ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ವ ೃಂದ ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ- 2020-21
ಕರ.ಸೃಂ

ಕಡತ ಸೃಂಖೆೆ

ವಿಷಯ

ಆರೃಂಭದ
ದಿನಾೃಂಕ

ವಿಲೆೀಗೆೊಳಿಸಿದ
ದಿನಾೃಂಕ

ವಿಲೆ ಸವರೊಪ

ರೆಕಾರ್್
ರೊೃಂಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾೃಂಕ

2020-21 ನೆೀ ಸಾಲಿಗೆ
1.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/60/2020-21

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಎ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪ

20/04/2020

ಕುಮಾರಿ ಉತಪಲ ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಉನಿ, ರಾಮನ್ಗರ ವಲಯ ಇವರ

12/05/2020

ಶ್ರೀ ರಗೀವಣ ಸಿದ್ಧಪಪ ಸಿ ಹ ಗ್ಾರ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ

01/06/2020

ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ್ಜಿೀರಂಕಲಗ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಗಳಗ್ಾವಿ ಉತತರ

05/06/2020

ವಿಭಾಗ, ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ುು ಘ ೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು.
2.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/81/2020-21

ರಾಜಿನಾಮೆಯನ್ುು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
3.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/93/2020-21

ನ್ಂ.2, ಕಲಬುರಗ ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ುು ಘ ೀಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
4.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/85/2020-21

ವಲಯ, ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ುು ತೃಪ್ತತಕರವಗಂದ್ು ಘ ೀಷಿಸುವ
ಕುರಿತು.
5.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/96/2020-21

ಸುನಿಲ್ಪವಾರ್ಜಿ,್ ಅಉನಿ,್

ಚಿಕಕಮಗಳೂರು್

ರಾಜಿನಾಮೆಯನ್ುು್ಅಂಗೀಕರಿಸುವ್ಬಗ್ಗೆ
6.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/86/2020-21

ವಲಯ್

ಇವರ್

ಶ್ರೀ ನಾಗ್ಗೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ , ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,ಶ್ಘ್ಲಗಟ್ಟ ವಲಯ,

06/06/2020
08/06/2020

ಚಿಕಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಜಿಲ್ಗೆ,ಇವರಿಗ್ಗ ಕಾಲಮಿತ ವಗೀತನ್ ಬಡ್ತತಗಳನ್ುು ಮಂಜ ರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
7.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/97/2020-21

ಶ್ರೀಮತ ಸಗುೀಹರಾಜ್, ಅಉನಿ, ನಗಲಮಂಗಲ ವಲಯ, ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ
ಅವಧಿಯನ್ುು ಘ ಷಿಸುವ ಕುರಿತು.

08/06/2020

8.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/98/2020-21

ಶ್ವರಂಜನ್.ಸಿ.ಹಗಚ್,್

ಅಉನಿ,್

ತರಿಕಗರಗ ್

ವಲಯ್

ಇವರ

08/06/2020

ಶ್ರೀ ತರುಪತ ಅ.ಉ.ನಿ. ಹಿರಗೀಕಗರ ರು ವಲಯ, ಹಾವಗೀರಿ ಜಿಲ್ಗೆ ಇವರು

15/06/2020

ಶ್ರೀ್ ದಿನ್ಕರ.ಪ್ತ.ಕಗ,್ ಅಉನಿ,್ ಮೆ:್ ಯುನಗೈಟಗಡ್್ ಸಿಪರಿಟ್ಸ್್ ಲಿ.,್ ಇವರ್

15/06/2020

ಶ್ರೀಮತ ಮಾನ್ಸ ಎಂ. ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಹುಣಸ ರು ವಲಯ,

24/06/2020

ರಾಜಿನಾಮೆಯನ್ುು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
9.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/99/2020-21

ತಹಶ್ೀಲ್ಾಾರ್ಹುದ್ಗಾಗ್ಗ ಆಯ್ಕಕಯಾಗರುವ ಬಿಡುಗಡಗಗ್ಗ ಳ್ಳಸುವ ಕುರಿತು
10.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/101/2020-21

ರಾಜಿನಾಮೆಯನ್ುು್ಅಂಗೀಕರಿಸುವ್ಬಗ್ಗೆ
11.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/102/2020-21

ಮೆೈಸ ರು ಗ್ಾರಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಗೆ ಇವರು ಕಗ.ಎಂ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಾಾಧಿಕಾರಿ
ಹುದ್ಗಾಗ್ಗ ಆಯ್ಕಕಯಾಗರುವ ಬಿಡುಗಡಗಗ್ಗ ಳ್ಳಸುವ ಕುರಿತು.
12.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/105/2020-21

ಶ್ರೀಮತ ಜಗ ಾೀತ ಎಸ್ಕುಂಬಾರ, ಅಉನಿ, ಅಉಆ ಕಛಗೀರಿ, ಉತತರ

02/07/2020

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾರ್ ಹಗಚ್.ಎಸ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ

31/07/2020

ಕನ್ುಡ ಜಿಲ್ಗೆ ಇವರಿಗ್ಗ ವಗೀತನ್ವನ್ುು ಮರು ನಿಗಧಿಪಡ್ತಸುವ ಕುರಿತು.
13.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/107/2020-21

ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛಗೀರಿ, ಹಾಸನ್

ವಲಯ ನ್ಂ-2 , ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ

ಅವಧಿಯನ್ುು ಘ ೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು.
14.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/106/2020-21

ಶ್ರೀ ಹಗಚ್ ಗ್ಗ ೀವಿಂದ್ಯಾ. , ಅಉನಿ(ಸವಪರ) ಅಉಆ ಕಛಗೀರಿ, ಮಂಡಾ

03/08/2020

ಇವರಿಗ್ಗ ಪ್ತಂಚಣಿ ಉದ್ಗಾೀಶಕಾಕಗ ನಿಯಮ-247-ಎ ರನ್ವಯ
ಅಹಥತಾದ್ಾಯಕ ಸಗೀವಗಯನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.
15.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/108/2020-21

ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗಸಾವಮಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ

06/08/2020

ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛಗೀರಿ, ಗುಂಡುೆಪಗೀಟಗ ವಲಯ , ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ
ಅವಧಿಯನ್ುು ಘ ೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು.
16.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/109/2020-21

ಶ್ರೀಮತ ಸವಣಥಶ್ರೀ ವಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ಕಚಗೀರಿ, ಬಗೀಲ ರು ವಲಯ , ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ುು
ಘ ೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು.

06/08/2020

17.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/110/2020-21

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ ಆರ. ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ

14/08/2020

ಕಚಗೀರಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ುು
ಘ ೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು.
18.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/111/2020-21

ಶ್ರೀ. ಮಂಜುಕುಮಾರ ನಾಯಕ, ಪರಿೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ

25/08/2020

ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ದ್ಾಂಡಗೀಲಿ ವಲಯ ಇವರ ಪರಿೀಕ್ಷಾರ್ಥಥ ಅವಧಿಯನ್ುು
ವಿಸûರಿಸುವ ಕುರಿತು.
19.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/112/2020-21

ಶ್ರೀ ದಿಲಿೀಪ್ಕುಮಾರ್ಎಂ.ವಿ., ಅಉನಿ, ವಲಯ ನ್ಂ:7 , ಬಗಂಗಳೂರು

07/09/2020

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಶ್ವಶಂಕರ್, ಅಉನಿ. ಇವರು ಈ ಕಚಗೀರಿಯಲಿೆ ಕತಥವಾ

07/09/2020

ನ್ಗರ ಜಿಲ್ಗೆ ಇವರಿಗ್ಗ ವಗೀತನ್ವನ್ುು ಮರು ನಿಗಧಿಪಡ್ತಸುವ ಕುರಿತು.
20.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/113/2020-21

ನಿವಥಹಿಸಿದ್ ಅವಧಿಯನ್ುು ಕಡಾಾಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ುು
ಘ ೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು.
21.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/116/2020-21

ಶ್ರೀ ಬಾಳಗ್ೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ

22/09/2020

ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛಗೀರಿ, ಡ್ತಂಗ ಸಾಕಾಡ್, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ
ಅವಧಿಯನ್ುು ಘ ೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು.
22.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/117/2020-21

ಶ್ರೀಮತ ಸಯಿದ್ಾ ಜಗ. ನಾಯಕವಾಡ್ತ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,

22/09/2020

ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಇವರ ಪರಿೀಕ್ಷಾರ್ಥಥ ಅವಧಿಯನ್ುು ವಿಸûರಿಸುವ
ಕುರಿತು.
23.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/119/2020-21

ಶ್ರೀ ಟ. ಸಿದ್ಧಪಪ, ನಿವೃತತ ಅಉನಿ, ತಪಟ್ ರು ವಲಯ, ಇವರಿಗ್ಗ ನಿಯಮ

23/09/2020

ಶ್ರೀಶಗೈಲ ಕೃ ಗುಡಮೆ, ಅಉನಿ, ಚಿಕಗ ಕೀಡ್ತ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಗಳಗ್ಾವಿ ಉತತರ

01/12/2020

ಶ್ರೀ ಟ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅಂದಿನ್ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು-1,

15/12/2020

247-ಎ ರ ಸೌಲಭ್ಾವನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
24.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/167/2020-21

ಜಿಲ್ಗೆ ಇವರಿಗ್ಗ ವಗೀತನ್ವನ್ುು ಮರು
25.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/169/2020-21

ನಿಗಧಿಪಡ್ತಸುವ ಕುರಿತು.

ಮುಳಬಾಗಲು ವಲಯ ಇವರಿಗ್ಗ ರಜಗಯನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/168/2020-21

ಶ್ರೀ ಶ್ವಪರಸಾದ್ ಎಸ.ಕಗ., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ

15/12/2020

ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಕಛಗೀರಿ, ಎನ್.ಆರ.ಪುರ ವಲಯ ಇವರಿಗ್ಗ ಮಾಜಿ ಸಗೈನಿಕರಿಗ್ಗ
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಗೀತನ್ ಶಗರೀಣಿಯನ್ುು ನಿಗದಿಪಡ್ತಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
27.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/178/2020-21

ಶ್ರೀ ರಗೀವಣಸಿದ್ಾಪಪ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ, ಕಲಬುರಗ ಕಾಲಪನಿಕ

31/12/2020

ಶ್ರೀ ಟ.ಮಹಾಂತಣಣ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ವಲಯ ನ್ಂ: 2

11/01/2021

ವಗೀತನ್ವನ್ುು ನಿಗಧಿಪಡ್ತಸುವ ಕುರಿತು.
28.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/5/2020-21

ಬಳ್ಾಿರಿ, ಇವರಿಗ್ಗ ಕ.ನಾ.ಸಗೀ.ನಿ. ನಿಯಮಾವಳ್ಳಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ರ
ಸೌಲಭ್ಾವನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
29.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/10/2020-21

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ.ಕಲೆನ್ಗ್ೌಡರ, ನಿವೃತತ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು
ನ್ರಗುಂದ್ ವಲಯ, ಇವರಿಗ್ಗ

11/01/2021

ಕನಾಥಟ್ಕ ನಾಗರಿೀಕ ಸಗೀವಾ

ನಿಯಮಾವಳ್ಳಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ರನ್ವಯ
ಸೌಲಭ್ಾವನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
30.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/16/2020-21

ಶ್ರೀಮತ ರ ಪ ವಿ ಕಗ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಮ ಡಗರಗ ವಲಯ

12/01/2021

ಶ್ರೀಮತ ರಗೀಖ್ಾ ಟ. ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಶ್ರಸಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ

03/02/2021

ಶ್ರೀಮತ ಸುವಣಥ ಬಿ. ಕಗ ೀಟ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಕಗ ೀಲ್ಾರ

04/02/2021

ಶ್ರೀ ಮನಿೀಶ್ ಜಿ., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೆ:ಬಾೆಕ್ ಬಗಥ ವಗೈನ್್

10/03/2021

ಇವರನ್ುು ನಿಯೀಜನಗ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
31.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/61/2020-21

ಇವರನ್ುು ನಿಯೀಜನಗ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
32.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/62/2020-21

ವಲಯ, ಇವರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣ ಅವಧಿಯನ್ುು ಘ ೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು.
33.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/74/2020-21

ಯಾಡ್್ಥ

ಮಧುಗರಿ, ತುಮಕ ರು ಜಿಲ್ಗೆ, ಇವರನ್ುು ಪರತ ನಿಯೀಜನಗ

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
34.

ಎಕ್ಸ ೈಜ್/15013/73/2020-21

ಶ್ರೀಮತ ಸಯಿೀದ್ಾ ಜಗ ನಾಯಕವಾಡ್ತ, ಅಉನಿ, ಧಾರವಾಡ ವಲಯ ಇವರ
ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ುು ಘ ೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು.

10/03/2021

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗಕ್ಕು ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಲಂ 4(1) ಎ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
ಕರ .
ಸಂ

1.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಸಿಇ/81/ಅನಿ/ಹೆಪ/ಇತರೆ/
19-20

2.

EXCISE-15012/23/2020

3.

EXCISE-15012/24/2020

4.

EXCISE-15012/25/2020

5.

EXCISE-15012/26/2020

6.

EXCISE-15012/27/2020

7.

EXCISE-15012/28/2020

8.

EXCISE-15012/29/2020

9.

EXCISE-15012/30/2020

10.

EXCISE-15012/31/2020

ವಿಷಯ

ಆರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಇಂದುಕುಮಾರ್, ಅನಿ ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ,
ಬಂ. ಇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಪರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಮೇಶ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಡಿಪೀ,
ಇಂಡುವಾಳು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ ಸೇವಾವಧಿಯ ವೇತನವನ್ನು
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಬಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಯಶ್ವ ಂತ್Pಕುಮಾರ ಎ ಆರ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು (ಸ್ವ .ಪರ ,
ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ್ಗೆ

24.04.2020

ಶ್ರ ೀ ಚೇತನ್್ಕುಮಾರ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮಂಗಳೂರು ಉತಿ ರ
ವಲಯ ನಂ-1, ಇವರು ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಷ ಸ್ಹಾಯಕ ವಂದದ ದಿ:31-122018 ರ ಜೇರ್ಟ ತಾಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನಸಾರ ಅವರನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ವಂದದಲ್ಲಿ
ಪೂವಾಷನವ ಯ
ಪದೀನು ತಿಗ್ಗ
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ
ಕೀರಿರುವ ಕುರಿತು.
ರಿೀ ಎಂ ಅರುಣ್್ಪರ ಸಾದ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂವಾಷನವ ಯವಾಗಿ ಸಾಾ ನಪನು ಗೊಳಿಸ್ಲು
ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಷವಣೆ ಸಂಬಂಧ
ಸಿವ ೀಕೃತಿಯಾಗಿರುವ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶ್ೀಲಾ ಎಂ ಧಾರಜ್್ಕರ, ಶ್ವಮೊಗ್ಗೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರು 10
ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಧಮಷಪಪ ಕೆ.ಟ್ಟ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರು 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ರಿೀ ಸೈಯದ್ ತಫ್್ಜಿಲ್ ಉಲಾಿ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರು 10
ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

03.08.2020

30.06.2020

28.07.2020
28.07.2020

03.08.2020

05.08.2020
17.08.2020

18.08.2020

18.08.2020

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ ದಾಖಲೆ
ಕೀಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ ಸ್ವ ರೂಪ

ಶ್ರ ೀ ಕೆ ಕೃರ್ಣ ಮೂತಿಷ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು (ಸ್ವ .ಪರ ), ಮೆ|| ಜಾನ್
ಡಿಸಿಟ ಲರಿೀಸ್ ಪ್ರ ೈ ಲ್ಲ.,ಬಂಗಳೂರು
ಇವರು ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂವಾಷನವ ಯವಾಗಿ ಸಾಾ ನಪನು ಗೊಳಿಸ್ಲು ಕೀರಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಹೆಚ್ ಆರ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರನ್ನು
ನೀಂದಣಿ ಮತುಿ ಮುದ್ರ ಂಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅಬಕಾರಿ
ಆಯುಕಿ ರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಕತಷವಯ ಕೆೆ
ವರದಿ
ಮಾಡಿಕಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಜಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಚಿಕೆ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಉಪ
ವಿಭಾಗ, ಚಿಕೆ ಬಳ್ಳ್ಾ ಪುರ ಇವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಸಂತೀಷ್್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್್.ಎಲ್್ ತಿಪಪ ಣ್ಣ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಹೊಸ್ನಗರ ವಲಯ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ರವಿ ಎಂ. ಮರಿಗೌಡುರ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು , ಸ್ವದತಿಿ ವಲಯ
ಇವರಿಗ್ಗ
10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಜಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಿಜಯಪುರ ಉಪ
ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯಪುರ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

19.08.2020

EXCISE-15012/39/2020

ಶ್ರ ೀ ಎನ್್.ಹೆಚ್್ ಪರಮೇಶ್ವ ರಪಪ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಿಟ್ಟಎಂ ಲೇಔಟ್
ವಲಯ, ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ -06, ಬಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

09.10.2020

19.

EXCISE-15012/40/2020

09.10.2020

20.

EXCISE-15012/41/2020

ಶ್ರ ೀ ಲಗಮಣ್ಣ ಎಸ್್ ಸ್ಲಗ್ಗರೆ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ
ಅಧಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ದಿ ಉರ್ಗರ ಶುಗರ್ ವರ್ಕಸ್್ಷ ಲ್ಲ. ಉರ್ಗರಖುದಷ,
ಬಳರ್ಗವಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಎಲ್.ಬಿ. ವಿಕರ ಮ್ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ
ವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

11.

EXCISE-15012/32/2020

12.

EXCISE-15012/33/2020

13.

EXCISE-15012/34/2020

14.

EXCISE-15012/35/2020

15.

EXCISE-15012/36/2020

16.

EXCISE-15012/37/2020

17.

EXCISE-15012/38/2020

18.

25.08.2020
15.09.2020
08.10.2020

08.10.2020

09.10.2020

09.10.2020

09.10.2020

21.

EXCISE-15012/42/2020

22.
23.

EXCISE-15012/43/2020
EXCISE-15012/44/2020

24.

EXCISE-15012/45/2020

25.

EXCISE-15012/46/2020

26.

EXCISE-15012/47/2020

27.

EXCISE-15012/48/2020

28.

EXCISE-15012/49/2020

29.

EXCISE-15012/50/2020

30.

EXCISE-15012/51/2020

ಶ್ರ ೀ ಆರ ತಿಮಾಾ ರೆಡಿಿ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರ
ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರಿಗ್ಗ ಕರ್ನಷಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ
ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 247(ಬಿ) ರಿೀತಾಯ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅರ್ಷತಾದ್ಯಕ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಂಚಣಿ ಉದ್ದೆ ೀಶ್ಕೆೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಷವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

12.10.2020

ಶ್ರ ೀ
ಎಂ.ಡಿ
ಮೊೀರ್ನ್್ ಕುಮಾರ್,
ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಕೆ.ಎಸ್್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್್ ಡಿಪೀ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ
ಇವರಿಗ್ಗ 10
ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀಶೈಲ ಎನ್್ ಹಿರೇಮಠ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮದುಗಷ ಉಪ
ವಿಭಾಗ, ಬಳರ್ಗವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ರಾಮನಗೌಡ್ ಎಸ್್ಮುದಿಗೌಡ್ರ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಾದ್ಮಿ
ವಲಯ, ಬಾಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ರ್ನಮಂತರಾಯ ಎಸ್್ ವಜರ ಮಟ್ಟಟ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ರ್ನ್ನಗಂದ ವಲಯ, ಬಾಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಚನು ಗೌಡ್ ಸಂಕರಗೌಡ್ ಪಾಟ್ಟೀಲ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಕೆ.ಎಸ್್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್್ ಡಿಪೀ, ಗೊೀಕಾಕ, ಬಳರ್ಗವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10
ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಗಿರಿೀಶ್್ ಎ.ವಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಕೀರಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಅಶೀರ್ಕ್ ಹೆಚ್್ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೆ|| ಸ್ವಷದ್ ಡಿಸಿಟ ಲರಿಸ್್,
ನಂದಿಕೂರು, ಕಾಪು ತಾಲ್ಲಿ ಕು, ಉಡುಪ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಜಿ.ಚಂದರ ಶೇಖರ್, ಅಂದಿನ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಎಸ್್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್್
ಡಿಪೀ, ದೇವನರ್ಳಿಾ , ಬಂಗಳೂರು ರ್ಗರ ಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಿ
ಇವರಿಗ್ಗ 10
ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

16.10.2020

15.10.2020

05.11.2020

04.11.2020

05.11.2020

04.11.2020

05.11.2020

06.11.2020

07.11.2020

ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂರ್ಮೂತಿಷ ಎ.ಪ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಚಿಕೆ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ
ಕೆ.ಎಸ್್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್್ ಡಿಪೀ, ಚಿಕೆ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ
ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಮೊೀರ್ನ್.ಕೆ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೆ|| ಶ್ಶ್ ಡಿಸ್ಟ ಲರಿೀಸ್ .ಲ್ಲ,
ಬಂಗಳೂರು, ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ (ಬಿಯುಡಿ-08) ಇವರಿಗ್ಗ 10
ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ವರ್ಗಷವಣೆ ಮಾಡಿಕಡ್ಲು ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

07.11.2020

ವರ್ಗಷವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯಾಗಿರುವ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ

10.12.2020

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಪರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸಿರುವ ಕರ ಮವನ್ನು ಅನ್ನಮರ್ಥಷಸ್ಲು ಕೀರಿ,
ಖಾಲ್ಲ
ಇರುವ
ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗ್ಗ
ಹೆಚ್ಚು ವರಿ
ಪರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಲು
ಪೂವಾಷನ್ನಮತಿ ನಿೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದ್ದೆ ಗಳನ್ನು
ಭತಿಷ ಮಾಡ್ಲು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಪರ ಸಾಿ ವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ರವಿ ಎಂ ಮುರಗೊೀಡ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ
ವಲಯ, ಬಳರ್ಗವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಕೆ. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ , ಅಂದಿನ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಪರ ಸುಿ ತ ಅಬಕಾರಿ
ಉಪ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, ಹುಣ್ಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ರ್ಗರ ಮಾಂತರ
ಜಿಲ್ಲಿ , ಮೈಸೂರು
ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಸ್ತಿೀಶ್ ಎಸ್ ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದಿನ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಹುಕೆೆ ೀರಿ
ವಲಯ, ಬಳರ್ಗವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

14.12.2020

18/12/2020

EXCISE-15012/01/2021

ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಗ್ಗ ಪದೀನು ತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು

19/01/2021

EXCISE-15012/02/2021

ಶ್ರ ೀ ಎ.ಬಿ.ಮಠಪತಿ, ಅಂದಿನ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ
ಉಪ ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

21/01/2021

31.

