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ಶಿಸ್ತು ವಿಭಾಗ. (41-ಎ)
ಕಲಬುಗರಿ ವಿಭಾಗ :-

ಕರ ,ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1.

ಇಸಿಇ/01/ಡಿಎಸ್ಸಸಿ(2)/
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ/2020.

ಮೀನಪಪ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮಾನಿವ
ವಲಯ ಇವರ ವಿರುದದ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ
ಕಾಯಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಕತಯವೆ ಲೀಪದ ಬಗೆೆ ಶಿಸ್ತು
ಕರ ಮ.

2.

ಸಂಖ್ಯೆ : Excise 17011/
91/2020.

ಶ್ರ ೀ.ಮಹೇಶಸಕುಮಾರ್.ಪಿ ಅಬಕಾರಿ
ಉಪ
ಆಯುಕಿ ರು. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಿ , ವರ್ಗಾವಣೆ ಅವಧಿ
ಮೀರಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಆರಂಭೀಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ
ದಾಖಲೆ ಕೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

16-04-2020

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

09-10-2020.

ಶಿಸ್ತು ವಿಭಾಗ. (41-ಎ)
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ :ಕರ ,ಸಂ

1.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಸಿಇ/6/ಮೈ.ವಿ/ಡಿಎಸ್ಸಸಿ(2)/
2019-20.
ಅಬಕಾರಿ -17011/24/2020.

ವಿಷಯ

ಶಿರ ೀ.ಎಸ್.ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಯ, ನಿವೃತು
ಅಬಕಾರಿ
ಜಂಟಿ ಆಯುಕು ರು ಹಾಗೂ ಶಿರ ೀ.ಎ.ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ,
ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು, ಕೀರಮಂಗಲ ವಲಯ.

ಪ್ರರ ರಂಭಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

23-09-2020

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ
ದಾಖಲೆ ಕೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ನೆ ಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಾಂಎಫ್ಸಿ
ನೆ ಯಾಲಯ, ಸ್ಕಲೇಶಪುರ ಇವರ ಪತರ ದಿನಾಂಕ:
04-10-2019 ರಲ್ಲಿ
ಸಿ.ಸಿ.ಸಂಖ್ಯೆ : 620/2015 ರ
ಪರ ಕರಣದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಕ್ಷಿ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸ್ಮನ್ಸ ್
ನಿೀಡಿದದ ರೂ ನೆ ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಕ್ಷಿ
ನುಡಿಯಲು
ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.
2.

ಅಬಕಾರಿ -17011/80/2020.

ಶಿರ ೀಮರ್ತ.ಗಿೀತ್ತ.ಡಿ,
ಅಉನಿ, ಹಾಸ್ನ ವಲಯ, ನಂ.1
ಸ್ಕಾಯರಿ ವಾಹನವನುು ಅನುಮರ್ತ ಇಲಿ ದೆ ವೈಯಕ್ಷು ಕ
ಕ್ಕಲಸ್ಕ್ಕೆ ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ ಶಿಸ್ತು ಕರ ಮ.

06-10-2020.

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

3.

ಅಬಕಾರಿ -17011/10/2020.

ಶಿರ ೀಮರ್ತ.ಕ್ಕ.ಸ್ತಷಮ , ಅಾಂದಿನ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕೆ ರು,
ಮಳವಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಮಂಡೆ ಜಿಲೆಿ . ಹಾಲ್ಲ ಜಯನಗರ
ವಲಯ, ಬಾಂಗಳೂರು.

29-06-2020.

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

4.

ಅಬಕಾರಿ-17011/61/2020.

ಶಿರ ೀ.ಆನಂದ್, ದಿವ ರ್ತಯ ದಜೆಯ ಸ್ಹಾಯಕ, ಮೂಡಿಗೆರೆ
ವಲಯ ಇವರು ಕತಯವೆ ಕ್ಕೆ
ಅನಧಕೃತ ಗೈರು
ಹಾಜರಾದ ಬಗೆೆ ಶಿಸ್ತು ಕರ ಮ.

