ್ ್
ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ್
ಕನಾ್ಟಕ
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,ಅವರಗೆರೆ
ಗ್ರರ ಮ,
ಕುಣಿಗಲ್
ತಾ,

27-07-2020

31-03-2021

23-06-2020

06-07-2020

01-07-2020

26-08-2020

08-07-2020

12. EXCISE-18034/1/2021

13. EX7BB9BEVERAGESES20200617226

14. EXCISE-18013/26/2020

15. ES2020060313

16. EX7BCARLSBEGINDIAES202005187

17. EX7DKHODAYRCAES20200701356

18. EX7DRADICOKHAITANES2020053040

ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಲ
ಇವರ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ ಮತ್ತು
ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
M/s United Spritits Ltd (Sub Lessee of chamundi
winery & distillery) taluk: hoskote dist Bangalore
Rural.
ಮೆ: ಬಿ9 ಬೇವರೇಜಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಅಡಕನ್ಹಳ್ಳಿ
ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಪರ ದೇಶ, ಚಿಕಕ ಯಯ ನ್ ಚತರ ಹೋಬಳ್ಳ,
ನಂಜನ್ಗೂಡು ತಾಲ್ಲಲ ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರ
ಬಿರ ೋವರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಮೆ:ನಂದಿ ವ್ಯಯ ಲಿ ವೈನ್ರಿ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಖಾತಾ ನಂ:170,
ಸರ್ವ್
ನಂ:55,
56,
ನಾಗದಾಸನ್ಹಳ್ಳಿ ,
ರಾಜಾನ್ನಕುಂಟೆ ಪೋಸಿ ್, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳ್ಳ,
ಬಂಗಳೂರು ಈ ಫ್ರರ ಟ್್ ವೈನ್ರಿ ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
M/s United Breweries Limited, Nelamangala
Dist :Bengaluru Rural revewal for the year 202021
M/s Carlsberg India Pvt. Ltd., Nanjanagud Taluk,
Mysuru district ಇವರ ಬಿರ ೋವರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ: ಖೋಟೆ ಆರ್.ಸ್ಟ.ಎ. ಇಂಡಸ್ಟಿ ರೋಸ್, ಸಂ:11 ರೇಸ್
ಕ್ೋಸ್್ ರಸ್ಥು , ಬಂಗಳೂರು ಇವರ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ ಮತ್ತು
ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
M/s Radico Khaitan Ltd (Lessee of yezdi
distilleries). Bannimantap Layout, Mysuru ಇವರ

23-06-2020

23-07-2020

02-09-2020

23-06-2020

26-06-2020

31-07-2020

26-06-2020

19. EX7DBACARDllNDlAES202005212

20. ಇಎರ್ಕ್ ಇ7ಡಬ್ಲ್
್
ಲ ಯ ನಂದಿವ್ಯಯ ಲಿ
ಇಎಸ್2020072723

21. EX7BUBMYSURUES202005146

22. EXWBLACKBUCKES2020070683

23. EXCISE-18013/9/2020

24. Excise /18011/32/2021

25. ECW/01/WINERY/BNG®/2020-21

ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಮೆ: ಬಕಾಡಿ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ೈಲಿ. 3 ನೇ ಮೈಲಿ.
ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ರಸ್ಥು , ನಂಜನ್ಗೂಡು, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಮೆ: ನಂದಿ ವ್ಯಯ ಲಿ ವೈನ್ರಿ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಖಾತಾ ನಂ:170,
ಸರ್ವ್
ನಂ:55,56
ನಾಗದಾಸನ್ಹಳ್ಳಿ ,
ರಾಜಾನ್ನಕುಂಟೆ ಪೋಸಿ ್. ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳ್ಳ,
ಬಂಗಳೂರು ಈ ವೈನ್ರಿ ಫೋಟ್್ಫೈಡ್ ವೈನ್
ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದುಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
United Breweries Limited, Nanjanagud, Mysuru
dist ಇವರ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಮೆ: ಬಾಲ ರ್ಕ್ಬರ್ಕ್ ವೈನ್ ಯಾಡ್ ್್ ಪರೈ.ಲಿ,
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ., ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಲ
ಇವರ
ಫೋಟ್್ಫೈಡ್ ವೈನ್ರಿ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್
ಸನ್ನ ದುಗಳನ್ನನ
2020-21
ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಅಚಿ್ಬಿಷರ್್
(Archbishop)
ನ್ಮ:75,
ಅಚಿ್ಬಿಷರ್್ಹೌಸ್, ಮಿಲಲ ಸ್್ ರಸ್ಥು , ಬಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆ
ಸಾಯ ಕ್ರರ ಮೆಂಟಲ್
ವೈನ್ನ್ನನ
ಮೆ:ವನಕ್ೋಲಾ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಮಾಗೋ್ ಗೋವ
ಮಾಡಿಕ್ಳಿ ಲ್ಲ ಅನ್ನಮತಿ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ .
ಅಲೈನ್ ವೈನ್ರಿೋಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ. ಹಳೆಸಾಲ್ಲ ಗ್ರರ , ಟ್
ನ್ರಸ್ಟಪುರ ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಈ ಘಟಕವನ್ನನ ಸಾಾ ಧಿನ್
ಪಡೆಯಲ್ಲ ಕ್ೋರಿರುವ ಬಗೆೆ .
M/s Grover Zampa vineyards ltd, doddaballapur
taluk, dist:Bengaluru Rural (Fruit winery) revewal

23-07-2020

07-09-2020

23-07-2020

23-07-2020

30-05-2020

24-03-2021

09-07-2020

26. ES20200620664

27. Excise-18013/23/2020

28. Excise -1403/11/2020

29. Excise -18013/21/2020

for the year 2020-21 revewal for the year 202021
M/s Grover Zampa vineyards ltd, doddaballapur
taluk, dist:Bengaluru Rural (Fortified winery)
revewal for the year 2020-21 revewal for the
year 2020-21
ಶ್ರ ೋ ಎಸ್. ರವೋಂಧ್ರ ನಾಥ್, ಲಾ ಟೆರಾ ವೈನ್ರಿ,
ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ತಾಲ್ಲಲ ಕು, ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲ್ಲಲ
ಇವರ ವೈನ್ರಿ ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಮೆ:ಯೂನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟಿ ರಿಟ್್ ್ ಲಿ., ಕುಂಬಳಗೋಡು.
ಬಂಗಳೂರು ಇವರ ವರುದ್ಧ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಮೊಕದ್ದ ಮೆಯನ್ನನ ಇಲಾಖಾ ಮೂಲಕ ಇತಯ ರ್್
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ
ಮೆ:ಕೃಷಣ ಮೃಗ ವೈನ್ ಯಾಡ್್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ.,
ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಲ
ಇವರ ವೈನ್ರಿ ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.