EXCISE-15012/52/2020

32.

EXCISE-15012/53/2020

33.
34.
35.

EXCISE-15012/54/2020
EXCISE-15012/55/2020
EXCISE-15012/56/2020

36.

EXCISE-15012/57/2020

37.

EXCISE-15012/58/2020

38.

EXCISE-15012/59/2020

39.
40.

10.11.2020

10.12.2020

18.12.2020

18/12/2020

41.

EXCISE-15012/03/2021

ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀರಾಮ ರಾಠೀಡ್, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅದಿೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ
ವಿಬಾಗ ಶ್ಹಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಅಂದಿನ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಿೀದರ
ವಲಯ ಪರ ಸುಿ ತ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, ಚಿತಾಿ ಪುರ ಉಪ
ವಿಭಾಗ, ಕಲುಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

21/01/2021

42.

EXCISE-15012/04/2021

43.

EXCISE-15012/05/2021

ಶ್ರ ೀ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಜಿೀರಂಕಲಗಿ್ ಅಬಕಾರಿ್ ಉಪ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು್
ಬಳರ್ಗವಿ್ ಉತಿ ರ್ ವಲಯ್ ಇವರ್ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ್
ಅವಧಿಯನ್ನು ್ತೃಪಿ ಕರವೆಂದು್ಘೀಷಿಸುವ್ಕುರಿತು್

27/01/2021

44.

EXCISE-15012/06/2021

ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ಕುರಿತು.(ಭಾಗ)

28/01/2021

45.

EXCISE-15012/07/2021

ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ್ ವರ್ಗಷವಣೆ್
ನಿದೇಷಶ್ನ್ಕೀರಿರುವ್ಬಗ್ಗೆ ್

ಬಗ್ಗೆ ್

29/01/2021

46.

EXCISE-15012/08/2021

ಶ್ರ ೀ ಡಿ ಪಾಂಡುರಂಗ, ನಿವತಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರ ಜಾತಿ
ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು

01/02/2021

47.

EXCISE-15012/09/2021

ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರುಗಳನ್ನು ್ ನಿಯೀಜನೆ/ಹೆಚ್ಚು ವರಿ್
ಪರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸುವ್ಬಗ್ಗೆ ್

02/02/2021

48.

EXCISE-15012/10/2021

03/02/2021

49.

EXCISE-15012/11/20್1

50.

EXCISE-15012/12/2021

ಪಾಸ್್ಪೀಟ್್ಷ
ಪಡೆಯಲು
ಇಲಾಖಾ
ವತಿಯಂದ
ನಿೀಡ್ಲಾಗಿರುವ ನಿರಾಕೆಷ ೀಪಣಾ ಪತರ ಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ದೃಢೀಕರಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ.ಡಿ ಆನಂದ್್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು(ನಿವತಿ ), ಇವರಿಗ್ಗ
ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಂ.ಕಾಮಾಕ್ಷಷ
ಉತಿ ಯಯ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಮಳವಳಿಾ
ವಲಯ, ಮಳವಳಿಾ
ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಹುದ್ದೆ ಗ್ಗ

ಪದೀನು ತಿ

ನಿೀಡುವ

ಆದೇಶ್ದ್

27/01/2021

05/02/2021
05/02/2021

51.

EXCISE-15012/13/2021

52.

EXCISE-15012/14/2021

53.

EXCISE-15012/15/2021

54.

EXCISE-15012/16/2021

55.

EXCISE-15012/17/2021

56.

EXCISE-15012/18/2021

57.

EXCISE-15012/19/2021

ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭುಗೌಡ್ ಎಂ.ಪಾಟ್ಟೀಲ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಿಳಗಿ
ವಲಯ, ಬಾಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲ್ಲಿ
ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ
ಎಂ.ಎಸ್.ಪರ ಶಂತಿ,
ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಡಿಪೀ, ಪಾಂಡ್ವಪುರ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ
ಪ್ರ ೀಮಲತಾ.ಬಿ.ಆರ,
ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಆರ.ಎಂ.ವಿ ವಲಯ-04, ಬಿಯುಡಿ-1, ಬಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ್ಗ 10
ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶ್ ಶಂಕರ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್
ಡಿಪೀ, ಬಿೀದರ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗ

05/02/2021

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎ.ಸಿ.ಲತಾ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು ವಲಯ03, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ರವಿೀಂದರ ಪಾಟೇಲ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಿೀದರ ಉಪ
ವಿಭಾಗ, ಬಿೀದರ (ಅಂದು ಹುಮರ್ನಬಾದ್ ವಲಯ) ಇವರಿಗ್ಗ 10
ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

06/02/2021

ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಲಕ್ಷಷ ಾ ೀಶ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರ
ಕಛೇರಿ, ಕಡ್ಗ ಜಿಲ್ಲಿ , ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

08/02/2021

06/02/2021

06/02/2021

06/02/2021

08/02/2021

58.

EXCISE-15012/20/2021

59.

EXCISE-15012/21/2021

60.

EXCISE-15012/22/2021

61.

EXCISE-15012/23/2021

62.

EXCISE-15012/24/2021

63.

EXCISE-15012/25/2021

64.

EXCISE-15012/26/2021

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಛಾಯಾ ಎಂ.ಅಂಗಡಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ನವಲಗಂದ ವಲಯ, ದ್ರವಾಡ್ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪರ ತಿಭಾ ಹಿತಿ ಲಮನಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಮೃತ
ಡಿಸಿಟ ಲರಿ ಪ್ರ ೈ ಲ್ಲ, ಹೊನರ್ಗ, ಬಳರ್ಗವಿ ಇವರು ಧಾರಣ್ ಮಾಡಿದ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು
ವೇತನ ಬಡಿಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಅಧಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಶ್ಹಾಪೂರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶ್ಹಾಪೂರ
ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ ವನಿತಾ ಸಿತಾಳೆ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಜೇವಗಿಷ
ವಲಯ, ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಗೊೀಪಾಳೆ ಪಂಡಿತ,ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ
ಆಯಕಿ ರ ಕಛೇರಿ , ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10
ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಂ.ಆರ.ಮಮತ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು
ವಲಯ-2, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ
ಆರ.ಎಂ.ಚೈತಾರ ,
ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಸೀಮವಾರಪೇಟೆ ವಲಯ, ಸೀಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರಿಗ್ಗ 10
ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

08/02/2021

08/02/2021

08/02/2021

09/02/2021

09/02/2021

09/02/2021

09/02/2021

65.

EXCISE-15012/27/2021

66.

EXCISE-15012/28/2021

67.

EXCISE-15012/29/2021

68.

EXCISE-15012/30/2021

69.

EXCISE-15012/31/2021

70.

EXCISE-15012/32/2021

71.

EXCISE-15012/33/2021

72.

EXCISE-15012/34/2021

ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀಶೈಲ್ ಆವಜಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಆಳಂದ ವಲಯ
ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಬಾಲಕೃರ್ಣ ಮುದುಕಣ್ಣ ,ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ
ನಂ.1, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಮಲ್ಲಿ ಕಾಜುಷನ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ ನಂ.2,
ಕಲಬುರಗಿ
ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ದಡ್ಿ ಪಪ ಹೆಬಳೆ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು , ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಚಿತಾಿ ಪೂರ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಶ್ವಕುಮಾರ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಸುಬರ ಮಣ್ಯ ನಗರ
ವಲಯ-6 , ಬಿಯುಡಿ-1 ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪ.ಪ್ರ ೀಮಾ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು ವಲಯ3 ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಸಿದೆ ಲ್ಲಂಗಸಾವ ಮಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-31
ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಿ ,ಬಿಯುಡಿ-5 ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಹೊನು ಪಪ ಓಲೇಕಾರ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಹಾವೇರಿ ಉಪ
ವಿಭಾಗ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

09/02/2021

09/02/2021

09/02/2021

10/02/2021

11/02/2021

10/02/2021

12/02/2021

10/02/2021

73.

EXCISE-15012/35/2021

74.

EXCISE-15012/36/2021

75.

EXCISE-15012/37/2021

76.

EXCISE-15012/38/2021

77.

EXCISE-15012/39/2021

78.

EXCISE-15012/40/2021

79.

EXCISE-15012/41/20್1

80.

EXCISE-15012/42/2021

ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಉಕೆ ಲ್ಲ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ, ಬಿೀದರ ಜಿಲ್ಲಿ , ಬಿೀದರ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ರ್ಮನ್ನರೆಡಿಿ ಎಫ್ ನಿಂಗರೆಡಿಿ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ, ಬಳರ್ಗವಿ ಉತಿ ರ ಜಿಲ್ಲಿ ,
ಚಿಕೆ ೀಡಿ ಇವರು ಧಾರಣ್ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವೇತನ ಬಡಿಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಬಿ.ವಿ. ಮಮತ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೆ:ಅಮೃತ್
ಡಿಸಿಟ ಲರಿೀಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲ್ಲ, ಕಂಬಿೀಪುರ, ಬಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ್ಗ 10
ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಲ್ಲ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಸುಲಾ
ವಿನಿಯಾರ್ಡ್ಸ ಷ ಪ್ರ ೈ ಲ್ಲ, ತಡೀಳ, ಬಸ್ವಕಲಾಯ ಣ್ ತಾ: (ಇವರು
ಧಾರಣ್ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವೇತನ ಬಡಿಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಯಮುರ್ನ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ
ಅಧಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೆ:ಯುನೈಟೆರ್ಡ್ ಲ್ಲ., ನಂಜನಗೂಡು ಇವರು
ಧಾರಣ್ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವೇತನ ಬಡಿಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪರ ತಿಭಾ ಹಿತಿ ಲಮನಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ
ಅಧಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ವಿಶ್ವ ರಾಜ ಶುಗರ ಇಂಡ್ಸಿಟ ರೀಸ್ ಲ್ಲ, ಬಲಿ ದ
ಬಾಗೇವಾಡಿ , ಹುಕೆೆ ೀರಿ ತಾ:, ಬಳರ್ಗವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರ ವೇತನ
ಸೆಳೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರ ೀ ದಿೀಪರ್ಕ ಎಸ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮುಂಡ್ರಗಿ ವಲಯ,
ಗದಗ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ್ ಎಸ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ51(ಸ್ಜಾಷಪುರ) ಬಿಯುಡಿ-8್ ಇವರಿಗ್ಗ್ ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ್
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ್ ಸ್ವ ತಂತರ ್ ಪರ ಭಾರ್ ಮೇಲ್ಲ್ ಕಾಯಷ್ ನಿವಷಹಿಸಿರುವ್
ಅವಧಿಗ್ಗ್ಪರ ಭಾರ್ಭತೆಯ ್ಮಂಜೂರು್ಮಾಡುವ್ಕುರಿತು.

10/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

11/02/2021

12/02/2021

16/02/2021

81.

EXCISE-15012/43/2021

82.

EXCISE-15012/44/2021

83.

EXCISE-15012/45/2021

84.

EXCISE-15012/46/2021

85.

EXCISE-15012/47/2021

86.

EXCISE-15012/48/2021

87.

EXCISE-15012/49/2021

88.

EXCISE-15012/50/2021

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಛಾಯಾ ಎಂ. ಅಂಗಡಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರು
ದುಬೈ ರಾರ್ಟ ಕೆೆ ಕೈಗೊಂಡ್ ಪರ ವಾಸ್ದ ಖಚ್ಚಷ ವೆಚು ಗಳ ವರದಿ
ನಿೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷಷ ಾ ್ ಎಂ.ಆರ,್ ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,್
ಮೆ:ಕಲಪ ತರು್ ಬಿರ ವರಿೀಸ್್ ಅಂರ್ಡ್್ ಡಿಸಿಟ ಲರಿೀಸ್್ ಪ್ರ ೈ.ಲ್ಲ,.,್
ನಿಡ್ವಂದ,್ ದ್ಬಸ್್ ಪೇಟೆ್ ಇವರ್ ವೇತನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ್ ಉನು ತಿೀಕರಿಸಿ್
ನಿಗಧಿ್ಮಾಡಿಕಡುವ್ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ್ ಬಾಲಕೃರ್ಣ ್ ಮುದುಕಣ್ಣ ್ ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,್ ವಲಯ್
ನಂ.1,್ಕಲಬುರಗಿ್ಹಾಗೂ್ಶ್ರ ೀ್ಜಾಫರ್ಮಿಯಾ್ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್,್
ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,ಸುರಪುರ್ ವಲಯ,್ ಯಾದಗಿರಿ್ ಜಿಲ್ಲಿ ್್
ಇವರುಗಳಿಗ್ಗ್ ರ್ಳೇ್ ಪಂಚಣಿ್ ಯೀಜನೆಗ್ಗ್ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ್
ಕೀರಿರುವ್ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ್ ಕೆ.ಎನ್.ಚಂದರ ಮೊೀರ್ನ್,್ ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,್ ವಲಯ47್(ಎಲ್ಲಕಾಟ ರನಿರ್ಕ್ಸಿಟ್ಟ)್ಬಿಯುಡಿ-8್ಇವರಿಗ್ಗ್ಅಬಕಾರಿ್ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ್
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ್ ಸ್ವ ತಂತರ ್ ಪರ ಭಾರ್ ಮೇಲ್ಲ್ ಕಾಯಷ್ ನಿವಷಹಿಸಿರುವ್
ಅವಧಿಗ್ಗ್ಪರ ಭಾರ್ಭತೆಯ ್ಮಂಜೂರು್ಮಾಡುವ್ಕುರಿತು.
ಶ್ರ ೀಮತಿ್ ಸೌಮಯ ಲತಾ.ಎನ್್ ,್ ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,್ ಬಳಿ ಂಗಡಿ್
ವಲಯ್ ಇವರಿಗ್ಗ್ 10್ ವರ್ಷಗಳ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ್ ಒಂದೇ್
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ್ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ್ ಕಾಲಮಿತಿ್ ವೇತನ್ ಬಡಿಿ ್
ಮಂಜೂರು್ಮಾಡುವ್ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಆರ.ಪುಟಟ ಸಾವ ಮಿ,ನಿವತಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು್ ಇವರಿಗ್ಗ್
ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ್ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ್ ಸ್ವ ತಂತರ ್ ಪರ ಭಾರ್ ಮೇಲ್ಲ್
ಕಾಯಷ್ ನಿವಷಹಿಸಿರುವ್ ಅವಧಿಗ್ಗ್ ಪರ ಭಾರ್ ಭತೆಯ ್ ಮಂಜೂರು್
ಮಾಡುವ್ಕುರಿತು.
ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಮುನಿಯಪಪ ,ನಿವತಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು್ ಇವರಿಗ್ಗ್
ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ್ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ್ ಸ್ವ ತಂತರ ್ ಪರ ಭಾರ್ ಮೇಲ್ಲ್
ಕಾಯಷ್ ನಿವಷಹಿಸಿರುವ್ ಅವಧಿಗ್ಗ್ ಪರ ಭಾರ್ ಭತೆಯ ್ ಮಂಜೂರು್
ಮಾಡುವ್ಕುರಿತು.
ಶ್ರ ೀ್ ಅನಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ನಂದೇಶ್ವ ರ,್ ಅಬಕಾರಿ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,್
ಮುಧೀಳ್ವಲಯ,್ಬಾಗಲಕೀಟೆ್ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ್10್ವರ್ಷಗಳ್
ಸೇವೆಯನ್ನು ್ ಒಂದೇ್ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ್ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ್
ಕಾಲಮಿತಿ್ವೇತನ್ಬಡಿಿ ್ಮಂಜೂರು್ಮಾಡುವ್ಬಗ್ಗೆ .

16/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

18/02/2021

18/02/2021

18/02//2021

18/02/2021

89.

EXCISE-15012/51/2021

90.

EXCISE-15012/52/2021

91.

EXCISE-15012/53/2021

92.
93.

EXCISE-15012/54/2021
EXCISE-15012/55/2021

94.

EXCISE-15012/56/2021

95.

EXCISE-15012/57/2021

96.

EXCISE-15012/58/2021

97.

EXCISE-15012/59/2021

98.

EXCISE-15012/60/2021

99.

EXCISE-15012/61/2021

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ ಎಂ., ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಸ್ವನಗಡಿ
ವಲಯ, ಬಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ
ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಲಂಕೆರ್ನ್ನಮಯಯ ಕೆ., ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಶ್ಡ್ಿ ಘಟಟ
ವಲಯ, ಶ್ಡ್ಿ ಘಟಟ ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಿ.ವಿ.ಪದ್ಾ ವತಿ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಇವರಿಗ್ಗ
ಪರಿವತಿಷತ ರರ್ಜಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಅಉನಿ ಹುದ್ದೆ ಯಂದ ಅನಿ ಹುದ್ದೆ ಗ್ಗ ಪದೀನು ತಿ ಕೀರಿ
ಶ್ರ ೀ ರವಿೀಂದರ ಡಿ.ಜಿ. ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಸಿರಾ ವಲಯ ಇವರಿಗ್ಗ
ಕಡ್ಡಿ ಯ ನಿರಾಕೆಷ ೀಪಣಾ ಅವಧಿ ಘೀಷಿಸುವ ಕುರಿತು
ಹೈದ್ರ ಬಾದ್-ಕರ್ನಷಟಕ
ಪರ ದೇಶ್ಕೆೆ
ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ
ಭಾರತಿೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನಚ್ು ೀಧ 371(ರ್ಜ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ
ಪಡೆಯಲು ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಜಯಪಪ
ಟ್ಟ.ಜಿ ನಿವತಿ
ಅನಿ ಇವರಿಗ್ಗ ಪಂಚಣಿಯ
ಮೊತಿ ದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಷ ಸ್ಹಾಯಕರ ವಂದದಿಂದ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ಹುದ್ದೆ ಗ್ಗ ಸ್ವ ತಂತರ ಪರ ಭಾರದ ಮೇಲ್ಲ
ತೈರ್ನತಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ - ಶ್ರ ೀ
ಎಸ್್.ಸಿ ಕುಶಲಪಪ ಇವರ ಮನವಿ
ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ವಂದದ ಜೇರ್ಟ ತಾ ಪಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರನ್ನು
ಕೈಬಿಟ್ಟಟ ರುವ ಕುರಿತು-ಶ್ರ ೀ ಆರ್ ಉಮಾಶಂಕರ್, ಅನಿ ಇವರ
ಮನವಿ
ಮಾಚ್್ಷ-2009
ರಿಂದ
ಅನವ ಯವಾಗವಂತೆ
ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ವಂದದಲ್ಲಿ
ಸಾಾ ನಪನು ಗೊಳಿಸಿ ವೇತನವನ್ನು
ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲು ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ -ಶ್ರ ೀ ಎಂ.ಸಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ
ನಿವತಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರ ಮನವಿ

05/03/2021

ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಜೇರ್ಟ ತಾ ಪಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಿ
ಹೆಸ್ರನ್ನು
ಕೈಬಿಟ್ಟಟ ರುವ ಕುರಿತು-ನಿವತಿ ನೌಕರರು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಮನವಿ

03/03/2021

22/02/2021

23/02/2021
23/02/2021
26/02/2021
26/02/2021

01/03/2021
29/03/2021

29/03/2021

06/03/2021

100.

EXCISE-15012/62/2021

101.

EXCISE-15012/63/2021

102.

EXCISE-15012/64/2021

103.

EXCISE-15012/65/2021

104.

EXCISE-15012/66/2021

105.

EXCISE-15012/67/2021

106.

EXCISE-15012/68/2021

107.

EXCISE-15012/69/2021

ಶ್ರ ೀ ಆರ.ಸುರೇಶ್, ಅಬಕಾರಿ ಉಪಅಧಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ಸೈಯದ್ ಜಫರುಲಾಿ
ಹುಸೇನಿ, ನಿವತಿ
ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಪರ ಭಾರ ಭತೆಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಲು
ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಆರ ಕೆ ಮುರರ್ನಳ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು , ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ ದ್ರವಾಡ್ ಜಿಲ್ ಇವರು ವಿದೇಶ್ ಪರ ವಾಸ್
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಖಚ್ಚಷ ವೆಚು ದ ವಿವರ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಕೆ.ಎಂ.ಮಂಜುಳ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಅಧಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರಿಗ್ಗ
ಕಡ್ಡಿ ಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ಕರ ಮಗೊಳಿಸಿ ಕತಷವಯ ದ
ಅವಧಿಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸಿೀಮಾ ಮರಿಯ ಸುವಾರಿೀಸ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಷ ಣ್ ವಲಯ-1 ಇವರಿಗ್ಗ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಸೇವೆಯನ್ನು
ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಂದ
ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ರ ೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಂಕಾಳೆ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಮುಂಡ್ರಗಿ ವಲಯ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ್ಗ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ಹುದ್ದೆ ಗ್ಗ ಕ.ರ್ನ.ಸೇ.ನಿ 32 ರಡಿ ಸ್ವ ತಂತರ ಪರ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡಿಿ
ಕಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

06/03/2021

ಮಾನಯ ಕರ್ನಷಟಕ ಆಡ್ಳಿತ ರ್ನಯ ಯ ಮಂಡ್ಳಿ ತಿೀಪಷನನವ ಯ
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆ ಯಂದ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ಹುದ್ದೆ ಗ್ಗ ಪದೀನು ತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .(ಮಂಜುರ್ನಥ ಹೆಚ್ ಎಸ್)
ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಗ್ಗ ಸ್ಾ ಳ ನಿಯುಕ್ಷಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
(ಶ್ರ ೀ ದಡ್ಿ ಣ್ಣ ಹೆಬಳೆ)

24/03/2021

15/03/2021

18/03/2021

19/03/2021

20/03/2021

24/03/2021

24/03/2021

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕಿ ರು
ಕರ್ನಷಟಕ ರಾಜಯ ,
ಬಂಗಳೂರು-ಇವರಿಗ್ಗ

ಮಾನಯ ರೆ

ವಿರ್ಯ:

ಉಲ್ಲಿ ೀಖ:

.