1-10-2020.

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

ಶಿಸ್ತು ವಿಭಾಗ. (41-ಎ)
ಹೊಸ್ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ :-

ಕರ ,ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ಪ್ರರ ರಂಭಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ
ದಾಖಲೆ ಕೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ.

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

28-09-2020

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

1.

ಅಬಕಾರಿ -17011/28/2020.

ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದದ
ಕಲಂ
43(ಎ)
ಪರ ಕರಣಗಳ್ಳಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ,
ಜಫ್ತು ಪಡಿಸಿದ
ವಾಹನದ
ಮಧ್ೆ ಾಂತರ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿರುವ
ಬಿ.ಜಿ
ಯ
ಅವಧಯು
ಮುಕಾು ಯವಾಗಿದ್ದದ , ಸ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಾಂದಿನ
ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಿ ದೆ ಕತಯವೆ ಲೀಪವೆಸ್ಗಿ
ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಯರಕ್ಕೆ ನಷಟ ಉಾಂಟಾಗಿರುವ
ಬಗೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಪ್ರರ ಧಕೃತ ಅಧಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕು ರುಗಳ
ವಿರುದಧ ಶಿಸ್ತು ಕರ ಮ.

2.

ಅಬಕಾರಿ -17011/25/2020.

ಶಿರ ೀ.ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್, ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ, ಅಬಕಾರಿ
ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಹೊಸ್ಪೇಟೆ ಇವರು ಕತಯವೆ ಕ್ಕೆ ಅನಧಕೃತ
ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ ಶಿಸ್ತು ಕರ ಮ.

01-10-2020.

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

3.

ಇಸಿಇ/ಡಿಎಸ್ಸಸಿ/ಹೊಸಪೇಟೆ/01/2020- ವಿ.ಚಂದರ ಪಪ , ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
21.
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿ,
ಚಿತರ ದ್ದಗಯ.
ಕತಯವೆ ಕ್ಕೆ
ಅನಧಕೃತ
ಗೈರು
ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ .

23-02-2021

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

ಕಟ್ಟ ಡ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ರ ಕಲಂ 4(1) ಕಡತಗಳು.
ಕರ ,ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ಆರಂಭೀಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

16-12-2020

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ
ದಾಖಲೆ
ಕೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

1.

EXCISE-15/58/2020

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತ ರ ಕ್ಛೇರಿಯ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,
ಟಿಟಿಎಂಸಿ “ಎ” ಬ್ಲಾ ಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಶಂತಿನಗರ,
ಬಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಾ ನ ಕ್ಟ್ಟ ಡದ ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚ ದ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

2.

EXCISE-15/57/2020

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತ ರ ಕ್ಛೇರಿಯ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,
ಟಿಟಿಎಂಸಿ “ಎ” ಬ್ಲಾ ಕ್, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಶಂತಿನಗರ,
ಬಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಾ ನ ಕ್ಟ್ಟ ಡದ ವಿದ್ಯು ತ್ ವೆಚ್ಚ ದ
ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

16-12-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

3.

EXCISE-15/51/2020

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗ್ಗ ಸವ ಂತ್
ಕ್ಟ್ಟ ಡ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಯನ್ನು
ಕೈಗ್ಗತ್ತತ ಕೊಳ್ಳು ವ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

10-11-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

4.

ಇಸಿಇ/02/ಕ್ಟ್ಟ ಡ/ಇತ್ರೆ/2021 ರಾಜ್ು ದಲ್ಲಾ ನ ಅಧೀನ ಕ್ಛೇರಿಗಳ್ಳ, ಸವ ಂತ್ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳ್ಳ
ಇಲ್ಾ ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಕಾಾರಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡ ಹಾಗೂ

10-02-2021

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

ಖಾಸಗಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಗಳಲ್ಲಾ ಕಾಯಾ ನವಾಹಿಸುತಿತ ದ್ಯು ,
ಕಾಯಾ ನವಾಹಿಸುತಿತ ರುವ ಕ್ಛೇರಿಗಳ ರ್ಮಸಿಕ್
ಬ್ಲಡಿಗ್ಗಯನ್ನು ಪಾಔತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಧಾನವನ್ನು
ಮಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ .
5.