30-06-2020

14-08-2020

07-05-2020

03-08-2020

ಮೈಕ್ರ ೀಬ್ರರ ವರಿ
01. EXCISE-18015/43/2020

02. Excise -18013/31/2020

ವಯ ವಸಾೆ ಪಕ
ನದೇ್ಶಕರು,
ಮೆ:ಎಲೈಟ್್ 13-10-2020
ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿ ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ. ಇವರು 2019-20
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟಿ ಡ ಸಂ:20/2, ವಠಲ್ ಮಲಯ ರಸ್ಥು ,
ಬಂಗಳೂರು ಇಲಿಲ ಹಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ದಿ:30-06-2021 ಕ್ಕಕ ಅಂತಯ ಗಳುಿ ವಂತೆ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ: ಬಂಗಳೂರು ಸ್ೋಮ ವೈನ್ ಯಾಡ್್ ಅಂಡ್ 25-09-2020
ವೈನ್ರಿ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಸರ್ವ್ ಸಂ: 05/06, ರಾಜು ಎಸ್ಥಿ ೋಟ್್
ಬೊಮಮ ನ್ಹಳ್ಳಿ ,
ಗಂಡುಮಗೆರೆ
ಗ್ರರ ಮ,

03. Excise -18015/35/2020

04. Excise -18015/80/2020

05. Excise -18015/75/2020

ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ ತಾ ಈ ವೈನ್ರಿಯ ಬಾಟ್ಲ ಂಗ್
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ನದೇ್ಶಕರು,
ಮೆ:
ಬ್ಲ್ರ ಯ ವ್ಕ್ಕಲ ೈನ್ 25-09-2020
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವಂಗ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.ಮ ಇವರು ನಂ:30, 4
ಮತ್ತು
5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಟಎಂಆರ್ ರಸ್ಥು ,
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್್, ಬಂಗಳೂರು ಇಲಿಲ
ಹಂಧಿರುವ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರೊ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
ದಿ:30-06-2021 ಕ್ಕಕ ಅಂತಯ ಗಳುಿ ವಂತೆ 2020-21
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ: ಮೂಯ ಚುವಲ್ ಸ್ಲ್ಲಯ ಷನ್ ್ , ಪಾಲ್ಲದಾರಿಕ್ಕ 09-12-2020
ಸಂಸ್ಥೆ ( ಪಾಲ್ಲದಾರರು, 1. ಶ್ರ ೋ ವನ್ಯ್ರಮೇಶ್, 2
ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಂ ಅಕ್ಷಯ ಶಣೈ)ಇವರು 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ನಂ:9/36, ೪ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿವಆರ್. ಎದುರು
, ವೈಷಣ ವ ಶಫೈರ್ ಮಾಲ್, ತ್ತಮಕೂರು ರಸ್ಥು ,
ಯಶವಂತಪುರ , ಬಂಗಳೂರು -22, ಇಲಿಲ
ಹಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 202021 ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಉಳ್ಳದ್ ಅವಧಿಗೆ ಶ್ರ ೋಮತಿ ವಸುಮತಿ
ಆರ್ ಶೆಣೈ, ವಯ ವಸಾೆ ಪಕ ನದೇ್ಶಕರು, ಶ್ರ ೋ
ಸೂರ್ೋ್ದ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟಿ ರೋಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಎಂಬ
ಕಂಪನಯ ಹೆಸರಿಗೆ ವಗ್ರ್ಯಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ: ತಿರ ಶೂಲ್ ಬಿಲಡ ್ಟೆರ್ಕ್ & ಇನ್ಫ್ರರ ಸಿ ರಕಿ ರ್ 03-11-2020
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಇವರು 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟಿ ಡ
ಸಂ:2/55, ಔಟರ್ರಿಂಗ್ರೊೋಡ್, ವೋರಣ್ಣ ನ್ ಪಾಳಯ ,
ನಾಗವ್ಯರ,
ಬಂಗಳೂರು-560045,
ಇಲಿಲ
ಹಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ದಿ:3006-2021 ಕ್ಕಕ ಅಂತಯ ಗಳುಿ ವಂತೆ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

06. ECE/49/MICROBREWERY/ಇತರೆ/2019-20

07. Excise -11014/120/2021

.08 Excise -18015/27/2020

09. Excise -18015/23/2020

10. Excise -18015/82/2020

ಮೈಕ್ರ ೋ ಬಿರ ೋವರಿಯ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು
ಹೆಚುು ವರಿ
ಅಬಕಾರಿ
ಸುಂಕಗಳನ್ನನ
ಪರಿಷಕ ರಿಸ್ಟರುವ ಬಗೆೆ .
ಡೈರೆಕಿ ರ್ ಮೆ: ಪಿರ ಸಮ್ ಇನ್ಫ್ರರ ಕಾನ್ ಲಿ., (ಇನ್
ಲಿಕ್ರಾ ಡೇಷನ್) ಇವರು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನಂ:26/1, ಶಾಪ್ ನಂ:ಜಿ-೦೩, ಜಿ-೦೪, ಜಿ-೦೫,
ಶೆರಟಾನ್
ಹೋಟೆಲ್,
ನೆಲಮಹಡಿ,
ಇಂಡಸ್ಟಿ ರೋಯಲ್ ಸಬರ್್್ ʼಎʼ ಬಾಲ ರ್ಕ್ ಡಾ:
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ರಸ್ಥು ,
ಸುಬರ ಮಣ್ಯ
ನ್ಗರ
(ಯಶವಂತಪುರ) ಬಂಗಳೂರು
-೫೫, ಇಲಿಲ
ಹಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 202021 ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಉಳ್ಳದ್ ಅವಧಿಗೆ ಮೆ: ಕಾರ ಫ್ಿ ್
ಪಾರ ಪಟ್್್ಸ್, ವಯ ವಸಾೆ ಪಕ ಪಾಲ್ಲದಾರರು ೧)
ದಿನೇಶ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ೨) ಶ್ರ ೋ ಧಿೋರಜ್ ಕುಮಾರ್
ಆರ್. ಈ ಪಾಲ್ಲದಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಹೆಸರಿಗೆ
ವಗ್ರ್ವಣೆ
ಮಾಡಲ್ಲ
ಪೂವ್ಯ್ನ್ನಮತಿ
ನೋಡುವಂತೆ ಕ್ೋರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ: ವ್ಯಂಡರಸ್್ ಬಿರ ೋವಂಗ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ನಂ:7ಎಂ417, 2ನೇ ಬಾಲ ರ್ಕ್, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್್,
ಕಲಾಯ ಣ್ನ್ಗರ,
ಬಂಗಳೂರು
ಇವರ
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ:ಎಆರ್ಆರ್ಕ್ಕಪಿ
ಹಾಸ್ಟಿ ಟಾಲಿಟ್
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ಅಪ್ಟೌನ್ ಸ್ಥಕ ಾ ೈಯರ್, ನೆಕ್ ಟ್್ ಅಲಿಯನ್ ್ 10
ಡೌನಂಗ್ ವಲಾಲ ಸ್, ವೈಟ್್ಫೋಲಡ ್- ಹಸಕ್ೋಟೆ
ರಸ್ಥು , ಬಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಹೋಪ್ವರ್ಕ್ ್
್ ಬಿರ ೋವಂಗ್ ಕಂಪನ, ಬಿರ ೋವ್-59
ಪಾಲ್ಲದಾರರಾದ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟಟ್ಎಸ್ನಂ:4836/1/ಸ್ಟ