ಮಾಹಿತಿ ರ್ಕುೆ
ಅಧಿನಿಯ 2005 ರಡಿ ದಿ: 01/04/2020 ರಿಂದ
ದಿ:31.03.2021ರ
ಅವಧಿಗ್ಗ
ಅಬಕಾರಿ
ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ವಿಭಾಗಕೆೆ
ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ 2020-21ರ ವರ್ಷದ
ಕಲಂ
4(1)ಎ
ಅನ್ನು
ಘೀಷಿಸಿಕಳುಾ ವ ಕುರಿತು.
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಾ ಪನ ಸಂಖೆಯ : ಇಸಿಇ/01/ಆರ್ಟ್ಟ
ಐ/4(1)ಎ/2020-21 , ದಿ: 14/07/2021
*******

ಮೇಲೆ ಂಡ್ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಮಾಹಿತಿ ರ್ಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ದಿ: 01/04/2020 ರಿಂದ ದಿ: 31.03.2021ರ ಅವಧಿಗ್ಗ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗಕೆೆ
ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ 2020-21ರ ವರ್ಷದ ಕಲಂ 4(1)ಎ ಅನ್ನು ಘೀಷಿಸಿಕಳುಾ ವ ಸಂಬಂಧ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದೆ ಪಡಿಸಿ ಈ ಪತರ ದಂದಿಗ್ಗ ಲಗತಿಿ ಸಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ.

ತಮಾ ವಿಶವ ಸಿ

ಬಂಗಳೂರು
ದಿ:23/07/2021

(ಸಿ.ಈ.ಪುರ್ಷ ಲತಾ)
ಪರ .ದ.ಸ್ (ನಿಯೀಜನೆ)

�ಾ�� ಹಕು� ಅ��ಯಮ 2005 ರ� ��ಾಂಕ:01-04-2020 �ಂದ 31-03-2021 ರ ಅವ��ೆ ಅಬ�ಾ� ಆಯುಕ�ರ
ಕ�ೇ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 2020-21 ರ ವಷ�ದ ಕಲಂ4(1) ಎ ಅನು� �ೂೕ�ಸುವ ಬ�ೆ� ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ �ಾಗೂ
ಅಬ�ಾ� ��ಯ �ೇ�ೆಗಳ �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ವರಗಳ�
ಕ�.
ಸಂ

1.

ಕಡತ ಸಂ�ೆ�

EXCISE15021/01/2020

2.

EXCISE15021/02/2020

�ಷಯ

��ೕ �ೆ. �ಾಮಚಂದ� ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್ಕ ಉತ�ರ ಕನ�ಡ
��ೆ� ಇವರ ನ�ೕಜ�ೆ ಬ�ೆ�.

ಆರಂ��ದ
��ಾಂಕ

28-5-2020

��ೇ ��ಾಂಕ /
�ಾಖ�ೆ �ೋ�ೆ�ೆ
ಕಳ���ದ ��ಾಂಕ

��ೆ
ಸ�ರೂಪ

21-6-2020

ಇ

28-5-2020

24-6-2020

ಇ

29-5-2020

24-6-2020

ಇ

24-6-2020

ಇ

24-6-2020

ಇ

�.�.��ೇಮಠ ನವೃತ� ಅರ ಇವ��ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ
�ಾಗ�ೕಕ �ೇ�ಾ �ಯಮಗಳ �ಯಮ 247-ಎ ರ
ಅವ�ಾಶಗಳನ�ಯ �ಂಚ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಗ�ಷ� 02

28-5-2020

ವಷ�ಗಳ ಅಹ��ಾ�ಾಯಕ �ೇ�ೆಯನು�
ಪ�ಗ�ಸಲು ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.
3.

EXCISE15021/3/2020

4.

EXCISE15021/12/2020

5.

EXCISE15022/07/2020

6.

EXCISE15022/08/2020

��ೕ ಎಸ್.ಐ ಪ�ಾ�ರ್ �.ಅಉ� ಡಂಬಳ
ಮುಂಡರ� ಗದಗ ��ೆ� ಇವರ ಮನ� ಬ�ೆ�.
1992 ರ�� �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಅ.ರ ಗ��ೆ ಪ��ೕಕಷ್�ಾ
ಅವ� �ೂೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�.
ಚಂದ��ೇಖರ ಎಂ.ಎ ಅ.ರ ��ೕ�ಾಂಪ�ರ ವಲಯ
ಇವರ ��ೕಜ�ೆ ಬ�ೆ�
��ೕ �ಾರು� ಪ�ಾರ್ ಅ.ರ. ಕನಕಪ�ರ ವಲಯ
ಇವರ ��ೕಜ�ೆ ಬ�ೆ�.

30-052020
30-052020

7.

EXCISE15022/09/2020

��ೕ �ೊ�ೆಯಣ�ನವರ್ ಅ.ರ ಇವ��ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ
�ಾಗ�ೕಕ �ೇ�ಾ �ಯಮಗಳ �ಯಮ 247-ಎ ರ
ಅವ�ಾಶಗಳನ�ಯ �ಂಚ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಗ�ಷ� 02

10-6-2020

13-01-2021

�

22-10-2020

�

20-05-2021

ಇ

ವಷ�ಗಳ ಅಹ��ಾ�ಾಯಕ �ೇ�ೆಯನು�
ಪ�ಗ�ಸಲು ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.
8.

EXCISE15022/11/2020

��ೕ �ಾರು� ಹನಮಂತ ಹೂ�ಾರ, ಅಬ�ಾ�
ರಕಷ್ಕ ರವರ ಸ�ಳ ��ೕಕಷ್�ೆಯ�� ಕ�ೆದ ಅವ�ಯ

10-6-2020

�ೇತನ ಪ�ೆಯುವ ಕು�ತು.
9.

EXCISE15022/13/2020

��ೕ ತಮ�ಣ� �ೌಡ, ಅ.ರ ಇವ��ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ
�ಾಗ�ೕಕ �ೇ�ಾ �ಯಮಗಳ �ಯಮ 247-ಎ ರ

14-7-2020

�ೌಲಭ� ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ ಬ�ೆ�.
10.

EXCISE15022/14/2020

��ೕ ಎಸ್ �ೇ�ಾವ�, ಅರ, �ರಗುಪ� ವಲಯ,
ಇವ��ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ �ೇ�ಾ �ಯಮಗಳ
�ಯಮ 247-ಎ ರ �ೌಲಭ� ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ

23-7-2020

ಬ�ೆ�.
11.

��ೕ ಎಸ್�ೕರ�ಾ�ೆ.ಎಂ., ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ,
EXCISE15021/1/2021EXCISE_ADMINEXCISE

��ಾ�ೋ�ಾ ತ��ಾ �ಾ�ೆ, ಇಂ� �ಾಲೂ�ಕು,
�ಜಯಪ�ರ ��ೆ� ಇವರನು� ಮು�ೆ�ೕ��ಾಳ

05-02-2021

ವಲಯ, �ಜಯಪ�ರ ��ೆ� ಇ���ೆ
ವ�ಾ����ೊಡ�ೇ�ೆಂದು �ೋ�ರುವ ಬ�ೆ�.

12.

EXCISE15021/2/2021EXCISE_ADMINEXCISE

ಅಬ�ಾ� ಉಪ ��ೕಕಷ್ಕರ ಹು�ೆ�ಯ (ಪ�.ಸ�)
ಕತ�ವ�ವನು� �ಾ�ೕ ಕತ�ವ� �ವ��ಸು��ರುವ

11-02-2021

ಸ�ಳದ���ೕ ಮುಂದುವ�ೆಸುವ �ಾಗೂ ಅಬ�ಾ�
ಮುಖ� �ೇ�ೆಗಳನು� ಮರು ��ೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

EXCISE15022/1/2021EXCISE_ADMINEXCISE

��ೕ �.ಎಂ. ಅ��ೆಂ�, �ವೃತ� ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್ಕರು
�ಾನಪ�ರ ವಲಯ ಇವ��ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ �ೇ�ಾ
�ಯ�ಾವ�ಗಳ �ಯಮ 247-ಎ ರ

��ೕಎನ್ �ಾ�ೇಂದ� ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್ಕರು ಇವ��ೆ 25

EXCISE15022/3/2021EXCISE_ADMINEXCISE

��ೕಮ� ಅಂ�ಕ ಎಸ್ ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್� ಅಬ�ಾ�

EXCISE15022/4/2021EXCISE_ADMINEXCISE

��ೕ ರ� ಎಚ್, ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್ಕರು , ಅಬ�ಾ�

EXCISE15022/6/2021EXCISE_ADMINEXCISE

29-06-2021

�

03-02-2021

10-06-2021

ಇ

04-02-2021

10-02-2021

ಇ

05-02-2021

15-05-2021

ಇ

12-03-2021

ಇ

�ೌಲಭ�ವನು� ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ ಬ�ೆ�.

EXCISE15022/2/2021EXCISE_ADMINEXCISE

EXCISE15022/5/2021EXCISE_ADMINEXCISE

03-02-2021

ವಷ�ದ ��ೇಷ �ೇತನ ಭ�ೆ� ಮಂಜೂರು
�ಾಡುವ ಬ�ೆ�

��ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ�,�ೖಸೂರು ವಲಯ ನಂ4,
�ೖಸೂರು ಇವರ ��ೕಜ�ೆ ಮನ� ಬ�ೆ�.

ಉಪ ಅ�ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ� , ಉಪ ��ಾಗ-4
�ೆಂಗಳ�ರು, ಇವರ ��ೕಜ�ೆ ಬ�ೆ�.
��ೕ ಅ��ೆಪ� ಎಸ್ �ಾಲಗಗ��, ಅಬ�ಾ� ಉಪ
��ಕಷ್ಕರು ಕಲಘಟ� ವಲಯ (ಪ�.ಸ�) ಇವ��ೆ
ಸ�ಯಂ �ವೃ�� �ೊಂದಲು ಅನುಮ� �ೕಡುವ

05-02-2021

ಕು�ತು
��ೕ ಸಂ�ೋಷತಲೂ�ರ.ಎಸ್., ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ,
ವಲಯ ನಂ-9, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ�

06-02-2021

-�ಯು�)2( ಇವರು ವ�ಾ�ವ�ೆ�ೊಂಡು, �ಾನ�
ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಯ ಮಂಡ�ಯ ಆ�ೇಶದಂ�ೆ
ವ�ಾ�ವ�ೆ�ಾ� �ಾಪಸ್ ಮರ�ರುವ ಕು�ತು.
19.

��ೕಮ� ಸ��ಾ ��ೕ�ೈಲ ಮು�ೋಳ, ಅಬ�ಾ�
EXCISE15022/7/2021EXCISE_ADMINEXCISE

�ೇ�ೆ, ಅಬ�ಾ� ಉಪ ಅ�ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ�, ಉಪ
��ಾಗ-06, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ� -�ಯು�)3),
�ೆಂಗಳ�ರು ಇವ��ೆ �ಜಯಪ�ರ ��ೆ� ಇಂ�

06-02-2021

09-04-2021

ಇ

06-02-2021

27-02-2021

ಇ

01-03-2021

ಇ

ವಲಯ ಕ�ೇ�ಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಸ�ಳ�ೆ�
ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾ��ೊಡಲು �ೋ�ರುವ ಬ�ೆ�.

20.

ಅಬ�ಾ� ಉಪ ಅ�ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ�, ಮಧು�� ಉಪ
EXCISE15022/8/2021EXCISE_ADMINEXCISE

��ಾಗ, ಮಧು��, ತುಮಕೂರು ��ೆ��ಂದ
ಅಬ�ಾ� ಉಪ ಅ�ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ�, ಬ�ಾ�� ಉಪ
��ಾಗ, ಬ�ಾ�� ��ೆ��ೆ ಪ�� ��ೕಜ�ೆ �ೋ�
ಮನ� ಪತ� ಅಬ�ಾ� .�.�ೆ.��ೕ ಮಹಂ�ೇಶ್ ರಕಷ್ಕ ರವರ ಮನ�

21.

��ೕ ಮಲ�ಪ� �ೊ��, ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ, �ೆ� ನಗರ.,
EXCISE15022/9/2021EXCISE_ADMINEXCISE

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ�(೬-�ಯು�) ಇ��ಂದ
�ಜಯಪ�ರ ��ೆ�ಯ ಅಥ�ಾ �ಾಗಲ�ೋ�ೆ
��ೆ�ಯ �ಾವ��ೇ ಅಬ�ಾ� ವಲಯ�ೆ� ಪ�ಪ��-

06-02-2021

�ೊಂ�ಾ��ೆ �ಯಮದ� ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡುವ
ಬ�ೆ�.

22.

EXCISE15022/10/2021EXCISE_ADMINEXCISE

��ೕ �ೆಂ�ೋಬ ಲಕಷ್�ಣ, ಅಬ�ಾ� �ಾ�ೆ��ೕಬಲ್
ಅಬ�ಾ� ��ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ�, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ
ವಲಯ ಇವರನು� �ಾಯಚೂರು ��ೆ�ಯ �ಾ��

06-02-2021

ವಲಯ ಕ�ೇ�ಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಅಬ�ಾ�
ರಕಷ್ಕರ ಹು�ೆ��ೆ ��ೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�.
23.

24.

25.

EXCISE15022/11/2021EXCISE_ADMINEXCISE

EXCISE15022/30/2020EXCISE_ADMINEXCISE

EXCISE15022/12/2021EXCISE_ADMINEXCISE

26.

��ೕಮ� �ೆ�ೕ�ಾ �.�ೆಚ್, ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ
ಇವರನು� ವ�ಾ�ವ�ೆ / ��ೕಜ�ೆ �ಾಡಲು

17-02-2021

�ೋ�ರುವ ಬ�ೆ�.
��ೕ �ಾಗ�ಾಜ ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್ಕ �ಂಧನೂರು
ವಲಯ ಇವರು ಅಬ�ಾ� ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ಕೃ�
ಇ�ಾ�ೆಯ ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕ ಹು�ೆ��ೆ

17-02-2021

��ೕನ�ೊ�ಸಲು �ೋ�ರುವ ಬ�ೆ�.
ಕ�ಾ�ಟಕ �ೋಕ�ೇ�ಾ ಆ�ೕಗ�ಂದ
�ೊಸ�ಾ� �ೇಮಕ�ೊಳ��ರುವ 1003 ಅಬ�ಾ�
�ೇ�ೆಗ��ೆ �ೕ�ೕಸ್ ಬು�ಾ� ತರ�ೇ��ೆ

18-02-2021

��ೕ�ಸುವ ಕು�ತು.
��ೕಮ� ಸು�ೋಚ�ಾ ಯಲ�ಪ�, ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ,

EXCISE15022/13/2021EXCISE_ADMINEXCISE

ಬಸವನ�ಾ�ೇ�ಾ� ವಲಯ, �ಜಯಪ�ರ ��ೆ�,
ಇವ��ೆ �ಜಯಪ�ರ ��ೆ�ಯ �ಂದ� ವಲಯ

18-02-2021

10-06-2021

ಇ

18-02-2021

24-02-2021

ಇ

ಕ�ೇ�ಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಸ�ಳ�ೆ� ವ�ಾ�ವ�ೆ
�ಾ��ೊಡಲು �ೋ�ರುವ ಬ�ೆ�.

27.

EXCISE15022/14/2021EXCISE_ADMINEXCISE

��ೕ ಧನಂಜಯ �, ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ,
�ೌ��ದನೂರು ವಲಯ, �ಕ�ಬ�ಾಪ�ರ
��ೆ��ಂದ �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ�ಯ
�ೆಂ�ೇ�ಯ��ರುವ �ಾನ್ ���ಲ�ೕಸ್ �ೆ�.�.,

ಇ���ೆ ��ೕಜ�ೆ �ಾ��ೊಡ�ೇ�ೆಂದು
�ೋ�ರುವ ಬ�ೆ�.
28.

29.

EXCISE15022/15/2021EXCISE_ADMINEXCISE

ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ ವೃಂದದ �ೌಕರರುಗಳ ವ�ಾ�ವ�ೆ
ಬ�ೆ�.

18-02-2021

26-03-2021

ಇ

20-02-2021

12-03-2021

ಇ

20-02-2021

08-06-2021

ಇ

22-02-2021

26-03-2021

�

18-5-2021

ಇ

��ೕ �ೆ. �ಾಮ ಚಂದ� ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ.
��ೕ ರಂಗಪ�, ವಲಯ-11, ಮು��ೆ���ಾಳ�,

EXCISE�ೆಂಗಳ�ರು-02 ಇವರ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ
15022/16/2021EXCISE_ADMIN- ಪ��ೕಕಷ್�ಾ ಅವ�ಯನು� �ಸ��� ತೃ��ಕರ�ಾ�
EXCISE

ಪ��ೈ�ರುವ��ಾ� �ೂೕ�ಸುವ ಬ�ೆ�.

30.

31.

EXCISE15022/17/2021EXCISE_ADMINEXCISE

EXCISE15030/12/2020EXCISE_ADMINEXCISE

32.

��ೕ ಪ��ಾಂತ �ಂ ಬ��ೇರ, ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ
ಇವರು ವಲಯ-14, ಲ�ೆ��ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ
��ೆ� ಇ��ಂದ ��ೕಜ�ೆ �ೋ�ರುವ ಬ�ೆ�.
��ೕಮ� ರೂ�ಾ�ೇ� �ೆಚ್�ೈ., ಅಬ�ಾ�
ರಕಷ್ಕರು, �ಾವಣ�ೆ�ೆ ವಲಯ, ನಂ.2 ಇವರ �ೆ��ೆ
ಶಸ� ���ೆ� �ಾ��ದ �ೈಧ��ೕಯ �ೆಚ�ವನು�
ಮರು �ಾವ� �ಾಡುವ ಬ�ೆ�.
��ೕ ಸು�ೕಲ್ ಮುಗಳ �ೋಡ, ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್ಕ

EXCISE15022/18/2021EXCISE_ADMINEXCISE

ಅಬ�ಾ� ��ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ�, �ೆಲಮಂಗಲ ವಲಯ
ಇವರು � :09.10.2019 �ಂದ ��ಾಂಕ:22-06-

23-02-2021

2020 ರವ�ೆ�ೆ ಕತ�ವ��ೆ� �ೈರು �ಾಜ�ಾ�ರುವ
ಬ�ೆ�

33.

EXCISE15022/19/2021-

��ೕ ��ಾನಂದಪ�, (�ವೃತ� ಅಬ�ಾ� ��ೕಕಷ್ಕರು)
ಇವರು ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್ಕ�ಾ�ದ� ಸಮಯದ�� "�"

23-02-2021

EXCISE_ADMINEXCISE

ವೃಂದ�ಂದ "�" ವೃಂದ�ೆ� �ಾ�ಾ�ಡು
�ಾ��ಾಗ �ೕಡ�ೇ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ೇತನ
ಬ��ಯನು� ಮಂಜೂರು �ಾ��ೊಡಲು �ೋ�ರುವ
ಬ�ೆ�.

34.

��ೕ �.ಜಯ�ಾಮ್ �ಾಯು� ಇವರ �ೆಸ�ನ��
�ೈಟ್ ನಂ: 117/11, �ಾವಣ�ೆ�ೆ ಇ�� 2020-21�ೇ
E Services No:
ES202102238

�ಾ��ೆ �ೊಂ�ರುವ �ೆ�ೕ�ಾ �ಾರ್ ಮತು�
�ೆ�ೊ�ೕ�ೆಂಟ್, �ಎಲ್-9 ಸನ�ದನು� �ಾ||

01-03-2021

12-03-2021

�

02-03-2021

31-05-2021

ಇ

04-03-2021

01-04-2021

ಇ

�ೈ�ೋನ್ �ೋಮಸ್ �ನ್ �ೋಮಸ್ �.�,
�ಾವಣ�ೆ�ೆ ಇವರ �ೆಸ��ೆ ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡುವ
ಕು�ತು.

35.

EXCISE15022/20/2021EXCISE_ADMINEXCISE

36.

��ೕಮ� ಲ��ೕ�ೇ� ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ, ಅಬ�ಾ�
��ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ�, ಮ��ೇ� ವಲಯ ಇವರು
��ೕಜ�ೆ �ೋ�ರುವ ಬ�ೆ�.
��ೕಮ� �ವಮ� ಎಸ್ ಕ�ಾ�ೆ, ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ,

EXCISE15022/21/2021EXCISE_ADMINEXCISE

ಅಬ�ಾ� ಉಪ ಅ�ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ�, �ಜಯಪ�ರ
ಉಪ ��ಾಗ, �ಜಯಪ�ರ ��ೆ� ಇವರನು�
�ಾ��ಾಲಯದ ಆ�ೇಶ ಪ��ಾರ ಸ�ಳ
�ಯು���ೊ�ಸುವ ಕು�ತು.

37.

EXCISE15045/21/2021EXCISE_ADMINEXCISE

ಅಬ�ಾ� ಇ�ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಮತು� ತ��ಾ
�ಾಯ�ಗ��ೆ ಸಹಕ�ಸಲು ಗೃಹ ರಕಷ್ಕರುಗಳನು�
��ೕ���ೊಳ��ವ ಕು�ತು.

05-03-2021

38.

EXCISE15022/22/2021EXCISE_ADMINEXCISE

39.

��ೕ ರೂ�ೇಶ ಬಸವ�ಾಜ �ೊ�ಗನೂರು �ಾಗೂ
��ೕ ಮ�ಾಂ�ೇಶ್ �ದ�ಪ� ಮೂ�ಮ�, ಅಬ�ಾ�

16-03-2021

29-03-2021

ಇ

19-3-2021

08-07-2021

ಇ

20-03-2021

05-04-2021

�

18-05-2021

ಇ

�ೇ�ೆಗಳ ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡುವ ಕು�ತು.
��ೕ ಮ�ಾಂ�ೇಶ ಎಂ �ೆ ಅಬ�ಾ� �ಾನ್� �ೆ�ೕಬಲ್

EXCISE15022/23/2021EXCISE_ADMINEXCISE

ಅಬ�ಾ� ��ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ� �ೆಎಲ್ .�.�.ಎಸ್.
.��ೕ �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು �ೆಂ
�ಾ��ಾಂತರ ��ೆ� ಇವರು ��ಟ� �ೇ�ೆಯ��
ಪ�ೆಯು��ದ� �ೇತನಕ�ನುಗುಣ�ಾ� �ೇತನವನು�
�ಗ�ಪ�ಸಲು �ೋ�ರುವ ಬ�ೆ�

40.