09-01-2020

07-04-2021

03-09-2020

01-09-2020

19-12-2020

11. ECB/01/MICROBREWERY/BNG/2020-21

12. EXCISE/18015/42/2020

13. EXCISE/18015/25/2020

14 EXCISE/18015/50/2020

15. EXCISE/18015/73/2020

, ತಮನಾನ ಆರ್ಕ್ಟ್್ ೨ನೇ ಮತ್ತು ೪ನೇ ಮಹಡಿ,
ಸ್ಟವಲ್ ಹಾಸ್ಟಿ ಟಲ್ ರಸ್ಥು , ಸದಾಶ್ವ ನ್ಗರ,
ಬಳಗ್ರವ ಇಲಿಲ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಸದಾಗಿ
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತ್ತ.
2019-20
ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ
ಸನ್ನ ದುಗಳ್ಳಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಹೆಚುು ವರಿ
ಸುಂಕಗಳನ್ನನ ಉತಾಿ ದ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಯರ್ಗೆ
ಹಂದಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕ್ಳಿ ಲ್ಲ ಮತ್ತು
ಉಳ್ಳದ್
ಮೊತು ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಂದಾಣಿಕ್ಕ
ಮಾಡಿಕ್ಳಿ ಲ್ಲ ಮನ್ವ.
ಶ್ರ ೋ ಕ್ಕ.ವ. ಕುಪಿ ರಾಜು, ಡೈರೆಕಿ ರ್ ಮೆ: ಎಲಿಕ್ ರ್
ಎಂಟರ್ ಪ್ರ ೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ಕಟಿ ಡ ನಂ:135, ರೆಸ್ಟಡೆನ್ ರಸ್ಥು , ಬಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ: ಆರಿಯಾ ಬ್ಲ್ರ ಅಂಡ್ಡೈನ್ಪ್ರ ೈ.ಲಿ. ನಂ:40/1,
3 ಮತ್ತು
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಥಂಚುರಿ ಕಾಬ್ಲ್
ಕಮರ್ಷ್ಯಲ್,
ಸಹಕಾರನ್ಗರ,
ಬಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಶ್ರ ೋ ಕ್ಕ. ಎನ್. ಶ್ರ ೋನವ್ಯಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರ ೋಮತಿ ಆರ್.
ಜಮುನಾ ಪಾಲ್ಲದಾರರು ಮೆ: ಶ್ವ ಹೋಟೆಲ್
ಐಎನ್ಸ್ಟ, ಕಟಿ ಡ ಸಂ:53:1:2:3 ಭಟಿ ರಹಳ್ಳಿ , ಹಳೇ
ಮದಾರ ಸ್ ರಸ್ಥು , ಐಓಸ್ಟ ಪ್ಟ್ರ ೋಲ್ ಬಂರ್ಕ್ ಪಕಕ ,
ವಗೋ್ನ್ಗರ,
ಬಂಗಳೂರು
ಇವರ
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
2020-21
ನೇ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಶ್ರ ೋ ಜಿ. ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ್, ಕೈರಾಕಾರ ಫ್ಿ ್ ವರ್ಕ್ ್
್
ನಂ:523, ಹಸ ನಂ:09 , 33 ನೇ ಕಾರ ಸ್, ಜಯನ್ಗರ

09-07-2020

12-10-2020

02-09-2020

16-10-2020

11-11-2020

16. EXCISE/18015/29/2020

17. EXCISE/18015/81/2020

18. EXCISE/18/2021

19. EXCISE/18015/45/2020

4ನೇ ಬಾಲ ರ್ಕ್, ಬಂಗಳೂರು ಇಲಿಲ ಹಂದಿರುವ
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಘಟಕದ್ಲಿಲ ನ್ ಫಮ್ಂಟೇಷನ್
ಟಾಯ ಂರ್ಕ್ಗಳನ್ನನ
ಕಡಿತಗಳ್ಳಸ್ಟ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ: ಮೂಯ ಚುವಲ್ಸ್ೋಲ್ಲಯ ಷನ್ ್, ಪಾಲ್ಲದಾರಿಕ್ಕ
ಸಂಸ್ಥೆ (ಪಾಲ್ಲದಾರರು) ಶ್ರ ೋ ವನ್ಯ್ ರಮೇಶ್, ೨)
ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಂ ಅಕ್ಷಯ ಶಣೈ, ಇವರು 2019-20 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ನಂ:9/36, ೪ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿವಆರ್ಎದುರು,
ವೈಷಣ ವ ಶಫೈರ್ ಮಾಲ್, ತ್ತಮಕೂರು ರಸ್ಥು ,
ಯಶವಂತಪುರ,
ಬಂಗಳೂರು-22,
ಇಲಿಲ
ಹಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
Bangalore Brew orks pvt. Ltd., prestige towers,
Residency roadm
Dist: Bengaluru Urban
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ಪಲ ೋಟ್್ಪುಡ್& ಬಿರ ೋವರೇಜಸ್ಪಾಲ್ಲದಾರರು
೧)
ನ್ವೋನ್ಕುಮಾರ್ ೨) ಪಿ. ಕೃಷಣ ೩) ಪಿ.
ಪರ ಭಾಕರ್
ನಾಯಕ ್
೪)
ಜಿ.ಕ್ಕ.
ರಾಜಗೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ್ ೫) ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು
೬) ಜೆ. ಮುರಳ್ಳಧ್ರ್ ಇವರು ನಂ:07 ಎಮ 424, 80
ಅಡಿ ರಸ್ಥು , ೧ನೇ ಬಾಲ ರ್ಕ್, ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್.
ಲೇಔಟ್್, ಬಂಗಳೂರು ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
ಮೆ: ಜಿ- ಸಾಿ ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ. (ಜೆ. ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ
ಮಾಯ ರಿಯಟ್್) ಇವರು 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟಿ ಡ
ಸಂ:24-1, ವಠಲ್ ಮಲಯ ರಸ್ಥು , ಬಂಗಳೂರು560001, ಇಲಿಲ
ಹಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ದಿ:30-06-2021 ಕ್ಕಕ ಅಂತಯ ಗಳುಿ ವಂತೆ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

05-09-2020

14-12-2020

19-04-2021

15-10-2020

20. EXCISE/18015/43/2020

21. EXCISE/18015/52/2020

22. EXCISE/18015/12/2020

ವಯ ವಸಾೆ ಪಕ
ನದೇ್ಶಕರು,
ಮೆ:
ಎಲೈಟ್್ 13-10-2020
ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿ ರಕ್ಷನ್ ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ ಇವರು 2019-20
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟಿ ಡ ಸಂ:20/2, ವಠಲ್ ಮಲಯ ರಸ್ಥು ,
ಬಂಗಳೂರು ಇಲಿಲ ಹಂಧಿರುವ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ದಿ:30-06-2021 ಕ್ಕಕ ಅಂತಯ ಗಳುಿ ವಂತೆ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಬಿರ ಸ್ಥಕ ೈ ಹೆಣ್ಣಣ ರು ಬಿರ ೋವರಿ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಇವರು ನಂ:22 16-10-2020
& 125, ಹಸ ಖಾತೆ ನಂ:317, ಬೈರತಿ ಗ್ರರ ಮ,
ಹೆಣ್ಣಣ ರು
ಮುಖಯ
ರಸ್ಥು ,
ಬಂಗಳೂರು
ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
ಶ್ರ ೋ ಎಂ.ಬಿ. ಶ್ವಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಬಿ.ಎಸ್. ವೈಟ್್
ಪಾಯ ಲೇಸ್ಹೋಟಲ್ ್ಅಂಡ್ಕನ್ರ್ವನ್ಷ ನ್ಇವರಿಗೆ
ಸೇರಿದ್ ಕಟಿ ಡ ಸಂಖ್ಯಯ :2642/35, ೩ನೇ ಮಹಡಿ,
ಆರ್.ವ. ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು ರಸ್ಥು ,
ಪಟಿ ಣ್ಗೆರೆ, ಬಂಗಳೂರು ಇಲಿಲ ಸ್ಟಎಲ್-೭ ಸನ್ನ ದಿನ್
ಜೊತೆಗೆ ಪರ ತೆಯ ೋಕವ್ಯಗಿ ಈ ಮೈಕ್ರ ೋಬಿರ ೋವರಿಯ
ಸನ್ನ ದಿನ್ ನ್ವೋಕರಣ್ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ

ಕಾಕಂಬ್ರ ಕಡತ್
1.

ES2020061012/2020-21

ಮೆ: ಕ್ೋರಮಂಡಲ್ಶುಗಸ್್ ಲಿ., ಮಾರವಳ್ಳಿ , 13-07-2020
ಕ್ಕ.ಆರ. ಪೇಟೆ

ತಾಲ್ಲಲ ಕು , ಮಂಡಯ

ಜಿಲ್ಲಲ

ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಶೇಖರಿಸ್ಟಟ್ಟಿ ಕ್ಳಿ ಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕಾಕ ಗಿ
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
2.

ES202007204/2020-21

ಮೆ: ಬನಾನ ರಿ ಅಮಮ ನ್ಶುಗಸ್್ ಲಿ., ಅಳಗಂಚಿ 20-08-2020
ಗ್ರರ ಮ, ನಂಜನ್ಗೂಡು ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಲ
ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಶೇಖರಿಸ್ಟಟ್ಟಿ ಕ್ಳಿ ಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕಾಕ ಗಿ
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .

3.

ES202005181/2020-21

ಮೆ:

ಬನಾನ ರಿ

ಅಮಮ ನ್

ಶುಗಸ್್

ಲಿ., 02-07-2020

ಕುಂತೂರು ಗ್ರರ ಮ, ಕ್ಳೆಿ ೋಗ್ರಲ ತಾಲ್ಲಲ ಕು
ಇವರಿಗೆ

2020-21

ನೇ

ಸಾಲಿಗೆ

ಕಾಕಂಬಿ

ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
4.

ES2020061254/2020-21

ಶ್ರ ೋ

ಚಾಮುಂಡೇಶಾ ರಿ

ಶ್ರ ೋನವ್ಯಸಪುರ,

ಶುಗಸ್್

ಲಿ., 24-06-2020

ಚನ್ನ ರಾಯಪಟಿ ಣ್

ತಾಲ್ಲಲ ಕು, ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .

5.

ES2020100719/2020-21

ವಯ ವಸಾೆ ಪಕ
ಸಹಕಾರಿ

ನದೇ್ಶಕರು, ಪಾಂಡವಪುರ 09-10-2020

ಸಕಕ ತೆ

ಕಾಖಾ್ನೆ

ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲಲ ಕು,
ಇವರಿಗೆ

2020-21

ನೇ

ನಯಮಿತ,

ಮಂಡಯ

ಸಾಲಿಗೆ

ಜಿಲ್ಲಲ

ಕಾಕಂಬಿ

ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
6.

ES202007261

ಸ್ಟದಿಧ

ಐರನ್, ಪಾಲ ಟ್್ ನಂ:20, ಕ್ಕ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. 10-12-2020

ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಪರ ದೇಶ, ಮದ್ದದ ರು ತಾಲ್ಲಲ ಕು,
ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲಲ

ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ

ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
7.

ES20200070996/2020-21

ಮೆ:ಟ್ಬೇಟ್ಯನ್ ಫೋಡ್ ್ ಲಿ., ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ಥು , 29-07-2020
ಬಲಕುಪ್ಿ

ಅಂಚೆ,,

ಪಿರಿಯಾಪಟಿ ಣ್

ತಾಲ್ಲಲ ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ 2020-21
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಶು ಮತ್ತು

ಕ್ೋಳ್ಳ ಆಹಾರ

ತಯಾರಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ

ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ

ಹಂದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪರ್ೋಗಿಸಲ್ಲ ಸನ್ನ ದು
ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡು ವ ಬಗೆೆ .
8.

ES2020062373/2020-21

ಶ್ರ ೋ ಪಂಚಮುಖಿ ನೂಯ ಟ್ರ ಯಂಟ್್ ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., 08-07-2020
ಫ್ರಲ ಟ್್್ಂಂ:21, 32. 33 ಮತ್ತು 34. ಕ್ಕ.ಐ.ಎ..ಡಿ.ಬಿ
ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಪರ ದೇಶ. ತೂಬಿನ್ಕ್ಕರೆ, ಮಂಡಯ ತಾ.,

ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲಲ

ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ

ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
9.