��ೕ ಗು�ಾಂ �ಹಮ�ದ, ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್ಕರು,
EXCISE15022/24/2021EXCISE_ADMINEXCISE

ಅಬ�ಾ� ��ೕಕಷ್ಕರ ಕ�ೇ�, �ೆಎ���ಎಲ್ ��ೕ
�ಾಯಚೂರು ಇವರ �ಾ�ಾನ� ಭ�ಷ� �� �ಾ�ೆ
ಸಂ/ಇಎಕ್�ಇ :2726 �ಂದ �ಾಗಶಃ 90% ರಷು�
ಅಂ�ಮ ಹಣ ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ ಕು�ತು.

41.

42.

EXCISE15021/3/2021EXCISE_ADMINEXCISE

EXCISE15022/25/2021EXCISE_ADMINEXCISE

��ೕ ಯು�ದ�ಪ� ., ಅಬ�ಾ� ��ಯ �ೇ�ೆ ಕೂಡ��
ವಲಯ, ಬ�ಾ�� ��ೆ� ಇವ��ೆ ಅಬ�ಾ� ��ಯ
�ೇ�ೆ ವೃಂದ�ಂದ ಅಬ�ಾ� ಉಪ ��ೕಕಷ್ಕರ

24-03-2021

ವೃಂದ�ೆ� ಪ�ೋನ�� �ೕಡುವ ಬ�ೆ�.

��ೕ ಪ��ಾಂತ್, ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ, ಹುಮ�ಾ�ಾದ್
ತ��ಾ �ಾ�ೆ, �ೕದರ್ ��ೆ� ಇವ��ೆ ಪ��ೕಕಷ್�ಾ
ಅವ�ಯನು� �ೂೕ�ಸುವ ಕು�ತು.

29-03-2021

43.

EXCISE15022/26/2021EXCISE_ADMINEXCISE

��ೕ ಮಹ�ದ್ ಫ�ಾ�ನ್, ಅಬ�ಾ� ರಕಷ್ಕ, �ಾನ�
ವಲಯ, �ಾಯಚೂರು ��ೆ� ಇವರು �ಳಂಬ�ಾ�
ಪ��ೕಕಷ್�ಾ ಅವ� �ೂೕಷ�ೆ �ಾಡಲು ಪ��ಾ�ವ�ೆ

30-03-2021

ಸ���ರುವ ಕು�ತು.

(ಎನ್.�ೇಶವಮೂ��),
��ದ.ಸ.,
ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ & ಅಬ�ಾ� ಮುಖ� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆ

��ೇದ�ೆ:-

ಎನ್.�ೇಶವಮೂ��, ��.ದ.ಸ, ಆದ �ಾನು ಈ ಮೂಲಕ �ಾನ�ರ���ೆ ಸ��ಸುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ತಮ�
ಅ�ಕೃತ

�ಾಪನ

ಪತ�

ಸಂ�ೆ�:ಇ�ಇ/01/ಆರ್.�.ಐ/4(1)ಎ/2020-21,

��ಾಂಕ:14-07-2021

ರ��

ಸೂ��ರುವಂ�ೆ �ಾ�� ಹಕು� ಅ��ಯಮ 2005 ರ� ��ಾಂಕ:01-04-2020 �ಂದ 31-03-2020 ರ ಅವ��ೆ
ಅಬ�ಾ� ಆಯುಕ�ರ ಕ�ೇ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 2020-21 ರ ವಷ�ದ ಕಲಂ4(1) ಎ ಅನು� �ೂೕ�ಸುವ ಬ�ೆ� �ಾನು
ನವ��ಸು��ರುವ ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ ಮತು� ಅಬ�ಾ� ಮುಖ� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕಡತಗಳ �ವರಗಳನು�
ಈ ಪತ��ೊಂ��ೆ ಲಗ��� �ಾನ�ರ ಅವ�ಾಹ�ೆ�ೆ �ೌರವಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಸ����ೆ.

(ಎನ್.�ೇಶವಮೂ��),
ಸ�ಳ: �ೆಂಗಳ�ರು.
��ಾಂಕ:17-07-2021

��ದ.ಸ.,
ಅಬ�ಾ� �ೇ�ೆ & ಅಬ�ಾ� ಮುಖ� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆ

ಇಎಸ್ಟಿ-01 ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಅನುಸಾರ 4(1) ಎ ಪಟಿಿ .
01-04-2020 ರಿಂದ 31-03-2021 ರವರೆಗೆ ಹೆೊಸ ಕಡತಗಳ ತತೆರೆದಿರುವ ವಿವರ.

PÀæ.
¸À
A
1.

2.

3.

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

PÀqÀvÀ vÉgÉzÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

E¹E/19/¹§âA¢(1)/2020

«rAiÉÆÃ PÁ£ÉágÉ£ïì ¸À¨U
sÉ É AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀÆªÀð vÀAiÀiÁj
£ÀqÉ¸ÀzÉÃ vÀªÀÄä ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀÄªÀ C¢ü£À C¢üPÁjUÀ¼À
PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀzÉÃ ¸À¨U
sÉ É ºÁdgÁVgÀÄªÀ §UÉÎ.

20-05-2020

02-09-2020

E «¯ÉÃ

EXCISE-15011/23/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/24/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

4.

EXCISE-15011/25/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

5.

6.

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರು
ವರ್ಾಾವಣೆ ಭತ್ೆೆ ಹಾಗೂ ವೆೀತನ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊೀರಿ ಮನವಿ

20/05/2020

ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬರ್ೆೆ
ಶ್ರೀ ಮಹೆೀಂದ್ರ ಸಿ ಕೆ., ಒಂದ್ನೆೀ ಕೆೀಂಧ್ರಸ್ಾಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು,
ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರಜೆ

26/05/2020

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳನುು ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

26/05/2020

EXCISE-15011/26/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳ ವರ್ಾಾವಣೆ ಬರ್ೆೆ

05/06/2020

E¹E/21/¹§âA¢(1)/2020

¢£ÁAPÀ: 01-06-2020 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå C§PÁj ¸ÀaªÀgÀ
CzsÀåPÀv
ë ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£Á ¸À¨U
sÉ É
UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.

06-06-2020

10-11-2020

E «¯ÉÃ

7.

E¹E/22/¹§âA¢(1)/2020

²æÃ PÉ. J¸ï. ªÀÄÄgÀ½, C§PÁj G¥À DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ, EªÀgÀÄ
ªÀiÁ£Àå PÉJnAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄªÀ Cfð ¸ÀA.1777/2020
/PÉÃ«AiÀÄmï Cfð ¸ÀASÉå: 147/2020 gÀ°è £ÁåAiÀÄ
ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¤ÃrgÀÄªÀ ªÀÄzsÀåAvÀgÀ DzÉÃ±ÀzÀ §UÉÎ.

09-06-2020

10-11-2020

E «¯ÉÃ

8.

EXCISE-15011/27/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ಜಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸಹಾಯಕ ನಿರೆೀಾಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯೆಕ),
ಸಹಾಯಕ ನಿರೆೀಾಶಕರ ಹುರೆೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾವರದ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು

15/06/2020

µÀgÁ

9.

EXCISE-15011/28/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

10.

EXCISE-15011/29/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

11.

EXCISE-15011/30/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ವೆೈ.ಆರ್.ಮೀಹನ್, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು, ಉತತರ
ಕನುಡ ಜಿಲೆಿ ಕಾರವಾರ ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕತರ ಹುರೆೆರ್ೆ ಪರಭಾರದ್ಲ್ಲಿರಿಸುವಂತ್ೆ
ಕೊೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರ ಹುರೆೆರ್ೆ ಪರಭಾರದ್ಲ್ಲಿರಿಸುವಂತ್ೆ
ಕೊೀರಿರುವ ಕುರಿತು

25/06/2020
25/06/2020

25/06/2020

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಉಮಾಶಂಕರ್, ಅಂದನ ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
12.

EXCISE-15011/31/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ, ರಾಜೆ ವಿಚಕ್ಷಣದ್ಳ,

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುರೆೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚುುವರಿ

26/06/2020

ಪರಭಾರದ್ಲ್ಲಿದ್ೆ ಅವಧರ್ೆ ಪರಭಾರ ಭತ್ೆೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾಲ್ಲ ಎಂ. ಹೆಬಬಳ್ಳಿ, ಅಂದನ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು
13.

EXCISE-15011/32/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಹಾಗೂ ಅಂದನ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹಾಲ್ಲ ಅಬಕಾರಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಮೆ: ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಡಿಸಿಿಲರಿೀಸ್್, ಧಾರವಾಡ

01/07/2020

ಜಿಲೆಿ ಇವರಿರ್ೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

14.

15.

16.

EXCISE-15011/33/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

E¹E/23/¹§âA¢(1)/2020

EXCISE-15011/34/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ವೆೈ. ಕೆ. ಮುದ್ುೆಕೃಷ್ಣ, ನಿವೃತತ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು

ಇವರು ದನಾಂಕ: 27-01-1992 ರಿಂದ್ ಅನವಯವಾಗುವಂತ್ೆ
ಸ್ಾಾನಪನು ಮುಂಬಡಿತ ನಿೀಡುವಂತ್ೆ ಕೊೀರಿರುವ ಕುರಿತು.
²æÃ ªÀÄAdÄ£Áxï J£ï., C§PÁj C¢üÃPÀPë ÀgÀÄ, PÉJ¸ï©¹J¯ï
r¥ÉÆÃ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ f¯Éè ºÁUÀÆ ºÉZÀÄÑªÀj ¥Àæ¨sÁgÀ C§PÁj
G¥À DAiÀÄÄPÀg
Û À ©ÃzÀgï f¯Éè EªÀgÀÄ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ
ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ.

01/07/2020

07-07-2020

ಶ್ರೀ ಮರಳ್ಳ ಕೆ. ಎಸ್., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು,

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಿ, ಇವರಿರ್ೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

13/07/2020

11-12-2020

E «¯ÉÃ

17.

E¹E/24/¹§âA¢(1)/2020

18.

E¹E/25/¹§âA¢(1)/2020

19.

E¹E/26/¹§âA¢(1)/2020

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು, ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು, ಇವರಿರ್ೆ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬರ್ೆೆ.

C§PÁj G¥À C¢üÃPÀPë ÀgÀ ºÀÄzÉÝ¬ÄAzÀ C§PÁj C¢üPÀëPÀgÀ
ºÀÄzÉÝUÉ ¥ÀzÉÆÃ£Àßw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.

12-08-2020

25-08-2020

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮಾರೆೀಶ್, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು, ಮೆೈಸೂರು
20.

EXCISE-15011/36/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ನಗರ ಜಿಲೆಿ ಇವರು ಮೆೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ್ ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ
ಆಯುಕತರ ಹುರೆೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚುುವರಿ ಪರಭಾರದ್ಲ್ಲಿ

03-09-2020

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಿದ್ ಅವಧರ್ೆ ಪರಭಾರ ಭತ್ೆೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

21.

EXCISE-15011/37/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ನಾಗಶಯನ ಆರ್., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು,

ಚಿತರದ್ುಗಾ ಜಿಲೆಿ ಇವರು ವರ್ಾಾವಣಾ ಭತ್ೆೆ ಮಂಜೂರು

03-09-2020

ಮಾಡುವಂತ್ೆ ಕೊೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ

22.

EXCISE-15011/38/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಜಂಟಿ ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ(ಜಾಮತ), ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ(ಉ)

ಇವರು ಸಾಳ ನಿರಿೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ೆ ಅವಧಯನುು ಕಡ್ಾಾಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ

04-09-2020

ಅವಧಯಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಎಂ.ನಾಯಕ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
23.

EXCISE-15011/39/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೆೀತನ

ಸ್ೆಳೆಯುವ ಸಂಬಂಧ್ ಸ್ೆೀವಾ ವಹಿಯನುು ಮಹಾಲೆೀಖಪಾಲರಿರ್ೆ

04-09-2020

ಕಳುಹಿಸುವ ಬರ್ೆೆ.

24.

EXCISE-15011/40/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್್ಬಿ. ಸಿ., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಇವರು ಸಾಳ ನಿರಿೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ೆ ಅವಧಯನುು ಕಡ್ಾಾಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ

04-09-2020

ಅವಧಯಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬರ್ೆೆ.

ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮೆೀರ್ೌಡ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಅಬಕಾರಿ
25.

EXCISE-15011/41/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಉಪ ಆಯುಕತರ ಹುರೆೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚುುವರಿ ಪರಭಾರದ್ಲ್ಲಿ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತರುವ ಅವಧರ್ೆ ಪರಭಾರ ಭತ್ೆೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.

09-09-2020

12-02-2021

E «¯ÉÃ

26.

EXCISE-15011/42/2020-

ಶ್ರೀಮತಿ ಲ್ಲೀಲಾವತಿ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರ ಸ್ೆೀವಾ
ವಿವರ ಕುರಿತು.

10-09-2020

ವನಜಾಕ್ಷ್ ಎಂ., ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಸಾಳ
27.

EXCISE-15011/43/2020-

ನಿರಿೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ೆ ಅವಧಯನುು ಕಡ್ಾಾಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ

10-09-2020

ಅವಧಯಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬರ್ೆೆ.

ಶ್ರೀ ನಿಂರ್ಾರೆಡಿಾ ಪಾಟಿೀಲ್್, ಸಹಾಯಕ ಪೊಲ್ಲೀಸ್್ಆಯುಕತರು,
28.

EXCISE-15011/44/2020-

ಸಿ.ಎ.ಆರ್(ದ್ಕ್ಷ್ಣ), ಆಡುರ್ೊೀಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುು

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆರ್ೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ವರ್ಾಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ್ೆ

22-09-2020

ಕೊೀರಿರುವ ಕುರಿತು

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಸ್ೆಲ್ಲನಾ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಮರಣ

29.

EXCISE-15011/45/2020-

ಮತುತ ನಿವೃತಿತ ಉಪರಾನದ್ ನಾಮನಿರೆೀಾಶನವನುು ಬದ್ಲ್ಲಸಲು

22-09-2020

ಕೊೀರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯ ಕುರಿತು.
ಶ್ರೀ ರೊಡಾಪಪ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಮಾನೆ ಕೆಎಟಿಯ

30.

EXCISE-15011/46/2020-

ಆರೆೀಶದ್ಂತ್ೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುರೆೆರ್ೆ ಪರೊೀನುತಿ

22-09-2020

ನಿೀಡಲು ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.

31.

EXCISE-15011/47/2020-

ಶ್ರೀ ಮಹೆೀಶ್್ಕುಮಾರ್್ಪಿ. ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು ಇವರು
ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.

24/09/ 2020

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ರ್ೊೀವಿನಗಿಡದ್, ಸಹಾಯಕ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ
32.

EXCISE-15011/48/2020-

ಪರಿೀಕ್ಷಕರು, ಆರೊೀಗೆ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾೆಣ ಇಲಾಖೆ

ಇವರನುು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖೆ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ತಜ್ಞರ

24/09/ 2020

ಹುರೆೆರ್ೆ ನಿಯೀಜನೆ/ವಿಲ್ಲೀನರ್ೊಳ್ಳಸುವ ಕುರಿತು.

ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ಇಸ್ಾಾಯಿಲ್್ಇನಾಂರಾರ್್, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
33.

EXCISE-15011/49/2020-

ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಸಾಳ್ಳೀಯ ವೃಂರೆಕೆ ಸ್ೆೀರಲು ಇಚಿುಸಿ

25/09/ 2020

ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭಿಮತವನುು ಕೆೈಬಿಡುವಂತ್ೆ ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.
ಮೆ ವಿಜಯನಗರ ಶುಗಸ್ಾ ಪೆೈ ಲ್ಲ., ಪಾರಥಮಕ ಡಿಸಿಿಲರಿ ಗದ್ಗ
ಜಿಲೆಿ ಇವರ ಪಾರಥಮಕ ಡಿಸಿಿಲರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ-ಹೆವಿಿ ಕಾಕಂಬಿ ಮತುತ

34.

EXCISE-15011/50/2020-

ಶುಗರ್ ಕೆನ್ ಜೂೆಸ್ ಸಿರಪ್ ನಿಂದ್ ಏತನಾಲ್

ಉತ್ಾಪದ್ನೆ/ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಬಕಾರಿ
ಅಧಕಾರಿಯನುು ನಿಯೀಜಿಸುವ ಕುರಿತು

30/09/ 2020

ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ೆೈಯಿೀರಾ ಆಜಾತ್ಆಫ್ರೀನ್್, 02 ನೆೀ ಕೆೀಂದ್ರ ಸ್ಾಾನಿಕ
35.

EXCISE-15011/51/2020-

ಸಹಾಯಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ

30/09/ 2020

ಸ್ೆೀವಾ ವಿವರ
ಶ್ರೀ ಸ್ೆೈಯದ ಲತಿೀಫುಲಾಿ, ನಿವೃತತ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
36.

EXCISE-15011/52/2020-

ಇವರಿರ್ೆ ಸಾಳ್ಳೀಯ ಅಭೆರ್ಥಾ “ಲೊೀಕಲ್ ಕಾೆಂಡಿಡ್ೆೀಟ್ ಎಂದ್ು
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಚುುವರಿ ಸ್ೆೀವೆಯನುು ಸ್ೆೀರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿವೃತಿತ

30/09/ 2020

ಸ್ೌಲಭೆಗಳನುು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬರ್ೆೆ.

37.

E¹E/27/EJ¸ïn(1)/2020

38.

EXCISE-15011/53/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ G¥À ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸ÀA§AzsÀ
ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀAvÉ E¯ÁSÉAiÀÄ
C¢üPÁj/ £ËPÀgÀgÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.
ಶ್ರೀ ಸುರೆೀಶ್್ಆರ್., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರ ಸ್ೆೀವಾ
ವಿವರಗಳು

06-10-2020

15/10/ 2020

ಶ್ರೀ ಅಜಾತ್ಉಲಾಿಖಾನ್್, ಅಂದನ ಪರಿೀಕ್ಷಾಥಾ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
39.

EXCISE-15011/54/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ಸ್ೆೀವೆಯನುು
ಪಿಂಚಣಿ ಉರೆೆೀಶಕಾಕಗಿ ಅಹಾತ್ಾರಾಯಕೆ ಸ್ೆೀವೆಯಂದ್ು

16/10/ 2020

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬರ್ೆೆ.

40.

41.

42.

43.

EXCISE-15011/56/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/57/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/58/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/59/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ಜಿ ಪಿ ನರೆೀಂದ್ರಕುಮಾರ್್, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು,
ಚಿಕಕಬಳಾಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ಇವರಿರ್ೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

19/10/2020

ಕುರಿತು.

2021 ನೆೀ ಕಾೆಲೆಂಡರ್ ವಷ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ವಯೀ ನಿವೃತಿತ
ಹೊಂದ್ಲ್ಲರುವ ಇಲಾಖೆಯ ಗೂರಪ್-ಎ ಹಾಗೂ ಗೂರಪ್-ಬಿ

27/10/2020

ವೃಂದ್ದ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ/ವಿವರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬರ್ೆೆ.
ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್್ಎಂ. ಬಿ., ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ

ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿರ್ೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು

27/10/2020

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್್ಸಿ., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು(ಕಾ), ಅಬಕಾರಿ
ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿರ್ೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

15/10/2020

44.

E¹E/28/EJ¸ïn(1)/2020

²æÃ ¥Àæ±ÁAvïPÀÄªÀiÁgï PÉ., C§PÁj G¥À DAiÀÄÄPÀg
Û ÀÄ,
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè EªÀjUÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.

21-11-2020

45.

E¹E/29/EJ¸ïn(1)/2020

EvÀgÉ gÁdå ªÀÈAzÀUÀ½AzÀ L.J.J¸ï. ªÀÈAzÀPÉÌ ªÀÄÄA§rÛC¸ÁzsÁgÀt ¥Àæw¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉÆA¢zÀ C¢üPÁjUÀ¼À
¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀ §UÉÎ.

05-12-2020

46.

47.

48.

49.

50.

EXCISE-15011/60/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/61/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/62/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/63/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/64/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ನಿವೃತತ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ

ಆಯುಕತರು(ಸವ.ಪರ.) ಇವರು ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ೆಯಲ್ಲಿ

02-11-2020

ವೆೀತನ ನಿಗದಪಡಿಸಲು ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಎಂ., ಅಶ್ವನಿ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷರು (ಅಂದನ
ಪೌರಾಯುಕತರು, ನಗರಸಭೆ, ಕೊಪಪಳ) ಇವರ ಮೆೀಲ್ಲನ ಶ್ಸುತ

07-11-2020

ಕರಮದ್ಡಿ ದ್ಂಡನೆಯನುು ವಿಧಸಿರುವ ಬರ್ೆೆ

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಹಾರೆೀವಯೆ ನಿವೃತತ ಜಿಲಾಿ ಮತುತ ಸತರ
ನಾೆಯಾಧೀಶರು ಇವರನುು ಕಾನೂನು ಘಟಕದ್

26-11-2020

ಮುಖೆಸಾರನಾುಗಿ ನೆೀಮಕ ಮಡುವಂತ್ೆ ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಜಶೆೀಖರಯೆ, ನಿವೃತತ ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರು
ಪೂವಾಾನವಯವಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುರೆೆಯಲ್ಲಿ
ಪರೊೀನುತಿ ನಿೀಡುವಂತ್ೆ ಕೊೀರಿರುವ ಕುರಿತು.
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆೀಂಧ್ರ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ

ಪರಯೀರ್ಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಪರಿೀಕ್ಷಕರ
ಹುರೆೆರ್ೆ ನಿಯೀಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

02-12-2020
12:35 PM

02-12-2020
03:17 PM

ಶ್ರೀ ಗಿರಿೀಶ ಎ ವಿ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ನೆಲಮಂಗಲ

51.

EXCISE-15011/65/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇವರು ಕರೆಸ್ಾಪಂಡ್ೆನ್್ ಎಜುಕೆೀಷ್ನ್ ಮೂಲಕ
ಎಂ.ಎ ಸ್ಾಾತಕೊೀತತರ ಪದ್ವಿಯ (ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ)

02-12-2020
03:28 PM

ಶ್ಕ್ಷಣಕೆಕ ಸ್ೆೀರಲು ಅನುಮತಿಯನುು ನಿೀಡಲು ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.
52.

53.