ES20200623259/2020-21

ಮೆ:ಎನ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಶುಗಸ್್ ಲಿ., ಕ್ಪಿ , 08-07-2020
ಮದ್ದದ ರು ತಾಲ್ಲಲ ಕು, ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ
ಘಟಕದ್ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ

ನ್ವೋಕರಣ್

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .
10. ES2020060510/2020-21

ಪರ ಧಾನ್ ವಯ ವಸಾೆ ಪಕರು, ಮೆ:ಕ್ಕ.ಎಂ. ಎಫ್್, 17-06-2020
ಪಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಲ-1, ಹಾಸನ್
ಇವರಿಗೆ

2020-21

ನೇ

ಸಾಲಿಗೆ

ಕಾಕಂಬಿ

ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
11. EX29afanjukejriwales2020071057

ಶ್ರ ೋಮತಿ

ಅಂಜು

ಕ್ಕರ ೋಜಿವ್ಯಲ್

ಕ್ೋಂ 23-07-2020

ವವೇರ್ಕ್ಕುಮಾರ್, ಕ್ಕರ ೋಜಿವ್ಯಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವ್
ನಂ:38/2, ಶ್ಡೆಲ ೋಕ್ೋಣ್ ಗ್ರರ ಮ, ಬುಕಾಕ ಪಟಿ ಣ್
ಹೋಬಳ್ಳ, ಸ್ಟರಾ ತಾಲ್ಲಲ ಕು, ತ್ತಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲಲ

ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ

ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
12. ES20200629689/2020-21

ಮೆ:

ಬನಾನ ರಿ

ಅಳದ್ಗಜಿ

ಅಮಮ ನ್ ಶೂಗಸ್್

ಗ್ರರ ಮ,

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಲ

ನಂಜನ್ಗೂಡು
ಇವರಿಗೆ

ಲಿ., 29-07-2020
ತಾ||

2020-21 ನೇ

ಸಾಲಿಗೆ

ಸಕಕ ರೆ

ಕಾಖಾ್ನೆಯ

ಕಾಕಂಬಿ

ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸ್ಟ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ .
13. ES2020120236/2020-21

ಮೆ: ಎಲೈಟ್್ ಜಾನ್ ಮೆ:ಆಲ್ ನಾಯ ಚುರಲ್ 29-12-2020
ನಂ:212, ವೇರ್ಕ್ ಆಫ್್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ ಂಪಸ್,
ಬಂಗಳೂರು
ಸನ್ನ ದು

-560117

ಇಲಿಲ ಗೆ

ಮಂಜೂಋಉ

ಕಾಕಂಬಿ
ಮಾಡಲ್ಲ

ಕ್ೋರಿರುವ ಬಗೆೆ .
14. Ex29AFKMFBES2020070450

ಮೆ:

ಕನಾ್ಟಕ

ಹಾಲ್ಲ

ಉತಾಿ ದ್ಕರ 03-08-2020

ಮಹಾಮಂಡಳ್ಳ ನಯಮಿತ (ಪಶು ಆಹಾರ
ಘಟಕ) ರಾಜಾನ್ನಕುಂಟೆ ಬಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಪಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ 2020-21
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದು ನ್ವೋಕರಿಸುವ
ಬಗೆೆ .
15. Ex29AFKPFPLBLRRURALESES2020061389 ಮೆ:

ಕ್ೋಮಲಾ್

ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,

ಸಂ:137,

ಫೋಡ್ ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ್ 13-07-2020
ಸ್ೋಂಪರ

ಮೊದ್ಲನೆ

ಹಂತ, ಕ್ಕಐಎಡಿಬಿ, ಇಂಡಸ್ಟಿ ರೋಯಲ್ಏರಿಯಾ,
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ., ಬಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಂತರ
ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಿಸ್ಟ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ .

16. EX29pdjpdistilleriesses2020053046

ಮೆ:

ಜೆ.ಪಿ.

ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ್

ಪ್ರ ೈ.,ಲಿ., 01-07-2020

ಹೆಗೆ ಡತಿಹಳ್ಳಿ , ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ|| ತ್ತಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .
17. EX29AFGODREJANROES20200620270

ಮೆ: ಗೋದ್ರ ೋಜ್ ಆಗರ ೋರ್ವಟ್್ ಲಿ ಇವರಿಗೆ 13-07-2020
ಸರ್ವ್ ನಂ:275/1,275,2,277/1, ಎ.ಕ್ಕ. ಕಾವಲ್
ವಲೇಜ್, ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳ್ಳ, ತ್ತಮಕೂರು
ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೆ
ಸಾಲಿಗೆ

ಕಾಕಂಬಿ

ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ

ನ್ವೋಕರಣ್

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .
18. EX29AFSFPLES2020081217

ಮೆ: ಸುಗಣ್ ಫ್ರಡ್ ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಏಕರಾಜಪುರ 07-09-2020
ಗ್ರರ , ಸೂಲಿಬಲ್ಲ ಹೋಬಳ್ಳ, ಹಸಕ್ೋಟೆ ತಾ.,
ಬಂಗಳೂರು

ಗ್ರರ ಮಾಂತರ

ಜಿಲ್ಲಲ

ಇವರಿಗೆ

2020-21 ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .
19. EX29AFARPITHAAGROES20200620202

ಶ್ರ ೋಮತಿ
ಅಪಿ್ತಾ

ಎಂ.ಕ್ಕ.

ಶ್ರ ೋಲಕ್ರಷ ಮ ೋ,

ಆಗರ ೋ

ಕೌತಮಾರನ್ಹಳ್ಳಿ ,

ಗೂಳರು

ಮಾಲಿೋಕರು, 23-07-2020
ಇಂಡಸ್ಟಿ ರೋಸ್,
ಹೋಬಳ್ಳ,

ತ್ತಮಕೂರು ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ

2020-21 ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .
20. ES202006059/2020-21

ಪರ ಧಾನ್ ವಯ ವಸಾು ಪಕರು, ಮೆ: ಕ್ಕ.ಎಂ.ಎಫ್್. 17-06-2020
ಪಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ-2, ಇವರಿಗೆ
2020-21 ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ
ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .

21. ES20200626700

ಮೆ:

ಕನಾ್ಟಕ

ಹಾಲ್ಲ

ಉತಾಿ ಸಕರ 06-07-2020

ಮಹಾಮಂಡಳ್ಳ ನಯಮಿತ , ಕ್ಕ.ಎಂ/ಎಫ್್).,
ಪಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ, ಗಬಿಿ

,

ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೆ ಸಾಲಿಗೆ
ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ

ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡುವ

ಬಗೆೆ .
22. ES2020091820/2020-21

ಮೆ:

ಕ್ೋಸಿ ಲ್

ದೊಡಡ ಹನೂನ ರು
ಅಂಚೆ,

ಫ್ರಮ್ಸ್ 07-10-2020

ಗ್ರರ ಮ,

ಪಿರಿಯಾಪಟಿ ಣ್

ಬೈಲಕುಪ್ಿ
ತಾಲ್ಲಲ ಕು,

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಕ್ೋಳ್ಳ

ಮತ್ತು

ಪಶು

ತಯಾರಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ

ಆಹಾರ

ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ

ಹಂದ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪರ್ೋಗಿಸಲ್ಲ ಸನ್ನ ದು
ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .

23. ES2020062119/2020-21

ಮೆ:

ಶ್ರ ೋ

ಚಾಮುಂಡೇಶಾ ರಿ

ಶುಗಸ್್

ಲಿ., 08-07-2020

ಭಾರತಿೋನ್ಗರ, ಮದ್ದದ ರು ತಾ., ಮಂಢ್ಯ ಜಿಲ್ಲಲ
ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ
ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ

ಘಟಕದ್

ಕಾಕಂಬಿ

ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ

ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .
24. ಇಸ್ಟಇ/01/ಕಾಕಂಬಿ-2/2020-21

ಆಲ್ ನಾಯ ಚುರಲ್, ವೇರ್ಕ್ ಆಫ್್ ಇಂಡಿಯಾ 06-10-2020
ಕಾಯ ಂಪಸ್ಮ ದೊಡಡ ಸಂಧ್, ಕಾಡುಗೋಡಿ,
ಬಂಗಳೂರು ಇವುರ ವೈದ್ಯ ಕ್ರೋಯ ಬಳಕ್ಕಗ್ರಗಿ
ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದು ಕ್ೋರಿರುವ ಬಗೆೆ

25. ಇಎಸ್20200624232/2020-21

ಮೆ:

ಶ್ರ ೋ

ಚಾಮುಂಡೇಶಾ ರಿ

ಶುಗಸ್್

ಲಿ., 08-07-2020

ಭಾರತಿೋನ್ಗರ, ಮದ್ದದ ರು ತಾಲ್ಲಲ ಕು, ಮಂಢ್ಯ
ಜಿಲ್ಲಲ

ಇವರಿಗೆ

2020-21

ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ
ಹಾಗೂ

ನೇ

ಸಾಲಿಗೆ

ಶೇಖರಿಸ್ಟಟ್ಟಿ ಕ್ಳಿ ಲ್ಲ

ಮಾರಾಟಕಾಕ ಗಿ

ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ

ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .
26. ಇಎಸ್20200622610/2020-21

ಮೆ: ಎನ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಶೂಗಸ್್ ಲಿ., ಕ್ಪಿ
ಮದ್ದದ ರು ತಾ., ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲಲ ಇವರಿಗೆ 202021

ನೇ

ಸಾಲಿಗೆ

ಕಾಕಂಬಿಯನ್ನನ

ಶೇಖರಿಸ್ಟಟ್ಟಿ ಕ್ಳಿ ಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕಾಕ ಗಿ
ಸನ್ನ ದ್ನ್ನನ ನ್ವೋಕರಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .

08-07-2020

27. ಇಎಸ್20200628203/2020-21

ಶ್ರ ೋ ಸನಾವುಲಾಲ ಷರಿೋಫ್್, ಮಾಲಿೋಕರು, ಮೆ: 08-07-2020
ಮಂಗಳ ಫೋಡ್ ್ , ಕಬಿ ನ್ಹಳ್ಳಿ ಮಂಡಯ

ತಾ

ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಕಂಬಿ ಸನ್ನ ದು
ನ್ವೋಕರಿೋಸುವ ಬಗೆೆ . 08-07-2020

ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಲೇಬಲ್ ಕಡತ್ಗಳು
1.

EXCISE-18018/4/2021

2.

EXCISE-18018/3/2021

3.

EXCISE-18018/01/2021

4.

EXCISE-18018/11/2021

M/S VINLAND WINES COMPANY PVT
LTD, MAHARASHTRA ಇವರಿಗೆ 2020-21
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವೈನ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 202021 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ
M/S HILL ZILL WINES, MAHARASHTRA
ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಫ್ರರ ಟ್್
ವೈನ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ
M/S N.V Distilleries & Breweries Pvt Ltd
, PUNJAB ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಬಿಯರ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ .
M/S Anheuser Busch Inbev India
limited, Unit ; pals Aurangabad ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ (
ಸ್ಟಎಸ್ಡಿ
ಕಾಯ ಂಟ್ನ್)
ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ್

17-03-2021

17-03-2021

09-03-2021

24-05-2021

5.

EXCISE-18018/08/2021

6.

ಇಸ್ಟಡಿ/18/ ಐಎಂಪಿ (ಲೇಬಲ್)2020-21

7.

ಇಸ್ಟಟ್/42/ಐಎಂಎಪಿ (ಲೇ)2020-21

8.

EXCISE-18018/5/2021

9.

ಇಸ್ಟಡಿ/31/ಐಎಂಪಿ/2020-21

ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ .
ಮೆ|| ಗೋವ್ಯ ಬಿರ ೋವ ಕಾರ ಫ್ಿ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ಗೋವ್ಯ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್
ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ:ಯೂನೈಟೆಡ್ಸ್ಟಿ ರಿಟ್್ ್, ಲಿ., ಲ್ಲಸ್ಟ್ ಆಫ್್
ಅಸ್ೋಸ್ಟಯೇಟೆಡ್
ಆಲ್ಕ ೋಹಾಲ್ ್
ಅಂಡ್ ಬಿರ ೋವರಿೋಸ್ ಲಿ., ಮಧ್ಯ ಪರ ದೇಶ,
ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಅಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಬಾರ ಯ ಂಡ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ ೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
M/S Fullartaion Dist pvt., ltd ಇವರಿಗೆ
2020-21
ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ .
M/s Blue OCEAN BEVERAGES PVT., LTD
(0178) GOA,
ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಸುಲಾ ವೈನ್ಯಾಡ್ ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ.,
ಮಹಾರಾಷಿ ರ,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ

13-08-2020

22-09-2020

28-12-2020

27-08-2020

10. ಇಸ್ಟಡಿ/22/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

11. ಇಸ್ಟಡಿ/24/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

12. ಇಸ್ಟಡಿ/04/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

13. ಇಸ್ಟಡಿ/50/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ವೈನ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ||
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟಿ ರಿಟ್ಸ್ ಲಿ.,
ಮಹಾರಾಷಿ ರ,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ||
ನಾಯ ಷನ್ಲ
ಇಂಡಸ್ಟಿ ರಯಲ
ಕಾಪೋ್ರೇಷನ
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ಗೋವ್ಯ
ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಯುನೈಟೆಡ ಬಿರ ೋವರಿೋಸ ಲಿ.,
ತೆಲಂಗ್ರಣ್.,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಅಂಗೂಸ್ ಡುಂಡೇ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ೈ.
ಲಿ., ನೂಯ ಡೆಲಿಲ , ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