EXCISE-15011/66/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE
EXCISE-15011/67/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ಮೀತಿಲಾಲ್್, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರು ಸಾಳ
ನಿರಿೀಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ್ೆ ಅವಧಯನುು ಕಡ್ಾಾಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ
ಅವಧಯಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಶ್ರೀ ಮಹೆೀಶ್್ಎಸ್. ಎಂ., ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರಿರ್ೆ
ಪರಿವತಿಾತ ರಜೆಯನುು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

07-12-2020
11:57 AM
07-12-2020
11:59 AM

54.

EXCISE-15011/68/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ಎಫ್. ಹೆಚ್. ಚಲವಾದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು,

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಿ -7 (ಬಿಯುಡಿ-7) ಇವರು ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ
ಪದ್ವಿರ್ೆ ನೊೀಂದ್ಣಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.

08-12-2020
01:01 PM

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುರೆೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ

55.

EXCISE-15011/69/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಹುರೆೆಗಳನುು ಕನಾಾಟಕ ಲೊೀಕ ಸ್ೆೀವಾ ಆಯೀಗದ್ ಮೂಲಕ
ನೆೀಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ್ ರಿಕತ ಸ್ಾಾನಗಳನುು ಬಿಡುಗಡ್ೆ

08-12-2020
03:59 PM

ಮಾಡುವ ಬರ್ೆೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿತ್ೆೀಂಧ್ರ ಹೆಚ್., ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,

56.

EXCISE-15011/70/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಕೆೀಂಧ್ರ ಕಛೆೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿರ್ೆ

ಇಂಡಿಯನ್್ಪಾಸ್್ಪೊೀಟ್್ಾ ಪಡ್ೆಯಲು ನಿರಾಕ್ಷೆೀಪಣಾ ಪತರ

10-12-2020
11:55 AM

ನಿೀಡುವ ಬರ್ೆೆ.

57.

EXCISE-15011/71/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕೆ. ಕುಮಾರ್್, ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟಿ

ಆಯುಕತರು(ಜಾಮತ), ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಇವರು ಹೆಸರನುು
ಬದ್ಲಾಯಿಸಿಕೊಡಲು ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.

11-12-2020
01:07 PM

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಹಡಲರ್ೆ, ನಿವೃತತ ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಇವರು
58.

EXCISE-15011/72/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಮತವೆೀತನ ಪದ್ವಿೀಧ್ರರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ಸ್ೆೀವೆಯನುು ಪಿಂಚಣಿ
ಉರೆೆೀಶಗಳ್ಳರ್ಾಗಿ ಅಹಾತ್ಾರಾಯಕ ಸ್ೆೀವೆಯನಾುಗಿ

19-12-2020
02:31 PM

ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೊೀರಿರುವ ಬರ್ೆೆ.

59.

EXCISE-15011/73/2020EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು/ಜಂಟಿ
ಆಯುಕತರ ಹುರೆೆರ್ೆ ಪರಭಾರ ವೆವಸ್ೆಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

23-12-2020
12:24 PM

2021
60.

EXCISE-15011/1/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

61.

EXCISE-15011/2/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುರೆೆರ್ೆ ಪರೊೀನುತಿ ನಿೀಡುವ
ಕುರಿತು

04-01-2021
10:56 AM

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಗರ ಜಿಲೆಿ-5 ಇವರಿರ್ೆ ಪರಿವತಿಾತ ರಜೆ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

18/01/21

62. ಇಸಿಇ/01/ಇಎಸ್ಟಿ-01/2021

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀgÁzÀ ²æÃ «. JA. DgÁzsÀå, ¤ªÀÈvÀÛ f¯Áè
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üÃ±ÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß 2021 £ÉÃ ¸Á°£À
ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀgÁV
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.

19-01-2021

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್ ಹಿರೆೀಮಠ್, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು ಇವರಿರ್ೆ
63.

EXCISE-15011/3/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರ ವೃಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸವತಂತರ ಪರಭಾರದಂದ್
ತ್ೆೈನಾತಿಸಿದ್ ದನಾಂಕ: 26-10-2017ರಿಂದ್

20-01-2021

ಪೂವಾಾನವಯವಾಗಿ ಸ್ಾಾನಪನುರ್ೊಳ್ಳಸುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಪೊೀರಾೆರ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
64.

EXCISE-15011/4/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಬಿೀದ್ರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಿೀದ್ರ್ ಇವರಿರ್ೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದ್ದಂದ್ ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದ್ಕೆಕ

20-01-2021

ಪರೊೀನುತಿ ನಿೀಡುವ ಬರ್ೆೆ.

ಶ್ರೀ ಸ್ೆೈಯರಾ ಅಜಾತ್ಆಫ್ರನ್್, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ

65.

EXCISE-15011/5/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಹುರೆೆಯಿಂದ್ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯಕತರ ವೃಂದ್ಕೆಕ ಪರೊೀನುತಿ
ಹೊಂದರುವದ್ರಿಂದ್ ಈ ಕಛೆೀರಿಯ ೨ನೆೀ ಕೆೀಂದ್ರ ಸ್ಾಾನಿಕ

21-01-2021

ಸಹಾಯಕರ ಹುರೆೆಯಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡ್ೆರ್ೊಳ್ಳಸುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರೀ ರಂಗಪಪ,ಎಂ ಇವರಿರ್ೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಜೆೀಷ್ಠತ್ೆಯಲ್ಲಿ

66.

EXCISE-15011/6/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಕರಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೀ ಮಹಮದ ಇಸ್ಾಾಯಿಲ್ ಇನಾಂರಾರ್,
ಇವರಿರ್ೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುರೆೆರ್ೆ ಸ್ಾಾನಪನು

25-01-2021

ಪರೊೀನುತಿ ನಿೀಡಿದ್ ದನಾಂಕ:22-02-2013 ರಿಂದ್ಲೆೀ ಜಾರಿರ್ೆ
ಬರುವಂತ್ೆ ಪೂವಾಾನವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡಿತ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್್, ಇವರು ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ

67.

EXCISE-15011/7/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಹುರೆೆಯಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡ್ೆ ಹೊಂದ ಸ್ೆೀರುವಿಕೆ ಅವಧಯನುು
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರ ಹುರೆೆಯ ಪರಭಾರ

27-01-2021

ವಹಿಸಿಕೊಳುಿವ ಕುರಿತು

68.

EXCISE-15011/8/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

2021 ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿಯಲ್ಲಿನ

ಪತ್ಾರಂಕತ ವೃಂದ್ದ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳರ್ೆ ವಾರ್ಷಾಕ ವೆೀತನ ಬಡಿತ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬರ್ೆೆ

28/01/2021

69.

70.

EXCISE-15011/9/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/10/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ಲೊೀಕೆೀಶ್, ಎಮ್.., ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರು, ಕನಾಾಟಕ

ರಾಜೆ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿರ್ೆ ಸಕಾಾರಿ ಸ್ೌಲಭೆ ಒದ್ಗಿಸುವ

29-01-2021

ಕುರಿತು.
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್್ಶ್ವಯೆ, ಜಂಟಿ ನರೆೀಾಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯೆಕ), ಅಬಕಾರಿ
ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿರ್ೆ ಸಕಾಾರಿ ಸ್ೌಲಭೆ

29-01-2021

ಒದ್ಗಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸಕಾಾರದ್ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತುತ ಸಂಬಂಧಸಿದ್ ಅಂಗ

71.

EXCISE-15011/11/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಸಂಸ್ೆಾ/ಅಧೀನ ಸಂಸ್ೆಾ/ನಿಗಮ /ಮಂಡಳ್ಳ/ಸ್ಾವಯುತತ ಸಂಸ್ೆಾಗಳಲ್ಲಿ
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕನಾಾಟಕ ಆಡಳ್ಳತ ಸ್ೆೀವೆ ಹುರೆೆಗಳನುು

29-01-2021

ಗುರುತಿಸುವ ಬರ್ೆೆ.

ಶ್ರೀ ಶಾಮಾ ಜೊೀಯಿಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ನಿವೃತತ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಆಯುಕತರು ಇವರಿರ್ೆ ವೆೀತನವನುು ಕರಿಯ ನೌಕರರಿರ್ೆ ಸ್ಾಾನಪನು
ಮುಂಬಡಿತ ನಿೀಡಿರುವ ದ: 31.12.2016 ರಿಂದ್ ಶೆರೀಣಿ 40050-

72.

EXCISE-15011/12/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

56550 ರಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನಿಗದಪಡಿಸಿ ನಿವೃತಿತ ಸ್ೌಲಭೆ
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕೊಡುವುದ್ಕಾಕಗಿ & ವೆೀತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ

01-02-2021

ಪತರವನುು ಮಹಾಲೆೀಖಪಾಲರು (ಎ&ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿರ್ೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನವಿ ಕುರಿತ್ಾಗಿ. ಶ್ರೀ ಶಾಮಾ

ಜೊೀಯಿಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ನಿವೃತತ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು ಇವರ
ಮನವಿ.

73.

EXCISE-15011/13/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

74.

EXCISE-15011/14/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

75.

EXCISE-15011/15/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

76.

EXCISE-15011/17/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಬಿರವರಿ, ಕಾಲ್್್ಾ ಬರ್್ಾ ಪೆೈ.ಲ್ಲ, ಇಮಾಾವು ಇಂಡಸಿರಟೀಯಲ್್ರಸ್ೆತ,
ಮೆೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿರ್ೆ ಖಾಯಂ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಕಾರಿಯನುು

01-02-2021

ನಿಯೀಜಿಸುವ ಬರ್ೆೆ ಕೊೀರಿರುವ ಕುರಿತು.
ಗೂರಪ್-ಎ ಮತುತ ಗೂರಪ್-ಬಿ ಹುರೆೆರ್ೆ ಹೆಚುವರಿ ಪರಭಾರ ವೆವಸ್ೆಾ
ಮಾಡಿ ಅನುಸಮರ್ಥಾಸುವ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಿಸಿರುವ ಮನವಿ

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ 2ನೆೀ ಕೆೀಂದ್ರ
ಸ್ಾಾನಿಕ ಹುರೆೆರ್ೆ ವರ್ಾಾವಣೆೀ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಗೂರಪ್್-ಎ ವೃಂದ್ದ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳರ್ೆ 2021 ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ

ಗಳ್ಳಕೆರಜೆ ನಗಧಕರಣ ಸ್ೌಲಭೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

04-02-2021

05-02-2021

15-02-2021

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರೆೀವಡಿ, ನಿವೃತತ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,

77.

EXCISE-15011/18/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ರಾಣೆಬೆನೂುರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ನಿವೃತಿತ ಉಪರಾನ (ಡಿಸಿಆಜಿಾ)
ಮತುತ ಪರಿವತಾನ ಮತತ (ಕಮೂೆಲೆೀಟೆಡ್ ವಾೆಲೂೆ) ಹಾಗೂ

16-02-2021

300 ದನಗಳ ಗಳ್ಳಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಸ್ೌಲಭೆ ಒದ್ಗಿಸುವ ಬರ್ೆೆ
78.

EXCISE-15011/19/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಎಂ ನಾಯಕ್., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು06, ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿರ್ೆ

17-02-2021

ವರ್ಾಾವಣೆ ಭತ್ೆೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬರ್ೆೆ.

ಶ್ರೀ ನಾರ್ೆೀಶ್ ಎ.ಎಲ್, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು, ಬೆಂಗಳೂರು
79.

EXCISE-15011/20/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ನಗರ ಜಿಲೆಿ (ಬಿಯುಡಿ-8) ಇವರಿರ್ೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರ/
ಜಂಟಿ ಆಯುಕತರ ಹುರೆೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಿದ್ ಅವಧರ್ೆ

18-02-2021

ಪರಭಾರ ಭತ್ೆೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

80.

EXCISE-15011/21/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

81.

EXCISE-15011/22/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

82.

EXCISE-15011/23/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಗೂರಪ್್-ಎ ಮತುತ ಗೂರಪ್-ಬಿ
ಅಧಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದ್ಗಿಸುವ ಕುರಿತು. (ಇತರೆ)

18-02-2021

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್್ರಾಜಾ., ಭಾ.ಅ.ಸ್ೆೀ., ಅಪರ ಆಯುಕತರು (ಕೆೀ& ತ),
ರಾಜೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿರ್ೆ ಪರಯಾಣ ಭತ್ೆೆ

19-02-2021

ಮತುತ ದನ ಭತ್ೆೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬರ್ೆೆ

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ ಕಛೆೀರಿಯ ಗೂರಪ್್-ಎ ಮತುತ ಗೂರಪ್-ಬಿ
ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳರ್ೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ್ಂತ್ೆ ವೆೈಧ್ೆಕೀಯ ವೆಚು

22-02-2021

ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಶ್ವಪರಸ್ಾದ್., ಅಬಖಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರು, ರಾವಣರ್ೆರೆ
83.

EXCISE-15011/24/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಜಿಲೆಿ ಇವರಿರ್ೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರ ಹುರೆೆಯಲ್ಲಿ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಿದ್ ಅವಧರ್ೆ ಪರಭಾರ ಭತ್ೆೆ ಮಂಜೂರು

23-02-2021

ಮಾಡುವ ಬರ್ೆೆ

ಮಹಮಾದ ಅಬಿೀದ್ಹುಸ್ೆೀನ್, ಅಂದನ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
84.

EXCISE-15011/25/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಆಯುಕತರು, ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಿ ಇವರು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸ್ೆೀವೆಯನುು ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯಮ 252(ಬಿ)

ರನವಯ ಬಿಡುಗಡ್ೆರ್ೊಳ್ಳಸುವ ಪರಿಷ್ೃತ ಆರೆೀಶ ಹೊರಡಿಸುವ
ಕುರಿತು.

26-02-2021

85.

86.

87.

EXCISE-15011/26/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

EXCISE-15011/27/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE
EXCISE-15011/28/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಾಥ್., ಪಿ.ಎಸ್., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು,

ಬಲೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ (ಬಿಯುಡಿ-01), ಬಲೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗಲ

04-03-2021

ರಜಲ ಮೆಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗಲೆ
ಶ್ರೀ ವಿ,ಎೆಂ, ಆರಾಧ್ಯ., ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಾೆ ಮತ್ುತ ಸತ್ರ

ನಾಯಯಧೀಶರು ಇವರಿಗಲ ಈ ಕ್ಛಲೀರಿಯಲ್ಲೆನ ಕಾನೂನು

09-03-2021

ಸಲಹಲಗಾಗಿ ಸಮಾಲ್ಲೂೀಚನಾ ಶುಲಕವನುು ಪಾವತಿಉಸವ ಬಗಲೆ
ಶ್ರೀ ನಾಗಲೀಶ ಎ ಎಲ., ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಇವರಿಗಲ
ಸಕಾಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನುು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ುರಿತ್ು.

16-03-2021

ಶ್ರೀ ಎಗಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ, ವಲೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಅಧಕಾರಿ, ಪಾರದಲೀಶ್ಕ್ ನಾಯಯ
88.

EXCISE-15011/29/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಯೀಗಾಲಯ, ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಾಖಲ, ಬಲಳಗಾವಿ

ಇವರನುು ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಾಖಲಯಲ್ಲೆನ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ

17-03-2021

ಹುದಲೆಗಲ ವಿಲ್ಲೀನ ಗಲೂಳಿಸುವ ಕ್ುರಿತ್ು.
89.

EXCISE-15011/30/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜು, ಎೆಂ., ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹಲೂನುಪಪ ಓಲ್ಲೀಕ್ರ್.,

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರು ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ

17-03-2021

ಕ್ುರಿತ್ು

1998ನಲೀ ಸಾಲ್ಲನ ಗಲಜಲಟಲಡ ಪೊರೀಬಲೀಷನರ್ ನಲೀಮಕಾತಿಗಲ

ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದೆಂತಲ ದಿನಾೆಂಕ್: 25-01-2019 ಮತ್ುತ ದಿನಾೆಂಕ್:
22-08-2019ರ ಆಯ್ಕಕ ಪಟ್ಟಿಯನವಯ ಇಲ್ಾಖಲ

90.

EXCISE-15011/31/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಬದಲ್ಾವಣಲಗಲೂೆಂಡು ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಾಖಲಯ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ ಹುದಲೆಗಲ ನಲೀಮಕಾತಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನಲುಲಯಲ್ಲೆ

29-03-2021

ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಾಖಲಯಲ್ಲೆ ಪರಿೀಕ್ಷಾರ್ಾ ಅವಧಯನುು

ಮೊಟಕ್ುಗಲೂಳಿಸಿ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದಲೆಯಲ್ಲೆ

ಮುೆಂಬಡಿತ/ಪರಭಾರದಲ್ಲೆರಿಸುವ ಬಗಲೆ. ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಒದಗಿಸುವ ಕ್ುರಿತ್ು

91.

EXCISE-15011/32/2021EXCISE_ADMIN-EXCISE

ಶ್ರೀ ನಾಗಶಯನ , ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಇವರಿಗಲ ಎಲ್ಾೆ
ಸಕಾಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕ್ುರಿತ್ು

30-03-2021

ಕಛೇರಿ ಅಧೋಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಅನುಸಾರ
4(1) ಎ ಪಟಿಿ .
01-04-2020 ರಿಂದ 31-03-2021 ರವರೆಗೆ ಹೆೊಸ ಕಡತಗಳ ತತೆರೆದಿರುವ ವಿವರ.
ಕ್ರ
.ಸ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

EXCISE/15015/4/2020

2.

EXCISE/15015/5/2020

3.

EXCISE/15015/6/2020

4.

EXCISE/15015/7/2020

5.

EXCISE/15015/8/2020

6.

EXCISE/15015/9/2020

ವಿಷಯ

ಪ್ರ ಥಮ
ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕ್
ಹುದದ ಯಾಂದ
ಕ್ಛೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ
ಹುದ್ದದ ಗೆ ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ ನೀಡಲು ಕೀರಿ
ಮನ್ವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಜಿ.ಗುರುಮಲ್ಿ ಪ್ಪ , ಇವರಿಗೆ
ಪ್ರ ಥಮ
ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕ್ರ
ಹುದ್ದದ ಯಾಂದ
ಕ್ಛೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ
ಹುದ್ದದ ಗೆ ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ರೇಣುಕ್ ಎಸ್ ಗುಡಜ ಇವರಿಗೆ
ಪ್ರ ಥಮ
ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕ್
ಹುದ್ದದ ಯಾಂದ
ಕ್ಛೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ
ವಾಂದಕ್ಕೆ ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಪುರುಪೀತು ಮ, ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕ್ರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕ್ರ
ಹುದ್ದದ ಹಾಂದ
ಕ್ಛೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ
ವಾಂದಕ್ಕೆ
ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ
ಶ್ರ ೀ
ಸೀಮಶೇಖರ.ಬಿ,
ಕ್ಛೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರು ಇವರಿಗೆ ರರ್ಜ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ
ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರು ಮತ್ತು
ಶ್ೀಘ್ರ ಲ್ಲಪಿಗಾರರ ವಾಂದಗಳಿಾಂದ ಕ್ಛೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ
ವಾಂದಕ್ಕೆ
ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ

ಕ್ಡತ
ಪ್ರರ ರಂಬಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್

06-05-2020

16-05-2020

16-05-2020

21-05-2020

02-06-2020

06-06-2020

ವಿಲೇಗೊಳಿಸಿ
ದ ವಿಧ
ಮತ್ತು
ದಿನಾಂಕ್

ಷರಾ

7.

EXCISE/15015/10/2020

8.

EXCISE/15015/11/2020

9.

EXCISE/15015/12/2020

10. EXCISE/15015/14/2020

11.

EXCISE/15015/15/2020

12. EXCISE/15015/16/2020

13. EXCISE/15015/17/2020

ಶ್ರ ೀ ಜಿ. ಪ್ರ ಸಾದ್, ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರು, ಸರ್ಕೇರಿ
ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೇ ರ್ಕಲೇಜು, ಪಂಚನ್ಹಳಿಿ ,
ಕ್ಡೂರು ತಾಲ್ಲಿ ಕು, ಚಿಕ್ೆ ಮಗಳುರು
ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನನ ಅಬರ್ಕರಿ
ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ
ಖಾಯಂ
ಆಗಿ
ವಿಲ್ಲೀನ್ಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ ಡಾ|| ಎಸ
ಶ್ವರಾಜ
ಪ್ರಟಿೀಲ್,
ಶಾಸಕ್ರು,
ರಾಯಚೂರು ನ್ಗರ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತರ
ಇವರ ಟಿಪ್ಪ ಣಿ.
ವಷೇದ ಒಾಂದನೇ ಜುಲೈ ಯಾಂದ
ಡಿಸಾಂಬರ ಅಾಂತೆ ದವರೆಗೆ ಈ ಹಾಂದ್ದ
ವಾರ್ಷೇಕ್
ವೇತನ್
ಬಡಿು ಗಳನ್ನನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ
ಉಮ
ಬಾಯ,
ಕ್ಛೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರು, ಇವರಿಗೆ ರರ್ಜ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರು ಹಾಗೂ
ಶ್ೀಘ್ರ ಲ್ಲಪಿಗಾರರ ವಾಂದದಿಾಂದ ಕ್ಛೇರಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ
ಹುದ್ದದ ಗೆ
ಸಾಾ ನ್ಪ್ನ್ನ
ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆೆ .
ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವಿಶ್ವ ನಥ, ನವತು
ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರು, ಇವರಿಗೆ
ಪ್ರ ದಸ ವಾಂದದಿಾಂದ ಕ್ಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ
ಹುದ್ದದ ಗೆ
2002ರಿಾಂದ
ಅನ್ವ ಯವಾಗುವಂತೆ
ಸಾಾ ನ್ಪ್ನ್ನ
ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆೆ
(ಇತರೆ) ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರ
ಹಾಗೂ ಶ್ೀಲ್ಲ ಗಾರರ ವಾಂದದಿಾಂದ
ಕ್ಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ ಹುದ್ದದ ಗೆ ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆೆ .
Application Numbers 158 to 160 of 2016
of Mr.B.S.Jayakumar and others V/s
State of Karnataka and others

08-07-2020

25-08-2020

01-09-2020

21-09-2020

22-09-2020

20-10-2020

28-10-2020

14. EXCISE/15015/18/2020

ಕಅ

ಅಭಿಮತ/ಇತರೆ

ಸಹಾಯಕರ

:

ಹಾಗೂ

ಪರಥಮ

ದ್ಜೆಾ 04-11-2020

ಶ್ೀಘರಲ್ಲಪಿರ್ಾರರ

ವೃಂದ್ದಂದ್ ಕಛೆೀರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುರೆೆರ್ೆ 2020ನೆೀ
ಸ್ಾಲ್ಲರ್ೆ

ಪರೊೀನುತಿ

ಅಭಿಮತ/ಇತರೆ
ನೌಕರರ
ಕುರಿತು.