14-08-2020

14-08-2020

31-07-2020

15-10-2020

14. ಇಸ್ಟಡಿ/35/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

15. ಇಸ್ಟಡಿ/51/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

16. ಇಸ್ಟಡಿ/57/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

17. ಇಸ್ಟಡಿ/32/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

18. ಇಸ್ಟಡಿ/01/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

19. ಇಸ್ಟಡಿ/30/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಮೆ|| ರಾಡಿಕ್ೋ ಖೈತಾನ ಲಿ., ಉತು ರ
ಪರ ದೇಶ, ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ವನಾಯಕ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ನೂಯ ಡೆಲಿಲ , ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್
ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖಾ ಮದ್ಯ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ
2020-21
ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
M/s ADINCO DISTILLERIES, COTOMBI,
QUEPEM, GOA ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಅಲೈಡ ಬಲ ಂಡಸ್್ & ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ.,
ಆಂಧ್ರ
ಪರ ದೇಶ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ||
ಫರ ಟೆಲಿಲ
ವೈನಸ್
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ನ್ವದ್ಹಲಿ,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಫ್ರರ ಟ್ ವೈನ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಸುಲಾ ವೈನ್ಯಾಡ್ ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ನಾಸ್ಟರ್ಕ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್

08-09-2020

13-10-2020

12-11-2020

07-09-2020

30-07-2020

25-08-2020

20. ಇಸ್ಟಡಿ/58/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

21. ಇಸ್ಟಡಿ/49/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

22. ಇಸ್ಟಡಿ/59/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

23. ಇಸ್ಟಡಿ/36/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ವೈನ
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಬಕೂಕ ಸ್ ಎಂಟರೆ್ಿ ರೈಸಸ್ ಲಿ.,
ಪಂಜಾರ್, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್
ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಸ್ಟಿ ರಂಗ ಫೋಲಡ ್ ., ಗೋವ್ಯ, ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಸನ್ಮಿೋರಾ ಗೆರ ೋಪಸ್ ವೈನ್ರಿೋಸ
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಮಹಾರಾಷಿ ರ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ವೈನ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಮೊೋಯಟ್ ಹೆನೆನ ಸ್ಟ್ ೋ ಇಂಡಿಯಾ
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ನಾಸ್ಟರ್ಕ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ ವೈನ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.

24-11-2020

15-10-2020

01-12-2020

08-09-2020

24. ಇಸ್ಟಡಿ/56/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/ವಲೇವ್ಯರಿ

/2020-21

25. ಇಸ್ಟಡಿ/05/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

26. ಇಸ್ಟಡಿ/06/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

27. ಇಸ್ಟಡಿ/39/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

28. ಇಸ್ಟಡಿ/16/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂಧ್
ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಂಡು,
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಂಪೋಟ್್್
ಲೇಬಲಸ್ಗಳನ್ನನ ವಲೇವ್ಯರಿ ಮಾಡುವ
ಕಡತ
ಮೆ|| ರಾಡಿಕ್ೋ ಖೈತಾನ ಲಿ.,ರಾಮ್ಪುರ.,
ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಎಲ್.ಎ.ಬಿ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಆಬ್ರ ಬಿರ ೋವಂಗ ಕಂ (ಇಂಡಿಯಾ)
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಗೋವ್ಯ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ||
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟಿ ರಿಟ್ಸ್ ಲಿ.,
ಮಹಾರಾಷಿ ರ,
ಇವರಿಗೆ
ಬಿಯರ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಎಸ್.ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿ ರಬ್ಲ್ಯ ಟಸ್್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ.,
ಬಂಗಳೂರು,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ರಕ್ಷಣಾ
ಇಲಾಖ್ಯಗೆ
(ಕಾಯ ಂಟ್ೋನ್
ಸ್ಿ ೋಸ್್
ಡಿಪಾಟ್್್ಮೆಂಟ್್
)
ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್

13-11-2020

30-07-2020

30-07-2020

09-09-2020

12-08-2020

29. ಇಸ್ಟಡಿ/41/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

30. ಇಸ್ಟಡಿ/47/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

31. ಇಸ್ಟಡಿ/37/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

32. ಇಸ್ಟಡಿ/34/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

33. ಇಸ್ಟಡಿ/29/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ವಲಿಯಮ ಗ್ರರ ಂಟ್ಸ್ & ಸನಸ್,
ಹರಿಯಾಣ್,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಅಬಿೋರ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ & ಬಾಟಲ ಸ್
ಪ್ರ ೈ. ಲಿ., ಪಂಜಾರ್, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಮೊೋದಿ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ, ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ,
ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಗೆ ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ||
ಓರ್ಕ್ವುಡ
ವೈನ್ರಿ
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ಮಹಾರಾಷಿ ರ,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ವೈನ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಕೌರ ನ ಬಿೋಸ್್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ.,
ತೆಲಂಗ್ರಣ್,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ

22-09-2020

07-10-2020

08-09-2020

08-09-2020

25-08-2020

34. ಇಸ್ಟಡಿ/23/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

35. ಇಸ್ಟಡಿ/10/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

36. ಇಸ್ಟಡಿ/21/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

37. ಇಸ್ಟಡಿ/55/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಜಾನ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಗೋವ್ಯ
ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಸ್ೋನಾ ಬಿೋವರೇಜಸ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ರಾಯ್ಪುರ.,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಮೊೋಲ್ ನ ಕ್ೋಸ್್ ಇಂಡಿಯಾ
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಪಂಜಾರ್, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಲಾಟಂಬರೆ್್ ಮ ಬಿರ ೋವಸ್್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ.,
ಗೋವ್ಯ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್
ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

14-08-2020

31-07-2020

14-08-2020

18-11-2020

38. ಇಸ್ಟಡಿ/43/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

39. ಇಸ್ಟಡಿ/09/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

40. ಇಸ್ಟಡಿ/13/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

41. ಇಸ್ಟಡಿ/07/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

42. ಇಸ್ಟಡಿ/03/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಮೆ|| ಯೂಫೋರಿರ್ಕ ಬಿೋವರೇಜಸ್ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ಬಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಕ್ಕಎಸ್ಬಿಸ್ಟಎಲ್
ರವರ ಸುತ್ುೋಲ್ಲ ಸಂ:260, ರ ಬಗೆೆ
ಸಿ ರ್ಷಿ ೋಕರಣ್ ಕ್ೋರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಬಾಂಬ ಬಿರ ೋವರಿೋಸ್., ಮಹಾರಾಷಿ ರ,
ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಫರ ಟೆಲಿಲ ವೈನಸ್, ಮಹಾರಾಷಿ ರ.,
ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ ವೈನ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ||
ಆಲ್ಕ ೋಬಿರ ೋವಸ್
ಇಂಡಿಯಾ
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಪಂಜಾರ್., ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಬಿೋಮ ಗಲ ೋಬಲ ಸ್ಟಿ ರಿಟ್ಸ್ಅಂಡ
ವೈನಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ರಾಜಸಾೆ ನ್., ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್