15. ಇಸಿಇ/01/ಕಅ/ಇತರೆ/2020

ನಿೀಡುವ

ಮನವಿಗಳನುು

ಮಾಹಿತಿಯನುು

ಟಿ/10/ಕಅ/ಬಡಿತ/2019 (ಭಾಗ2)

ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ

ಕಡತರ್ೊಳ್ಳಸುವ

ಮಾನೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಆರೆೀಶದ್ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಛೆೀರಿ 17-11-2020
ಅಧೀಕ್ಷಕರನುು

ಪರದ್ಸ

ಹಿಂಬಡಿತರ್ೊಳ್ಳಸುವ ಕುರಿತು

16. ಇಸಿಇ/ಇಎಸ್

ಸಲುವಾಗಿ

ವೃಂದ್ಕೆಕ

ಪರದ್ಸ ಮತುತ ಶ್ೀಲ್ಲ ರ್ಾರರ ಹುರೆೆಯಿಂದ್ ಕಛೆೀರಿ 21-11-2020
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುರೆೆರ್ೆ ಪರೊೀನುತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು

ಐಎಂಎಲ್ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ. (41-ಎ)
ಕ್ರ ,ಸಂ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಂಕ್

ವಿಲೆ ದಿನಂಕ್
ದಾಖಲೆ ಕೋಣೆಗೆ
ಕ್ಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಂಕ್.

ವಿಲೆ ಸ್ವ ರೂಪ

1.

11014/291/2020.

ಪವನ್ ಎನ್ ಕಲಾಲ, ಆರ್.ಎನ.
ನಂ. 990, ಪ್ಲಾ ಟ್ ನಂ.6, ಸವದತ್ತಿ
ಪಟ್ಟ ಣ ಇವರಿಗೆ 2019-20 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ್-4
ಸನ್ನ ದು ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಬಗೆೆ .

02-06-2020.

05-06-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

2.

ಇಸಿಇ/03/ಐಎೊಂಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ/2020.

(ಇ-ಜನ್ಸಪ ೊಂದನ್)
ವೈನ್ ಟಾವರಿನ್ ಮಾಲಿೀಕರ
ಹೀನಾಯ
ಸಿಿ ತ್ತಯ
ಕುರಿತು
ಮನ್ವಿ.

04-06-2020.

05-06-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

3.

11014/298/2020.

ಮೆ:ಸಾಯಿ ಪ್ಲಾ ಲೇಸ್ ಬಾರ್ &
ರೆಸ್ಟ ೀರೆೊಂಟ್,
ಸಿಎಲ್-9
ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಮೆ:ನ್ಯಾ
ಸಾಯಿ
ಪ್ಲಾ ಲೇಸ್ಬಾರ್& ರೆಸ್ಟ ೀರೆೊಂಟ್
ಎೊಂಬ ಪ್ಲಲುದುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಿ ಗೆ
17-ಬಿ
ಪರ ಕ್ತರ
ವಗಾಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

04-06-2020.

05-06-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

4.

11014/299/2020.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಿ ಈಳಿಗೇರ ಇವರು
ಬೆಳಗಾವಿಯ
ಗಾೊಂಧಿನ್ಗರದಲಿಾ
ಹೊೊಂದಿರುವ
ಸಿಎಲ್-2

05-06-2020.

25-06-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,

5.

11014/307/2020.

6.

11014/308/2020.

7.

11014/309/2020.

ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಕೃಷ್ಣಾ
ಭಿೀಮಪಪ
ಈಳಿಗೇರ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ
ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.
ಮೆ:ಶ್ರ ೀಸಾಯಿ
ವೈನಸ ್ ಎೊಂಬ
ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಿ ಗೀಕ್ತಕ್
ಇಲಿಾ
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಹೊೊಂದಿರುವ
ಸಿಎಲ್-2
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಮೆ:ನ್ಯಾ ಸಾಯಿ ವೈನಸ ್
ಎೊಂಬ ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಿ ಯ
ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

05-06-2020.

02-07-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

ಮೆ:ನ್ಯಾ ಶ್ಲಾಪ
ವೈನಸ ್ ಎೊಂಬ
ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯು
ಗೀಕ್ತಕ್ ನ್ಗರದಲಿಾ
ಹೊೊಂದಿ
ರುವ
ಸಿಎಲ್-2
ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಶ್ರ ೀ.ನಿವಾಸ ಅರ್ಜಾನ್ ಕಲಾಲ
ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ ಪರ ಕ್ತರ
ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

08-06-2020.

25/06/2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

ಶ್ರ ೀ.ಮಾರುತ್ತ
ರಾಮಪಪ
ಬಡಿನ್ನ ವರ
ಮಾಲಿೀಕತವ ದ
ಗೀಕ್ತಕ್
ನ್ಗರದಲಿಾ ರುವ
ಸಿಎಲ್-9
ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಶ್ರ ೀ.
ಸಂಜಯ ಮೀಹನ್ಸಾ ಸಾತಪುತೆ
ಎೊಂಬುವವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ
ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ .

08-06-2020.

25-06-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

8.

11014/323/2020.

ಶ್ರ ೀ.ನಿಧಿ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟ ೀರೆೊಂಟ್,
ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಿ , ಬೆಳಗಾವಿ
ಇವರು ಹೊೊಂದಿರುವ ಸಿಎಲ್-9
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಶ್ರ ೀ.ರತನ್ ಬಸವರಾಜ
ಭಾತೆ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ
ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

10-06-2020.

01-07-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

9.

11014/392/2020.

ಮೆ:ಪ್ರರ ಯಾ
ಬಾರ್
&
ರೆಸ್ಟ ೀರೆೊಂಟ್
ಪ್ಲಲುದಾರರು
ಇವರು ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನ್ಲಿಾ
ಹೊೊಂದಿರುವ
ಸಿಎಲ್-9
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಶ್ರ ೀಮತ್ತ.ವಾಯಲೇಟ್
ಲ್ಲಯಿಸ್ ಕ್ತಾ ಸಿಟ ಲಿನೀ ಇವರ
ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .

27-07-2020.

11-08-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

10.

11014/393/2020

ಶ್ರ ೀ.ಎ.ಚೆ.ರ್ಾನಾೊಂಡಿೀಸ್ ರವರು
ಖಾನಾಪುರ
ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನ್ಲಿಾ
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊೊಂದಿರುವ
ಸಿಎಲ್-2 ಸನ್ನ ದನ್ನನ 2019-20 ನೇ
ಸಾಲಿನ್ ವರೆವಿಗೆ ಊರ್ಜಾತಗಳಿಸಿ
2020-21
ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ನ್ವಿೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

27-07-2020

20-11-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

11.

11014/394/2020.

ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು,
ಸಾಯಿ
ಎೊಂಟ್ರ್
ಪ್ರ ೈಸಸ್ & ಯೂತ್ ಕಾ ಬ್,
ನಿಪ್ಲಪ ಣಿ ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ್-4

27-07-2020.

27-08-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

12.

11014/410/2020.

ಶ್ರ ೀ.ಶ್ೀತಲ
ಕೇಶವ
ಇೊಂಗಳ,
ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು
ಶ್ರ ೀ.ಮಹಾಲಕಿ್ ಮ ೀ
ರಿಕಿರ ಯೇಷನ್ ಕಾ ಬ್, ಸವದತ್ತಿ
ಇವರಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ್-4 ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .

03-08-2020.

12/08/2020

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

13

11014/420/2020.

ಕ್ತಯಾದಶ್ಾ,
ಶ್ರ ೀಸಾಯಿ
ಸ್ಪ ೀಟಸ ಾ
್
ಕಾ ಬ್,
ಇವರಿಗೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನ್ಲಿಾ 2020-21
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ್-4
ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ .

07-08-2020.

09-04-2021.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

14

11014/448/2020.

ಮೆ:ವೈನ್ ಬಜಾರ್, ಸಿಎಲ್-2
ಸನ್ನ ದು
ಪ್ಲಲುದಾರರು
ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಹೊೊಂದಿರುವ
ಸಿಎಲ್-2
ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಶ್ರ ೀ

18-08-2020

25-08-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

03-09-2020.

25-09-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

ಸುಮೀತ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸವದಿ ಇವರ
ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .

15

11014/509/2020.

ಶ್ರ ೀಮತ್ತ.ಮಾಧುರಿ
ಅರ್ಜೀತ
ಚೌಗಲೆ, ಕ್ತಗವಾಡ ಗಾರ ಮ,
ಕ್ತಗವಾಡ ಇವರಿಗೆ 2020-21
ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ಹೊಸದಾಗಿ

ಸಿಎಲ್-7
ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .
16

ES 2020090312

ಶ್ರ ೀ.ಮಂರ್ಜನಾಥ
ರಾಮಚಂದರ
ಕಲಾಲ,
ಇವರಿಗೆ,
ಕ್ತಗವಾಡ
ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನ್ಲಿಾ
2020-21
ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಲ್-7
ಸನ್ನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಪೂವಾಾನ್ನಮತ್ತ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ .

03-09-2020.

12-10-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

17

ES 202009/42.

ದಿವಂಗತ
ನಾರಾಯಣ ರ್ಜ
ಗುಡಾಜೆ
ಕಲಾಲ
ಇವರ
ಹೆಸರಿನ್ಲಿಾ ದು
ರಾಮದುಗಾ
ದಲಿಾ ನ್ ಸಿಎಲ್-2 ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಅವರ
ವಾರಸುದಾರರಾದ
ಶ್ರ ೀ.ನ್ವಿೀನ್ ಸಂಬಾರ್ಜ ಕಲಾಲ
ಮತುಿ
ವಿಶವ ನಾಥ ಸಂಬಾರ್ಜ
ಕಲಾಲ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಎ
ಪರ ಕ್ತರ
ವಗಾಾಯಿಸಲು
ಪೂವಾಾನ್ನಮತ್ತ
ನಿೀಡುವ
ಬಗೆೆ .

14-09-2020.

05-10-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

18

ES 2020100621

ಮೆ:ರೇಣುಕ್ತ ವೈನಸ ್, ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥಿ ರಾಮದುಗಾ ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನ್
ಕಟ್ಕೀಳ
ಗಾರ ಮದಲಿಾ ರುವ
ಸಿಎಲ್-2 ಸನ್ನ ದನ್ನನ ಉದಯ್
ವಿ.ಸ್ೀಮನ್ಹಳಿಿ , ರಘು ಶಂಕರ್
ವಿ.ಸ್ೀಮನ್ಹಳಿಿ ,
ಸಾಗರ
ಬಿ.ಈಳಗೇರ, ದೂತರಾಜ ಎೊಂ

08-10-2020.

18-11-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

ಸ್ೀಮನ್ಹಳಿಿ ,
ಜ್ಾ ೀತ್ತ
ಜೆ.
ಈಳಗೇರ ಎೊಂಬ ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ
ಹೆಸರಿಗೆ
17-ಬಿ
ರಡಿ
ವಗಾಾಯಿಸುವ ಬಗೆೆ .

19

ES 2020100522

ರತಾನ ಕರ ಶೆಟ್ಟಟ ಇವರು ಮರಣ
ಹೊೊಂದಿರುವ
ಪರ ಯುಕಿ
ಬೆಳಗಾವಿ
ಶರಹದಲಿಾ ರುವ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಸಿಎಲ್-9
ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಮೃತ
ಸನ್ನ ದುದಾರರ
ಪತ್ತನ ಯಾದ
ಶ್ರ ೀಮತ್ತ.ಶೊಂತಾ
ರತಾನ ಕರ
ಶೆಟ್ಟಟ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಎ
ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾಯಿಸುವ ಬಗೆೆ .

15-10-2020.

28-10-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

20

ES 2020100630

ಶ್ರ ೀ.ಶ್ೀತಲ ಸಿ ಪತಾರ ವಳಿ ಇವರು
ಮರಣ ಹೊೊಂದಿರುವ ಪರ ಯುಕಿ
ಬೆಳಗಾವಿ
ಶಹರದ
ಮೂತ್ತಾನ್ಗರದಲಿಾ ರುವ ಸಿಎಲ್-2
ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಮೃತರ ಮಕಕ ಳಾದ
ವಿಶಲ ಸಿ ಪತಾರ ವಳಿ ಮತುಿ
ವಿಶವ ಸ ಸಿ ಪತರ ವಳಿ ಇವರ
ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಎ ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .

16-10-2020.

10-11-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

21

ES2020110912

ಮೆ:ಸಕಿೀನ್ ಲಿಕಸ್ಾ ಸಿಎಲ್-2
ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಿ ಬೆಳಗಾವಿ
ಇದರ ಪ್ಲಲುದಾರರಾದ (1)
ಅಶೀಕ ರ್ಜ ಉಪ್ಲಧ್ಯಾ ಯ (2)

09-11-2020.

23-12-2020.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

ಅನ್ನಸೂಯ ಎ ಹೊನಾನ ಳಿ
(3)ಅಮರ ಮಧುಕರ ನ್ಲವಡೆ
ಮತುಿ
ಪರ ತಾಪ ಮಧುಕರ
ನ್ಲವಡೆ
ಇವರ
ಹೆಸರಿನ್
ಷೇರುಗಳ ಪೈಕಿ ಅಶೀಕ ರ್ಜ
ಉಪ್ಲಧ್ಯಾ ಯ
ಇವರನ್ನನ
ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಿೊಂದ
ಕೈಬಿಟ್ಟಟ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯ
ಪ್ಲಲುದಾರರಾದ
ಅಮರ
ಮಧುಕರ ನ್ಲವಡೆ ಮತುಿ
ಪರ ತಾಪ ಮಧುಕರ ನ್ಲವಡೆ
ಇವರುಗಳಿಗೆ
ಸಮನಾಗಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೀರಿ
ಮನ್ವಿ ಸಲಿಾ ಸಿರುವ ಬಗೆೆ .
22

ES2021011317.

ಮೆ:ಸುಜಾತಾ
ರೆಸಿಡೆನಿಸ , 16-02-2021
ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಿ , ಸವದತ್ತಿ
ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ರ್ಜಲೆಾ
ಇವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 2020-21
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಿಎಲ್-7 ಸನ್ನ ದು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .

08-03-2021

ಕ್ಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದ್ದು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.

23

ES 2021022018

ದಿವಂಗತ ಶ್ರ ೀ.ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಶ್ರಾಳಕರ 23-02-2021
ಇವರು ಮಾಣಿಕವಾಡಿ ಪಟ್ಟ ಣ,
ಗೀಕ್ತಕ ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಬೆಳಗಾವಿ
ಇಲಿಾ
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ
ಹೊೊಂದಿದು ಸಿಎಲ್-2 ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಮೃತರ ಮಗನಾದ ಶ್ರ ೀ.ವಿನಾಯಕ

08-03-2021.

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

ಮೀಹನ್
ಶ್ರಾಳಕರ
ಎೊಂಬುವವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಎ
ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ .

24

ES 2021020627

ದಿವಂಗತ

ಗಂಗಾರಾಮ್ 26-02-2021
ಅಜಗಾೊಂವಕರ

ಬಾಲಚಂದರ
ಇವರು

ಶಪ್ರೊಂಗ್

ಬೆಳಗಾವಿ

ಕಡತ

ಮೃತರ

ಶ್ರ ೀಮತ್ತ.ವಸುೊಂದರಾ

ಗಂಗಾರಾಮ

ಅಜಗಾೊಂವಕರ

ಎೊಂಬುವವರ
ಪರ ಕ್ತರ

17-03-2021

ಹೊೊಂದಿದು

ಸನ್ನ ದನ್ನನ

ಪತ್ತನ ಯು

ಕಡತ
ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

ಕ್ತೊಂಪ್ಾ ಕಸ ್

ಇಲಿಾ

ಸಿಎಲ್-2

17-03-2021.

ಹೆಸರಿಗೆ

ವಗಾಾವಣೆ

17-ಎ

ಮಾಡುವ

ಬಗೆೆ .

25

ES 2021010514

ದಿವಂಗತ

ಶ್ರ ೀ.ರಾಜೊಂದರ

ಪ್ಲೊಂಡುರಂಗ ದಳವಿ ಇವರು
ರಾಮಲಿೊಂಗಕಿೊಂಡ
ಬೆಳಗಾವಿ

ಇಲಿಾ

ಗಲಿಾ ,
ಹೊೊಂದಿದು

ಸಿಎಲ್-9 ಸನ್ನ ದನ್ನನ
ಮಕಕ ಳಾದ
ರಾಜೊಂದರ
ಅರುಣ

ಮೃತರ

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ
ದಳವಿ

ಮತುಿ

ರಾಜೊಂದರ

ದಳವಿ

ಎೊಂಬುವವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಎ

26-02-2021.

ಮುಕ್ತಿ ಯಗೊಂಡಿದುು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಿ ದೆ.

ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ .
26.

ES2021022623.

ಶ್ರ ೀ.ರಾಜೊಂದರ ಕುಮಾರ ಕೃಷಾ
ಸಾ

ಕಲಪ ವೃಕ್ಷ

ಖಾಸಬಾಗ,
ಇಲಿಾ

22-03-2021.

ನೇ

ಹೊೊಂದಿರುವ

ಕ್ಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದ್ದು ,

ಇವರು

ಬೆಳಗಾವಿ

2020-21

17-03-2021.

ವಿಲೆ ಆದೇಶ

ರ್ಜಲೆಾ

ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.

ಸಾಲಿಗೆ
ಸಿಎಲ್-2

ಸನ್ನ ದನ್ನನ

ಶ್ರ ೀ.ಬದಿರ ನಾಥ

ಮೀಹನ್ಲಾಲ್್

ಕಲಪ ವೃಕ್ಷ

ಎೊಂಬುವವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ
ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ .
27.

ES202103189.

ಶ್ರ ೀಮತ್ತ.ಉಮಾದೇವಿ
ಶಂಕರರಾವ್

ಹಲಗೇಕರ

ಇವರು ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲಾ ಕು,
ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲಿಾ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ ಹೊೊಂದಿರುವ ಸಿಎಲ್-2
ಸನ್ನ ದನ್ನನ

ಶ್ರ ೀಮತ್ತ.ವಷ್ಣಾ

ಲೀಕಪಪ

ದುೊಂಬಾಳೆ

ಎೊಂಬುವವರ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ
ಪರ ಕ್ತರ ವಗಾಾಯಿಸುವ ಬಗೆೆ .

24-03-2021

08-04-2021.

ಕ್ಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದ್ದು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.

28

ES2021030522.

ಶ್ರ ೀ.ವಿಶಲ ಎಸ ಪತಾರ ವಳಿ ಮತುಿ
ಶ್ರ ೀ.ವಿಶವ ಸ

ಎಸ್

26-03-2021.

01-07-2021.

ಪತಾರ ವಳಿ

ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದ್ದು ,

ಇವರು ಮಾರುತ್ತನ್ಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ
ಇಲಿಾ

2020-21

ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ

ನೇ

ಕ್ಡತ
ವಿಲೆ ಆದೇಶ

ಸಾಲಿಗೆ

ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.

ಹೊೊಂದಿರುವ

ಸಿಎಲ್-2

ಸನ್ನ ದನ್ನನ

ಮೆ:ವೀಡಾಕ

ಲಿಕಕ ರ್

(ಪ್ಲಲುದಾರರು:
ವೈಶಲಿ ಪ್ರ

1)

ಶಪ್
ಶ್ರ ೀಮತ್ತ.

ಭಾತಕ್ತೊಂಡೆ, (2)

ಶ್ರ ೀ.ಪಂಕಜ ಬಿ ಭಾತಕ್ತೊಂಡೆ (3)
ಶ್ರ ೀ.ವಿಶಲ್್
ಮತುಿ
ಪತರ ವಳಿ

ಎಸ್

(4)

ಪತಾರ ವಳಿ

ಶ್ರ ೀ.ವಿಶವ ಸ

ಎೊಂಬ

ಎಸ್

ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ

ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಹೆಸರಿಗೆ 17-ಬಿ ಪರ ಕ್ತರ
ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .

29.

ES2021031918.

ಶ್ರ ೀ.ನ್ವದುಗಾ

ಬಾರ್

ರೆಸ್ಟ ೀರೆೊಂಟ್,

ಸಿಎಲ್-9

ಸನ್ನ ದು

ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ

ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲಿಾ
ಭಿೀಮಪಪ

ಅಶೀಕ
ಮಳಗಲಿ

ಶ್ರ ೀಮತ್ತ.ರತನ ವಾವ
ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ

ಮತುಿ

ಶ್ವಾನಂದ

ಮಾಡಲಗಿ
ಸಂಸ್ಥಿ ಯಲಿಾ

& 29-03-2021.

ಇವರ
ಪ್ಲಲುದಾರಿಕೆ
17-ಬಿ

ಪರ ಕ್ತರ

ಸೇಪಾಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

31-05-2021.

ಕ್ಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದ್ದು ,
ವಿಲೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ದಿನಾಾಂಕ್:01-04-2020 ರಾಂದ 31-03-2021 ರ ಅವಧಿಗೆ ಅಬಕಾರ ಆಯಕಕ್ತರ ಕ್ಛೆೇರಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 2020-21 ರ
ವರ್ಷದ ಕ್ಲಾಂ4(1) ಎ ಅನ್ಕು ಘ ೇಷಿಸಕವ ಬಗೆೆ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್ರ ಶಾಖೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.

ಸಂ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/09/2021
2. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/07/2021
3. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/08/2021

ವಿಷಯ

ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನ ಂಕ್

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಎಂ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ
ಕಛಯೀರಿ, ಬಯಂಗಳೂರು

ಇವರ ವಯೈಯುಕ್ತತಕ ಕಡತ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ
ಕಛಯೀರಿ, ಬಯಂಗಳೂರು ಇವರ ವಯೈಯುಕ್ತತಕ ಕಡತ.

ಶ್ರೀ ದತತಮಾನಯ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತರ
ಕಛಯೀರಿ, ಬಯಂಗಳೂರು ಇವರ ವಯೈಯುಕ್ತತಕ ಕಡತ.

ಶ್ರೀ ಮಹಮಮದ್ ಪಟಯೀಲ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ
4. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/10/2021

ಆಯುಕತರ ಕಛಯೀರಿ, ಬಯಂಗಳೂರು ಇವರ ವಯೈಯುಕ್ತತಕ ಕಡತ.

22/01/2021
22/01/2021
22/01/2021

22/01/2021

ಪರಭು ನಾಯಕ್ ಬಿ ಆರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಆ

ಯುಕತರ ಕಛಯೀರಿ, ಬಯಂಗಳೂರು ಇವರ ತಂದಯಯವರಾದ ಶ್ರೀ
5. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/27/2021

ರಮೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರು ಅಪಘಾತಗಯೊಳಗಾಗಿದುು ಇವರಿ

ಗಯ ತಗುಲಿದ ವಯೈದೆಕ್ತೀಯ ವಯಚ್ಚದ ಮೊತತವನುು ಮರು ಪಾವ

16/02/2021

ತಿಸುವ ಬಗಯೆ.
ಶ್ರೀ ಎ. ಇರುದಯರಾಜ, ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
6. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/01/2020

ಬಳ್ಾಾರಿ ವಲಯ ನಂ:2 ಇವರಿಗಯ ಕನಾಾಟಕ ನಾಗರಿೀಕ
ಸಯೀವಾ

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ

ನಿಯಮ

ಸೌಲಭೆವನುು ಮಂಜೊರು ಮಾಡುವ ಬಗಯೆ.

247-ಎ

ರ

12/02/2020

ವಿಲಯೇ ದಿನ ಂಕ್ / ದ ಖಲಯ
ಕಯ ೇಣಯಗಯ ಕ್ಳುಹಿಸಿದ
ದಿನ ಂಕ್

ವಿಲಯ ಸವರ ಪ

ಶ್ರೀ

ಎನ್.ಎಫ್,ಚಿನಿವಾಲ,ಹಿರಿಯ

ಚಾಲಕರು,ಹಾವಯೀರಿ ಉಪ
7. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/28/2021

ವಿಭಾಗ, ಇವರಿಗಯ

ಕ.ನಾ.ಸಯೀ.ನಿ. ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ಅನವಯ
ಪಂಚ್ಣಿಗಯ

ಅಹಾತಾದಾಯಕ

ಸಯೀವಯಯನುು

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗಯೆ.
8. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/29/2021
9. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15019/1/2021

10. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/37/2021

11. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/30/2021

ವಾಹನ

ಶ್ರೀ

ರಾಮಾಂಜಿನಿ

ವಾಹನ

ಚಾಲಕರ

ವ ಂದದ

ನೌಕರರುಗಳನುು ನಿಯೀಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರೀ. ಕೌಶ್ಕ್.ಬಿ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಇವರು ಈ ಕಛಯೀರಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಂಗಾರವವ ತಯಲಗಾರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಇವರು
ಕುರಿತು.

17/02/2021
17/02/2021

ಯ ಕತಾವೆಕಯ್ ವರದಿ ಮಾಡಿಕಯೊಂಡಿರುವ ಬಗಯೆ.
ಕಾರಣ ಕಯೀಳಿ ನಯೊೀಟೀಸ್ ಗಯ

17/02/2021

ಸಂಜಾಯಿಷಿಯನುು ಸಲಿಿಸಿರುವ

ಅಬಕಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದಯುಗಯ ನಯೀಮಕಾತಿ ಆದಯೀಶ ನಿೀಡುವ
ಬಗಯೆ.

28/12/2020

25/02/2021

12. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/31/2021
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸಾಧಿಕ್ ಹುಸಯೀನ್, ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ವಲಯ13. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/32/2021

11, ಮುನಿರಯಡಿಿಪಾಳೆ, ಬಯಂಗಳೂರು ಇವರಿಗಯ ಅವರ ಸಾಮಾನೆ

ಭವಿಷ್ೆ ನಿಧಿ ಖ್ಾತಯಯಲಿಿ ಜಮಯಾಗಿರುವ ಮೊತತದಲಿಿ ಶಯೀ.90
ರಷ್ುು

ಅಂತಿಮ

ಕಯೊೀರಿರುವ ಬಗಯೆ.

ವಾಪಾಸಾತಿ

ಪಡಯಯಲು

ಮಂಜೊರಾತಿ

02/03/2021

ಶ್ರೀ ಸಂಗಪಪ ಭೀಮಪಪ ಹೊಗಾರ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ
14. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/33/2021

ಉಪ ಆಯುಕತರ ಕಛಯೀರಿ, ಬಾಗಲಕಯೊೀಟಯ ಜಿಲ್ಯಿ ಇವರು ಮಾನೆ ಸ
ರ್ೀಾಚ್ಛ ನಾೆಯಾಲಯದಲಿಿ ಹೊಡಲ್ಾದ Special

Appeal (Civil) No (s) 15144-15145/2020 ಕುರಿತು.

Leave

to

06/03/2021

15. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/30/2021

16. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/34/2021

17. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/35/2021

18. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/36/2021

ಅಬಕಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದಯುಗಯ ನಯೀಮಕಾತಿ ಆದಯೀಶ ನಿೀಡುವ
ಬಗಯೆ.

ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಲಿಿ ಖ್ಾಲಿ ಇರುವ 02 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ
ಹುದಯುಗಳನುು ನಯೀರನಯೀಮಕಾತಿ ಮೊಲಕ ಭತಿಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಮಾಗಾದಶಾನ ಕಯೊೀರಿ

ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್, ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಇವರನುು
ಕಲಬುಗಿಾ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕಛಯೀರಿಗಯ ನಿಯೀಜಿಸುವ ಬಗಯೆ.
ಶ್ರೀ ಸಂತಯೊೀಷ್ನಾಯಕ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ

ಆಯುಕತರ ಕಛಯೀರಿ, ತುಮಕೊರು ಜಿಲ್ಯಿ ಇವರ ಪರತಿ ನಿಯೀಜನಯ
ಮಾಡಿರುವ ಆದಯೀಶವನುು ಹಿಂಪಡಯಯುವ ಬಗಯೆ

25/02/2021

09/03/2021

09/03/2021

10/03/2021

ಶ್ರೀ ಅಬುುಲ್ ಗಫಾರ್ ಇಬಾರಹಿಂ ಖ್ಾಜಿ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
19. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/37/2021

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕತರ ಕಛಯೀರಿ, ಬಾಗಲಕಯೊೀಟಯ ಜಿಲ್ಯಿ ಇವರನುು

ಸಾರಿಗಯ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದಯುಗಯ ವಿಲಿೀನಗಯೊಳಿಸುವ

15/03/2021

ಕುರಿತು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮೆರಾಣಿ ಕಯ.ಪ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ
20. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/38/2021

ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛಯೀರಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ವಲಯ-21, ಬಯಂಗಳೂರು

ಇವರನುು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಯಿಯ ಬಯೀಲೊರು ತಾಲೊಿಕ್ತನ ಅಬಕಾರಿ

15/03/2021

ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ ಕಛಯೀರಿಗಯ ವಗಾಾವಣಯ ಮಾಡುವ ಬಗಯೆ.

ಶ್ರೀ ದಾದಾಪೀರ ಬಿನ್ ಅಮೀರಸಾಬ ಪಟಯೀಲ, ವಾಹನ
21. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/39/2021

ಚಾಲಕರು, ಮಂಗಳೂರು ಉತತರ ವಲಯ ಇವರನುು ಹಾವಯೀರಿ

ಅಥವಾ ಸವಣೊರು ವಲಯ ಕಛಯೀರಿಗಯ ವಗಾಾವಣಯ ಮಾಡುವ

15/03/2021

ಬಗಯೆ.
22. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/35/2021

ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್, ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಇವರನುು
ಕಲಬುಗಿಾ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕಛಯೀರಿಗಯ ನಿಯೀಜಿಸುವ ಬಗಯೆ.

09/03/2021

ಶ್ರೀ ಮಹಯೀಶ್ ಡವಳಗಿ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
23. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/40/2021

ಆಯುಕತರ ಕಛಯೀರಿ, ಬಯಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಯಿ (ಬಿಯುಡಿ-1)
ಬಯಂಗಳೂರು ಇವರನುು ವಗಾಾವಣಯ ಮಾಡುವ ಬಗಯೆ.

19/03/2021

ಅಮೀರಹಮಜಾ ಬಾ ಚ್ಪಪರಬಂದ, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಬಸವನ
24. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/41/2021

ಬಾಗಯವಾಡಿ ವಲಯ ಮತುತ ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಶಖ್ಾಪೂರ, ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು,

ಮುದಯುೀಬಿಹಾಳ ವಲಯ, ಪರಸಪರ ವಗಾಾವಣಯ

25/03/2021

ಕಯೊೀರಿ ಮನವಿ
25. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/42/2021

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳಿಗಯ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ಹುದಯುಗಯ ಬಡಿತ ನಿೀಡುವ ಬಗಯೆ

26/03/2021

ಪರಭು ನಾಯಕ್ ಬಿ ಆರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತ
26. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/27/2021

ರ ಕಛಯೀರಿ, ಬಯಂಗಳೂರು ಇವರ ತಂದಯಯವರಾದ ಶ್ರೀ ರಮೀಶ್

ನಾಯ್ಕ್ ಇವರು ಅಪಘಾತಗಯೊಳಗಾಗಿದುು ಇವರಿಗಯ ತಗುಲಿದ ವಯೈ

16/02/2021

ದೆಕ್ತೀಯ ವಯಚ್ಚದ ಮೊತತವನುು ಮರು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗಯೆ.
27. ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಕಯಸೈಜ್/15020/06/2021

ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದಯುಗಳನುು ನಯೀರ ನಯೀಮಕಾತಿಯಿಂದ ಭತಿಾ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

18/02/2020

ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ
(ದಿಚ.ದ.ಸ)

ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಶಾಖ್ಯ

C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÃªÀÄPÁw «¨sÁUÀ
K¦æ¯ï-2020 jAzÀ ªÀiÁZïð-2021 gÀªÀgÉUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV vÀgÉAiÀÄ¯ÁzÀ PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ
(PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ-2005 gÀ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ)
ಕ್ರ
ಸಂ

1

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

JPÉìöÊeï-15029/4/
2020

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ್
ದಾಖಲೆ ಕೋಣೆಗೆ
ಕ್ಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

-

-

09-06-2020

-

-

10-06-2020

-

-

20-06-2020

-

-

28-06-2020

-

-

28-09-2020

-

-

29-09-2020

-

-

07-10-2020

-

-

ಆರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್

ವಿಷಯ

²æÃªÀÄw ºÉÃªÀiÁ ²ªÀAiÉÆÃUÀAiÀÄå PÉÆÃ¼ÀÆgÀ
ªÀÄoÀ
PÉÆÃA:
¢ªÀAUÀvÀ
J¸ï.J.PÉÆÃ¼ÀÆgÀªÀÄoÀ, C§PÁj gÀPÀëPÀgÀÄ,
C§PÁj ¤jÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 06/05/2020
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Éè
EªÀjUÉ
C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÃªÀÄPÁw
PÀÄjvÀÄ
ಶ್ರ ೀಮತಿ

ಜ್ಯ ೀತಿಲಕ್ಷ್ ಮ ೀ

ವಿ.ಕೆ,

ಕೀೋಂ:

2

JPÉìöÊeï-15029/
5/2020

ದಿವಂಗತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್

3

JPÉìöÊeï-15029/
6/2020

4

JPÉìöÊeï-15029/
7/2020

²æÃ f PÉ gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï
PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä EªÀgÀ Cfð
²æÃªÀÄw
£ÉÃvÁæªÀw
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ
ºÉÆ¸ÀÆgÀªÀÄoÀ
PÉÆÃA: ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ
§¸ÀªÀtAiÀÄå
ºÉÆ¸ÀÆgÀÄªÀÄoÀ,
PÀbÉÃj
C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, qÉ¥ÀÆån PÀ«ÄµÀ£Àgï D¥sï
JPÉìöÊeï gÀªÀgÀ PÀbÉÃj, ¨É¼ÀUÁA f¯Éè
EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É
£ÉÃªÀÄPÁw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ

ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಮೇಲೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದಿವಂಗತ ದತ್ಣಾತ್ೆರೀಯ,ವಣಹನ
5

JPÉìöÊeï-15029/
8/2020

ಚಣಲಕರು, ಸೆೀಡಂ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ೆೆ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಣರದ ಮೀಲ್ೆ ನೆೀಮಕಣತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು

6

7

JPÉìöÊeï-15029/
10/2020

JPÉìöÊeï-15029/
11/2020

ಶ್ರ ೀ ವಿಶ್ವ ರೂಪ್. ಎಲ್ ಬಿನ್್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ ಮ ೀ
ನರಸೋಂಹಮೂತಿಿ
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು

PÀÄªÀiÁj ±À²PÀ¯Á E ©£ï ¢ªÀAUÀvÀ r FgÀ¥Àà,
C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ (¸Àé.¥Àæ), C§PÁj
¤jÃPÀëPÀgÀ
PÀbÉÃj, D£ÉÃPÀ¯ï ªÀ®AiÀÄ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ

ªÉÄÃ¯É £ÉÃªÀÄPÁw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
8

JPÉìöÊeï-15029/
12/2020

ಶ್ರೀ ಉಮಣಶಂಕರ್ ಬಿ ಬಿನ್್ ದಿವಂಗತ ಎನ್್
ಬಸವರಣಜು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಣರದ ಮೀಲ್ೆ
ನೆೀಮಕಣತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9

JPÉìöÊeï-15029/
13/2020

10

JPÉìöÊeï-15029/
14/2020

11

JPÉìöÊeï-15029/
15/2020

12

JPÉìöÊeï-15029/
16/2020

13

JPÉìöÊeï-15029/
17/2020

14

JPÉìöÊeï-15029/
01/2021

PÀÄ: ERæ ºÀ©Ã¨ï ©£ï ¢: ªÀÄºÀªÀÄäzï
ºÀ©Ã§Ä¯Áè, EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É £ÉÃªÀÄPÁw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.
²æÃªÀÄw ¸À«vÁ PÉÆÃA: ¢ªÀAUÀvÀ Dgï.
GªÀiÁ±ÀAPÀgï,
EªÀjUÉ
C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÃªÀÄPÁw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.
£ÀeÁä ¨Á£ÀÄ JA.r ©£ï ªÀÄºÀªÀÄäzï
ºÀÄ¸ÉÃ£ï EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ
ªÉÄÃ¯É £ÉÃªÀÄPÁw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.
²æÃ D¹Ã¥sï ©£ï ¢: J.¦ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï
EªÀjUÉ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É
£ÉÃªÀÄPÁw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.
²æÃªÀÄw C²é¤ ©£ï ¢: VjdªÀÄä ¥Àæ.zÀ.¸À.
C§PÁj G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ
G¥À «¨sÁUÀ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ f¯Éè
EªÀjUÉ
C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉÃªÀÄPÁw
¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.
UÀÄgÀÄ£ÁxÀ±ÉnÖ n.¦ ©£ï ¯ÉÃmï ¥ÉgïªÀiÁ¼ï±ÉnÖ
¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, C§PÁj G¥À DAiÀÄÄPÀg
Û À
PÀbÉÃj ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè, EªÀgÀÄ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ¥ÀqÉzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß
¤®ðQë¹gÀÄªÀ §UÉÎ.

06-11-2020

-

-

06-11-2020

-

-

07-11-2020

-

-

18-11-2020

-

-

07-12-2020

-

-

09-03-2021

-

-

ಗ್ರರ ಪ್-ಡಿ ವಿಭಾಗ

K¦æ¯ï-2020 jAzÀ ªÀiÁZïð-2021 gÀªÀgÉUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV vÀgÉAiÀÄ¯ÁzÀ PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ
(PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ-2005 gÀ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ)
ಕ್ರ
ಸಂ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ
ಶ್ರ ೀಮತಿ

1

JPÉìöÊeï-15029/ 02/2021

2

JPÉìöÊeï-15023/ 05/2020

3

ಇಸಇ/02/ಗ್ರರ ಪ-ಡಿ/
ವಾ.ವೇ.ಬ/2020

4

JPÉìöÊeï-15023/ 05/2020

5
6

ಇಸಇ/03/ಗ್ರರ ಪ-ಡಿ/
ವೈ.ಕ/2020
E¹E/04/UÀÆæ¥ïr/ªÉÊ.PÀ/2020
JPÉìöÊeï-15023/7/ 2020

7
8

JPÉìöÊeï-15023/8/2020
JPÉìöÊeï-15023/16/ 2020

9
10
11
12

E¹E/24/ UÀÆæ¥ï-r/ªÉÊ.PÀ/
2018
JPÉìöÊeï/15023/24/2020
E¹E/14/UÀÆæ¥ï-r/ªÉÊ.PÀ/2018
JPÉìöÊeï/15023/28/2020
JPÉìöÊeï-15023/29/ 2020

13

E¹E/18/UÀÆæ¥ï-r/ªÉÊ.PÀ/2018
JPÉìöÊeï-15023/05/2021

14

E¹E/19/UÀÆæ¥ï-r/ªÉÊ.PÀ/2018
JPÉìöÊeï-15023/06/2021

15

E¹E/06/UÀÆæ¥ïr/£ÉÆÃnÃ¸ï/2021

ಮಂಜುಳಾ.

ಆರ್್

ಆರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ್
ದಾಖಲೆ ಕೋಣೆಗೆ
ಕ್ಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

30-03-2021

-

-

16-06-2020

-

-

05-06-2020

-

-

17-06-2020

-

-

23-06-2020

-

-

23-06-2020

-

-

23-06-2020

-

-

-

-

-

-

29-10-2020

-

-

04-11-2020

-

-

10-11-2020

-

-

12-02-2021

-

-

12-02-2021

-

-

24-02-2021

-

-

ಅಲಬನೂರ್್

ಕೀೋಂ ದಿವಂಗತ ಎ. ರವಿಕುಮಾರ್್ ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಜಲ್ಲಾ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಾ
ಕಾಯಿ
ನವಿಹಿಸುತಿಿ ರುವ
ಗ್ರರ ಪ-ಡಿ
ನೌಕರರ
ಪದೀನನ ತಿ ಸಂಬಂಧ ನರ್ದಿಶಾನ ನೀಡುವ
ಕುರಿತು.
ಸಕಾಿರದ ಆರ್ದಶ್ದನವ ಯ 2020ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಈ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಾ
ಕಾಯಿ
ನವಿಹಿಸುತಿಿ ರುವ
ಗ್ರರ ಪ-ಡಿ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

²æÃ QgÀtPÀÄªÀiÁgï UÀÆæ¥ï-r £ËPÀgÀgÀÄ EªÀgÀ ¸ÉÃªÁ
ªÀ»AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAwªÀÄ ªÉÃvÀ£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ §UÉÎ
²æÃªÀÄw «dAiÀÄ®QëöäÃ, UÀÆæ¥ï-r £ËPÀgÀgÀÄ EªÀjUÉ
J¯Áè ¸ÀPÁðj ¸ÉÃªÁ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï, UÀÆæ¥ï-r £ËPÀgÀgÀÄ EªÀjUÉ
J¯Áè ¸ÀPÁðj ¸ÉÃªÁ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃªÀÄw ±ÁE¸ÁÛ JA. ¨ÁgÀÄzÀªÁ¯É PÉÆÃA.
ªÉÄºÀ§Æ¨ï±Á CºÀäzÀ±Á ¨ÁgÀÄzÀªÁ¯É EªÀgÀÄ
C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÆæ¥ï-r ºÀÄzÉÝUÉ
£ÉªÀÄPÀUÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÁdgÁVgÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃªÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÀiÁgÀÆw ªÀÄ®ÆègÀÄ UÀÆæ¥ï-r
EªÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃd£É ªÀiÁqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
²æÃ ¸ÉÆÃªÉÄÃ±Àégï d£ÁðzsÀ£À £ÁAiÀiïÌ UÀÆæ¥ï-r
£ËPÀgÀgÀÄ EªÀjUÉ J¯Áè ¸ÀPÁðj
¸ÉÃªÁ
¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃªÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä, UÀÆæ¥ï-r £ËPÀgÀgÀÄ, C§PÁj
DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, EªÀjUÉ J¯Áè ¸ÀPÁðj ¸ÉÃªÁ
¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ §UÉÎ.
²æÃ wgÀÄ£ÉgÉÊ ¸É®éA, UÀÆæ¥ï-r £ËPÀgÀgÀÄ, C§PÁj
DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, EªÀjUÉ J¯Áè ¸ÀPÁðj ¸ÉÃªÁ
¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ §UÉÎ.
UÀÆæ¥ï-r £ËPÀgÀgÀÄUÀ½UÉ zsÀ¥sÉÃzÁgï/ dªÉÄÃzÁgï/
ªÀÄÄaÑ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¥ÀzÉÆÃ£Àßw ¤qÀÄªÀ §UÉÎ.
²æÃªÀÄw £ÉÃvÁæªÀw, UÀÆæ¥ï-r £ËPÀgÀgÀÄ, C§PÁj
DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, EªÀjUÉ J¯Áè ¸ÀPÁðj ¸ÉÃªÁ
¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ §UÉÎ.
²æÃªÀÄw ªÉÊ. ¸ÀgÀ¸Àéw, UÀÆæ¥ï-r £ËPÀgÀgÀÄ, C§PÁj
DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj, EªÀjUÉ J¯Áè ¸ÀPÁðj ¸ÉÃªÁ
¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ §UÉÎ.
C£À¢üPÀÈvÀ UËgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄªÀ §UÉÎ PÁgÀt PÉÃ½
£ÉÆÃnÃ¸ï£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.

25-06-2020

JPÉìöÊeï-15023/07/2021

16
JPÉìöÊeï-15023/08/2021

ಆಯುಕಿ ರ
ನೌಕರರಾಗಿ

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿಿ ರುವ
ಶ್ರ ೀ
ಯಲ್ಲಾ ಗೌಡ
ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಗೆ ಪದೀನನ ತಿ ನಡುವ ಕುರಿತು
2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿಯ
ಗ್ರರ ಪ-ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ 2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ

17

ನಗಧೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ವನುನ
ಬಗೆೆ .