23-09-2020

31-07-2020

12-08-2020

31-07-2020

30-07-2020

43. ಇಸ್ಟಡಿ/12/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

44. ಇಸ್ಟಡಿ/48/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

45. ಇಸ್ಟಡಿ/27/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

46. ಇಸ್ಟಡಿ/63/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಯಾನೂೂ ಸರ ಬುಷ್ ಇನ್ಬೇವ
ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ., ಔರಂಗ್ರಬಾದ್., ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಕಾಲ್ಸ್ಬಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ.,
ಮಹಾರಾಷಿ ರ,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಜಾನ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಗೋವ್ಯ,
ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಬಿೋಮ್ ಗಲ ೋಬಲ ಸ್ಟಿ ರಿಟ್ಸ್ &
ವೈನ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಗೋವ್ಯ,
ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

12-08-2020

12-10-2020

17-08-2020

27-01-2021

47. ಇಸ್ಟಡಿ/38/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

48. ಇಸ್ಟಡಿ/62/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

49. ಇಸ್ಟಡಿ/64/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

50. ಇಸ್ಟಡಿ/19/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಮೆ|| ಸ್ೋಮಾಂದ್ ವೈನ್ಯಾಡಸ್್ &
ರೆಸಾಟ್್ ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಮಹಾರಾಷಿ ರ, ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ ವೈನ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ||ಮೂನಾರ್ಕ
ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ
&
ಬಾಟಲ ಸ್್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಪಂಜಾರ್, ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
M/s:ALLIED BLENDERS & DISTILLERIES
PVT. LTD., Plot No:6, MIDC Area,
Chikalthana,
Aurangabad,
Maharashtra.,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ ¹.J¸ï.r PÁåAnÃ£ï (gÀPÀëuÁ
E¯ÁSÉUÉ §¼ÀPÉUÉ ªÀiÁvÀæ) ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್
ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಬಕಾಡಿ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ.(ಲ್ಲಸ್ಟ್
ಆಫ್್ಜೆಮಿನ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ), ಗೋವ್ಯ, ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು

08-09-2020

15-01-2021

10-02-2021

13-08-2020

51. ಇಸ್ಟಡಿ/11/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

52. ಇಸ್ಟಡಿ/52/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

53. ಇಸ್ಟಡಿ/54/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

54. ಇಸ್ಟಡಿ/08/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಬಿೋಮ ಗಲ ೋಬಲ ಸ್ಟಿ ರಿಟ್ಸ್ಅಂಡ
ವೈನಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಗೋವ್ಯ., ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಕ್ೋ ಆಪರೇಟ್ವ ಕಂಪನ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ.,
ನೂಯ
ಡೆಲಿಲ ,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ವನ್ಬೊರ ೋಸ್ & ಕಂ, ಪುದುಚೇರಿ,
ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಬಿೋಮ ಗಲ ೋಬಲ ಸ್ಟಿ ರಿಟ್ಸ್ಅಂಡ
ವೈನಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ರಾಜಸಾೆ ನ್., ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್

31-07-2020

13-10-2020

02-11-2020

31-07-2020

55. ಇಸ್ಟಡಿ/02/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

56. ಇಸ್ಟಡಿ/14/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

57. ಇಸ್ಟಡಿ/28/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

58. ಇಸ್ಟಡಿ/17/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ:ಎಸ್ ಎನ್ ಜೆ. ಬಿರ ೋವರಿೋಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ತಮಿಳುನಾಡು,
ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ||
ನಾಯ ಷನ್ಲ
ಇಂಡಸ್ಟಿ ರಯಲ
ಕಾಪೋ್ರೇಶನ ಲಿ., ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ ವೈನ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಮೊೋದಿ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿ – ಎ ಯೂನಟ್
ಆಫ್್ ಮೊೋದಿ ಇಂಡಸ್ಟಿ ರೋಸ ಲಿ., ಇವರು
ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ತಿಲರ್ಕ್ನ್ಗರ ಇಂಡಸ್ಟಿ ರೋಸ ಲಿ.,
ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

30-07-2020

12-08-2020

17-08-2020

13-08-2020

59. ಇಸ್ಟಡಿ/46/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

60. ಇಸ್ಟಡಿ/60/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

61. ಇಸ್ಟಡಿ/45/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

62. ಇಸ್ಟಡಿ/53/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

63. ಇಸ್ಟಡಿ/25/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಮೆ|| ಇಂಡೋ ಸ್ಟಿ ರಿಟ್ ಬಿೋವರೇಜಸ
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಗೋವ್ಯ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ರಿಯಲ ಹೌಸ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.,
ಗೋವ್ಯ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್
ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ರಾರ್ಕ & ಸಾಿ ಮ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ್ ಪ್ರ ೈ.
ಲಿ., ಪಂಜಾರ್್, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಸ್ೋಮ್ಡಿಸ್ಟಿ ಲರಿೋಸ & ಬಿರ ೋವರಿೋಸ
ಲಿ., ಮಧ್ಯ ಪರ ದೇಶ, ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಬಿಯರ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ||ಬ್ಲ್ಲ ಓಶನ ಬಿೋವರೇಜಸ ಪ್ರ ೈ.ಲಿ.
ಗೋವ್ಯ, , ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ ರಾಜಯ ದಿಂದ್

01-10-2020

07-12-2020

29-09-2020

14-10-2020

14-08-2020

64. ಇಸ್ಟಡಿ/15/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

65. ಇಸ್ಟಡಿ/26/ಐಎಂಪಿ/ಲೇಬಲ/2020-21

ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್
ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಪ್ನಾ್ಡ ರಿಕಾಡ್ ಇಂಡಿಯಾ 12-08-2020
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ನ್ವದ್ಹಲಿ., ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆ|| ಪ್ನಾ್ಡ ರಿಕಾಡ್ ಇಂಡಿಯಾ 17-08-2020
ಪ್ರ ೈ.ಲಿ., ಗ್ರಾ ಲಿಯರ., ಇವರು ಕನಾ್ಟಕ
ರಾಜಯ ದ್ಲಿಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ್ಳುಿ ವ
ಮದ್ಯ ದ್ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೋದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