JPÉìöÊeï-15023/09/2021

18

ಗದಗ ಜಲೆಾ ಯ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಾ
“ಡಿ”
ಗ್ರರ ಪ

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

09-03-2021

-

-

30-03-2021

-

-

30-03-2021

-

-

ಶ್ರ ೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಪಿ ದಡಡ ಮಣಿ, ಗ್ರರ ಪ-ಡಿ
ನೌಕರರು ಇವರಿಗೆ ವರ್ಗಿವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಮನವಿ ಕುರಿತು

ಶೋಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು ವಿಭಾಗ

K¦æ¯ï-2020 jAzÀ ªÀiÁZïð-2021 gÀªÀgÉUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV vÀgÉAiÀÄ¯ÁzÀ PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ
(PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ-2005 gÀ 4(1)(J) gÀ£ÀéAiÀÄ)
ಕ್ರ
ಸಂ

ಆರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ್
ದಾಖಲೆ ಕೋಣೆಗೆ
ಕ್ಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

27-05-2020

-

-

13-11-2020

-

-

ಇವರಿಗೆ 20

30-12-2020

-

-

ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳರ್ಗವಿ ಜಲೆಾ ಇವರಿಗೆ
10 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೀರಿರುವ
ಬಗೆೆ .
ಶ್ರ ೀ
ಸದ್ರರ ಮಪಪ ,
ಶ್ೀಘ್ರ ಲ್ಲಪಿರ್ಗರರು,

02-01-2021

-

-

-

-

-

-

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿದಯ ರಾಣಿ ಆರ್್, ಶ್ೀ.ಲ್ಲ ಅಬಕಾರಿ
ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಪರಿವತಿಿತ ರಜೆ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೀರಿರುವ
ಕುರಿತು.
ಇಸಇ/11/ಶ್ೀಲ್ಲ/ನಯೀಜನೆ/ ಶ್ೀಘ್ರ ಲ್ಲಪಿರ್ಗರರನುನ
ಸಕಾಿರಕೆೆ
2020
ನಯೀಜಸುವಂತೆ ಕೀರಿರುವ ಬಗೆೆ
JPÉìöÊeï-15018/05/2020

1

2

JPÉìöÊeï-15018/06/2020

ಶ್ರ ೀಮತಿ

ಡಿ.ಕೆ

ವಿಜಯಕುಮಾರಿ,

ಶ್ೀಘ್ರ ಲ್ಲಪಿರ್ಗರರು, ಪರ ಸುಿ ತ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
3

ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಲೆಾ

JPÉìöÊeï-15018/01/2021
4

JPÉìöÊeï-15018/02/2021
5

JPÉìöÊeï-15018/03/2021
6

ವರ್ಿಗಳ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಯನುನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೀ
ಮಹಾದಪಪ
ಎೋಂ
ಮೇಹತೆರ ,
ಶ್ೀಘ್ರ ಲ್ಲಪಿರ್ಗರರು,
ಅಬಕಾರಿ
ಉಪ

ಅಬಕಾರಿ
ಉಪ
ಆಯುಕಿ ರ
ಕಛೇರಿ,
ಯಾದಗಿರಿ ಜಲೆಾ ಇವರಿಗೆ 15 ವರ್ಿಗಳ 04-01-2021
ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ವೇತನ ಬಡಿಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೀರಿರುವ ಬಗೆೆ .
ಶ್ರ ೀಮತಿ
ವಿೀಣಾ
ಕುಮಾರಿ.
ಆರ್್
ಶ್ೀಘ್ರ ಲ್ಲಪಿರ್ಗರರು,
ಅಬಕಾರಿ
ಜಂಟ
ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ, (ಜಾ &ತ), ಬೆೋಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ
ನಯೀಜನೆ
ಮಾಡುವಂತೆ
ಕೀರಿರುವ ಬಗೆೆ .

07-01-2021

ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)ಎ ಅನಕಸಾರ ಟಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಿಭಾಗಕ್ ು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳು 2020-21
ಪ್ುಟ ಸಂಖ್ ಯ
ಕರಮ

ಕಡತ್ ಸಂಖ್ ಯ

ವಿಷಯ

ಸಂಖ್ ಯ
1

ಕಛ ೇರಿ
ಟಿಪ್ಪಣಿ

2

3

ಪ್ತ್ರ
ವ್ಯವ್ಹಾರ
ಪ್ುಟ

ಕಡತ್

ಕಡತ್

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದ

ಮಕಕ್ಾಾಯಗ ೊಳಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ

ದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಲ ೇ
ಸವರೊಪ್
ಮತ್ಕಾ
ದಿನಾಂಕ

4

5

6

6

7

3

23

5/12/2020

12/30/2020

ಇ

3

55

5/12/2020

12/30/2020

ಇ

3

21

5/11/2020

12/30/2020

ಇ

4

24

5/21/2020

12/30/2020

ಇ

ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಕೀರಿದ
1

ಇಸಿಇ/01/ಟಿಎಂಪಿ/2020

ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲಲದಿದದಲ್ಲಲ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ುು
ಜಾರಿಗಕೊಳಿಸಲು ಅರ್ಹತಾ ಸಕೀವಕಯಲ್ಲಲ ಸಡ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗಕೆ
ಸಕ್ಾಹರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಕಗಳ/ಕಛಕೀರಿಗಳ

2

ಇಸಿಇ/02/ಟಿಎಂಪಿ/2020

ವಿಲ್ಲೀನಾತಿ/ರದುದಗಕೊಳಿಸುವ ಬಗಕೆ ಹಾಗೊ ವಿವಿಧ ವ ಂದಗಳ
ವಿಲ್ಲೀನಾತಿ ರದುದಗಕೊಳಿಸುವ ಬಗಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮತಿಗಕ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗಕೆ
ಅಬಕ್ಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛಕೀರಿ, ಮೆ:ವುಡ್ ಪಕಕೆರ್ ಡ್ತಸಿಟಲರಿೀಸ್ &

3

ಇಸಿಇ/03/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬ್ರಿವರಿೀಸ್ (ಬ್ರಿೀವರಿ ವಿಭಾಗ) ಇವರಿಗಕ ಡ್ತಡ್ತಓ ಕ್ಕೊೀಡ್ ಮತ್ುಿ ಪಕೀಆಥರಕೈಸಕೀಷ್ನ್ ನೀಡುವ ಬಗಕೆ
ಹಕೊಸದಾಗಿ ಸ ಜನಕಗಕೊಂಡ್ತರುವ ಕ್ಕಎಸ್ಬ್ರಸಿಎಲ್ ಡ್ತಪೀ, ಕ್ಕಜಿರ್ಳಿಿ,

4

ಇಸಿಇ/05/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ಇವರಿಗಕ ಡ್ತಡ್ತಓ ಕ್ಕೊೀಡ್ ಮತ್ುಿ ಪಕೀ-ಆಥರಕೈಸಕೀಷ್ನ್
ನೀಡುವ ಬಗಕೆ

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಕ್ಕಎಸ್ಬ್ರಸಿಎಲ್ ಡ್ತಪೀ, ದಕೊಡಡಬಳ್ಾಿಪುರ,
5

ಇಸಿಇ/06/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ಗಾಿಾಮಾಂತ್ರ ಜಿಲಕಲ ಇವರಿಗಕ ನ್ೊತ್ನ್ ಡ್ತಡ್ತಓ ಕ್ಕೊೀಡ್

4

16

5/28/2020

12/29/2020

ಇ

4

101

6/8/2020

12/30/2020

ಇ

4

22

6/8/2020

12/30/2020

ಇ

3

76

6/8/2020

12/30/2020

ಇ

4

22

6/8/2020

12/30/2020

ಇ

4

29

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು.
ಅಬಕ್ಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿರು (ಜಾರಿ ಮತ್ುಿ ತ್ನಖಕ) ಬಕಂಗಳೂರು
6

ಇಸಿಇ/07/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ವಿಭಾಗ (ಉತ್ಿರ) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಿರು (ಜಾರಿ ಮತ್ುಿ ತ್ನಖಕ) ಬಕಂಗಳೂರು

7

ಇಸಿಇ/08/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ವಿಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು ಮೆೈಸೊರು ಗಾಿಮಾಂತ್ರ ಜಿಲಕಲ ಇವರ

8

ಇಸಿಇ/09/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-1) ಇವರ

9

ಇಸಿಇ/10/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-1, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

10

ಇಸಿಇ/11/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-1) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-1, ಯಲರ್ಂಕ, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
11

ಇಸಿಇ/12/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-1) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ

3

25

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

3

47

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

3

25

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

3

40

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

3

25

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-2, ಗಕೊೀಕುಲ, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
12

ಇಸಿಇ/13/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-1) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-3, ಟಿ.ದಾಸರರ್ಳಿಿ, ಬಕಂಗಳೂರು

13

ಇಸಿಇ/14/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-1) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-4, ಆರ್ಎಂವಿ, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

14

ಇಸಿಇ/15/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-1) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-5, ನ್ಂದಿನ ಲಕೀಔಟ್, ಬಕಂಗಳೂರು

15

ಇಸಿಇ/16/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-1) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-6, ಸುಬಿಮಣಯನ್ಗರ, ಬಕಂಗಳೂರು
16

ಇಸಿಇ/17/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-1) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್

3

27

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

4

22

6/8/2020

12/30/2020

ಇ

3

35

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

3

8

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

3

9

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-2)
17

ಇಸಿಇ/18/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು
ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-3, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

18

ಇಸಿಇ/19/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-2) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-4, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

19

ಇಸಿಇ/20/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-2) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-8, ಹಕೊರಮಾವು, ಬಕಂಗಳೂರು

20

ಇಸಿಇ/22/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-2) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-9, ಕ್ಕಆರ್ ಪುರಂ, ಬಕಂಗಳೂರು
21

ಇಸಿಇ/23/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-2) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್

3

8

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

3

20

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

3

8

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

2

21

6/8/2020

12/30/2020

ಇ

2

7

6/8/2020

10/22/2020

ಇ

ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-10, ಹಕಬಾಾಳ, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
22

ಇಸಿಇ/24/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-2) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-11, ಮುನರಕಡ್ತಡಪಾಳಯ, ಬಕಂಗಳೂರು

23

ಇಸಿಇ/25/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-2) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-12, ಬಾಣಸವಾಡ್ತ, ಬಕಂಗಳೂರು

24

ಇಸಿಇ/26/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-2) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-13, ಶಿವಾಜಿನ್ಗರ, ಬಕಂಗಳೂರು

25

ಇಸಿಇ/27/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-2) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-4)
26

ಇಸಿಇ/28/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು

4

44

6/9/2020

12/30/2020

ಇ

3

105

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

4

74

6/9/2020

10/22/2020

ಇ

2

44

6/9/2020

12/29/2020

ಇ

3

59

6/9/2020

10/22/2020

ಇ

ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-7, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
27

ಇಸಿಇ/29/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-4) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-8, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

28

ಇಸಿಇ/30/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-4) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-20, ಶಿಿೀರಾಂಪುರ, ಬಕಂಗಳೂರು

29

ಇಸಿಇ/31/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-4) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-21, ರಾಜಾಜಿನ್ಗರ, ಬಕಂಗಳೂರು

30

ಇಸಿಇ/32/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-4) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-22, ಸಂಪಂಗಿರಾಮನ್ಗರ,
31

ಇಸಿಇ/33/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-4) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು

2

40

6/9/2020

12/29/2020

ಇ

3

63

6/9/2020

10/22/2020

ಇ

3

20

6/9/2020

10/22/2020

ಇ

3

23

6/9/2020

10/22/2020

ಇ

3

43

6/8/2020

12/29/2020

ಇ

ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-23, ಜಯನ್ಗರ, ಬಕಂಗಳೂರು
32

ಇಸಿಇ/34/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-4) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-24, ಅಶಕ ೀಕನ್ಗರ, ಬಕಂಗಳೂರು

33

ಇಸಿಇ/35/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-4) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-25, ಶಾಂತಿನ್ಗರ, ಬಕಂಗಳೂರು

34

ಇಸಿಇ/36/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-4) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-5)

35

ಇಸಿಇ/37/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು
ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-9, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
36

ಇಸಿಇ/38/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-5) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ

3

38

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

3

38

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

3

40

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

3

28

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

3

23

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-10, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
37

ಇಸಿಇ/39/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-5) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-26, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ

38

ಇಸಿಇ/40/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

(ಬ್ರಯುಡ್ತ-5) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-27, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ

39

ಇಸಿಇ/41/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

(ಬ್ರಯುಡ್ತ-5) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-28, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ

40

ಇಸಿಇ/42/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

(ಬ್ರಯುಡ್ತ-5) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-29, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ
41

ಇಸಿಇ/43/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

(ಬ್ರಯುಡ್ತ-5) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ

3

28

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

3

28

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

3

41

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

3

33

6/10/2020

12/29/2020

ಇ

3

34

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-30, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ
42

ಇಸಿಇ/44/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

(ಬ್ರಯುಡ್ತ-5) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-31, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ

43

ಇಸಿಇ/45/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

(ಬ್ರಯುಡ್ತ-5) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6)

44

ಇಸಿಇ/46/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು
ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-11, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

45

ಇಸಿಇ/47/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-12, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
46

ಇಸಿಇ/48/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ

3

33

6/9/2020

10/22/2020

ಇ

3

21

6/9/2020

12/29/2020

ಇ

3

23

6/9/2020

12/29/2020

ಇ

3

22

6/11/2020

12/29/2020

ಇ

3

26

6/10/2020

12/29/2020

ಇ

ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-32, ಗಾಂಧನ್ಗರ ಬಕಂಗಳೂರು
47

ಇಸಿಇ/49/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-33, ಚಾಮರಾಜಪಕೀಟಕ,

48

ಇಸಿಇ/50/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-34, ಬಸವನ್ಗುಡ್ತ, ಬಕಂಗಳೂರು

49

ಇಸಿಇ/51/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-35, ರ್ನ್ುಮಂತ್ನ್ಗರ,

50

ಇಸಿಇ/52/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-36, ಪದಮನಾಭ್ನ್ಗರ,
51

ಇಸಿಇ/53/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು

3

26

6/10/2020

12/30/2020

ಇ

3

24

6/9/2020

12/29/2020

ಇ

3

21

6/11/2020

12/29/2020

ಇ

3

24

6/11/2020

12/29/2020

ಇ

3

62

6/10/2020

12/29/2020

ಇ

3

17

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-37, ಬನ್ಶಂಕರಿ, ಬಕಂಗಳೂರು
52

ಇಸಿಇ/54/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-38, ಜಕ.ಪಿ.ನ್ಗರ

53

ಇಸಿಇ/55/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-6) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7)

54

ಇಸಿಇ/56/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು
ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8)

55

ಇಸಿಇ/57/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು
ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-15, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

56

ಇಸಿಇ/58/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-16, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
57

ಇಸಿಇ/59/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ

3

16

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

3

15

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

2

16

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

2

21

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

2

18

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

2

17

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

2

15

6/10/2020

10/22/2020

ಇ

ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-46, ಬ್ರಟಿಎಂ ಲಕೀಔಟ್,
58

ಇಸಿಇ/60/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-47, ಎಲಕಕ್ಾಾನಕ್ಸಿಟಿ,

59

ಇಸಿಇ/61/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-48, ಕ್ಕೊೀಣನ್ಕುಂಟಕ,

60

ಇಸಿಇ/62/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ವಕೀತ್ನ್
ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-49, ಬನಕುೀರುಘಟಟ,

61

ಇಸಿಇ/63/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-50, ಅತಿಿಬಕಲಕ,

62

ಇಸಿಇ/64/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-51, ಸಜಾಹಪುರ,

63

ಇಸಿಇ/65/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-52, ಆನಕೀಕಲ್,
64

ಇಸಿಇ/66/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-8) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ

3

20

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

25

6/25/2020

10/22/2020

ಇ

4

39

6/11/2020

12/29/2020

ಇ

3

23

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

2

62

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

24

6/11/2020

12/29/2020

ಇ

ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೆ:ಸುಲಾ ವಕೈನ್ಯಾಡ್ಸಹ ವಕೈನ್ರಿ ಪಕೈ.ಲ್ಲ.,
65

ಇಸಿಇ/68/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಚನ್ುಪಟಟಣ ತಾಲೊಲಕು, ರಾಮನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ (ಪಕೀಆಥರಕೈಸಕೀಷ್ನ್) ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-3)

66

ಇಸಿಇ/69/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು
ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-5, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

67

ಇಸಿಇ/70/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-3) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-6, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

68

ಇಸಿಇ/71/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-3) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-14, ಲಗಕೆರಕ,

69

ಇಸಿಇ/72/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-3) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-15, ಪಿೀಣಯ,,
70

ಇಸಿಇ/73/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-3) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ

3

25

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

21

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

21

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

39

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

24

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-16, ಬಸವಕೀಶವರನ್ಗರ,
71

ಇಸಿಇ/74/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-3) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-17, ಕ್ಕಂಗಕೀರಿ,

72

ಇಸಿಇ/75/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ

ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-3) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-18, ಜ್ಞಾನ್ಭಾರತಿ,

73

ಇಸಿಇ/76/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-3) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-19, ವಿಜಯನ್ಗರ,

74

ಇಸಿಇ/77/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-3) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-2,
75

ಇಸಿಇ/78/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-1) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್

2

13

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

4

82

6/11/2020

12/29/2020

ಇ

3

12

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

10

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

10

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

10

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಮೆೈಸೊರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ ಇವರ
76

ಇಸಿಇ/79/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-13,

77

ಇಸಿಇ/80/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-14,

78

ಇಸಿಇ/81/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-39, ಮಡ್ತವಾಳ,

79

ಇಸಿಇ/82/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-40, ಕ್ಕೊೀರಮಂಗಲ,

80

ಇಸಿಇ/83/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-41, ಆಡುಗಕೊೀಡ್ತ,
81

ಇಸಿಇ/84/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್

3

10

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

10

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

10

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

10

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

10

6/11/2020

10/22/2020

ಇ

3

21

6/15/2020

10/22/2020

ಇ

ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-42, ರ್ಲಸೊರು,
82

ಇಸಿಇ/85/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-43, ವಿವಕೀಕನ್ಗರ,

83

ಇಸಿಇ/86/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-44, ಹಕಚ್ಎಸ್ಆರ್,

84

ಇಸಿಇ/87/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ವಲಯ-45, ವತ್ೊಹರು,

85

ಇಸಿಇ/88/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಕಂಗಳೂರು

ನ್ಗರ ಜಿಲಕಲ (ಬ್ರಯುಡ್ತ-7) ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಕಳಗಾವಿ ವಲಯ-01 ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ

86

ಇಸಿಇ/89/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಕಳಗಾವಿ ವಲಯ-02 ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
87

ಇಸಿಇ/90/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು

3

32

6/16/2020

10/22/2020

ಇ

3

14

6/15/2020

10/22/2020

ಇ

3

75

6/15/2020

10/22/2020

ಇ

3

34

6/19/2020

10/22/2020

ಇ

3

84

7/1/2020

10/22/2020

ಇ

2

9

9/19/2020

11/6/2020

ಇ

ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಬಕಳಗಾವಿ ವಲಯ-03 ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
88

ಇಸಿಇ/91/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ

89

ಇಸಿಇ/92/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಳಗಾವಿ ಉತ್ಿರ ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ

90

ಇಸಿಇ/93/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು
ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಇಲಾಖಕಯ ವಿಭಾಗಿೀಯ ಕಛಕೀರಿ, ಬಕಂಗಳೂರು ನ್ಗರ
ಜಿಲಕಲಗಳು, ಬಕಳಗಾವಿ ಮತ್ುಿ ಮೆೈಸೊರು ಜಿಲಕಲಗಳ ಕಛಕೀರಿಗಳನ್ುು

91

ಇಸಿಇ/94/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಮರು ವಿನಾಯಸಗಕೊಳಿಸಿ ಮರು ಪದನಾಮಕರಿಸಿರುವಂತಕ ಅಬಕ್ಾರಿ
ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಅಥಣಿ, ಬಕಳಗಾವಿ (ಉತ್ಿರ)
ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು
ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ನ್ಂಜನ್ಗೊಡು ಉಪ ವಿಭಾಗ,

92

ಇಸಿಇ/98/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಮೆೈಸೊರು ಗಾಿಮಾಂತ್ರ ಜಿಲಕಲ ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ
ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ
ಕುರಿತ್ು

ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಕ್ಕಎಸ್ಬ್ರಸಿಎಲ್ ಡ್ತಪೀ, ಕ್ಕೊೀಲಾರ ಇವರ
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ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು

2

5

9/19/2020

11/6/2020

ಇ

2

7

9/29/2020

11/6/2020

ಇ

2

20

9/30/2020

11/6/2020

ಇ

3

18

9/30/2020

11/6/2020

ಇ

2

3

12/29/2020

2/26/2021

ಇ

ಅಧಕ್ಾರವನ್ುು ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೆ:ಜಾನ್ ಡ್ತಸಿಟಲರಿೀಸ್ ಪಕೈ.ಲ್ಲ., ವಕೈನ್ರಿ
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ವಿಭಾಗ-2, ಬಕಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್
ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ (ಪಕೀಆಥರಕೈಸಕೀಷ್ನ್) ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೆ:ಸುಲಾ ವಿನಯಾಡ್ಸಹ ಪಕೈ.ಲ್ಲ.,
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ಇಸಿಇ/102/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ಬಸವಕಲಾಯಣ ತಾಲೊಲಕು, ಬ್ರೀದರ್ ಜಿಲಕಲ ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ
ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ವಕೀತ್ನ್
ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ (ಪಕೀ-ಆಥರಕೈಸಕೀಷ್ನ್) ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕ್ಕಎಸ್ಬ್ರಸಿಎಲ್ ಡ್ತಪೀ, ತಿಪಟೊರು,
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ಇಸಿಇ/104/ಟಿಎಂಪಿ/2020-21

ತ್ುಮಕೊರು ಜಿಲಕಲ ಇವರ ಕಛಕೀರಿಗಕ ಖಜಾನಕಯಂದ ವಕೀತ್ನ್ ಮತ್ುಿ
ಭ್ತಕಯಗಳನ್ುು ಸಕಳ್ಕಯಲು ವಕೀತ್ನ್ ಅಧಕ್ಾರ ಪತ್ಿ (ಪಕೀಆಥರಕೈಸಕೀಷ್ನ್) ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ು
ಅಬಕ್ಾರಿ ಆಯುಕಿರು, ಬಕಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛಕೀರಿಯಲ್ಲಲರುವ
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ಅಬಕ್ಾರಿ ಅಪರ ಆಯುಕಿರು (ಅಪರಾಧ) ರ್ುದಕದಯನ್ುು
ತಾತಾೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ಬಕಳಗಾವಿಗಕ ಸಥಳ್ಾಂತ್ರಿಸುವ ಬಗಕೆ