ಇಸಿಇ/02/ಬಿಎಲ್ಡಿ/202021

ಎನ್,ಕೆ,ಎಸ್ ಎಂಟ್ರ್ಪ್ರ ೈಸಸ್್ಬಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ್ಗ
ಕೊೀಲಾಯಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ .

01-10-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

6.

EXCISE-15/05/2021

ಅಬಕಾರಿ
ಆಯುಕ್ತ ರ
ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲಾ ನ
ಉಪಕ್ರಣಗಳ
ನವಾಹಣೆಗಾಗಿ
ನವಾಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು ವ ಕುರಿತ್ತ.

ವಿದ್ಯು ತ್ 22-01-2021
ವಾರ್ಷಾಕ್

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

7.

EXCISE-15/06/2021

ಅಬಕಾರಿ
ಆಯುಕ್ತ ರ
ದೂರವಾಣಿಗಳ
ನವಾಹಣೆಗಾಗಿ
ನವಾಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು ವ ಕುರಿತ್ತ.

ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲಾ ನ 22-01-2021
ವಾರ್ಷಾಕ್

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

8.

EXCISE-15/08/2021

ಅಬಕಾರಿ
ಆಯುಕ್ತ ರ
ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲಾ ನ 22-01-2021
ಎ.ಸಿ.ಗಳ ನವಾಹಣೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಾಕ್ ನವಾಹಣೆಯನ್ನು
ಕೈಗೊಳ್ಳು ವ ಕುರಿತ್ತ.

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

9.

EXCISE-15/10/2021

ಅಬಕಾರಿ ಭವನಕೆೆ ಬಣಣ
ದ್ಯರಸಿಿ
ಕಾಯಾಗಳನ್ನು
ಬಿಎಉಗಡೆ ಕುರಿತ್ತ.

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

ಬಲ್ಲಯಲು ಮತ್ತತ ಕೆಲ್ 27-01-2021
ಮಡಲು ಅನ್ನದಾನ

10. ಇಸಿಇ/01/ಬಿಎಲ್
ಡಿ/ಇತ್ರೆ/2021

ಕ್ಟ್ಟ ಡದ
ದ್ಯರಸಿಿ /ಸಣಣ ಪುಟ್ಟ
ಕಾಮಗಾರಿ 05-02-2021
ಕಾಋಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳು ಲು ಸಕಾಾರದ ಆರ್ಥಾಕ್
ಪರ ತ್ಯು ಯೀಜ್ನೆ ಆದೇಶದನವ ಯ ಕ್ರ ಮ ವಹಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

11. ಇಸಿಇ/03/ಬಿಎಲ್
ಡಿ/ದ್ಯರಸಿಿ .ಕಾ/2021

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ರ ಕಂದರ ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲಾ ನ ಮಹಿಳಾ 22-02-2021
ಸಿಬಭ ಂದಿಯವರು ಮನವಿಯಲ್ಲಾ
ಶೌಚಾಲ್ಯದಲ್ಲಾ
ದ್ಯರಸಿಿ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು ವ ಬಗ್ಗೆ .

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

12. EXCISE-15/35/2020

ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರವರ 18-09-2020
ಕ್ಛೆರಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡ ನರ್ಮಾಸಲು ನಾಗರಿಕ್ ಸೌಲ್ಭು ದ
ನವೇಶನ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

13. EXCISE-15/23/2020

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತ ರ ಕ್ಛೇರಿಯ ಅಂತ್ರಿಕ್ ದೂರವಾಣಿಗಳ
ದ್ಯರಸಿತ ಕಾಯಾ ಕೈಗೊಳ್ಳು ವ ಕುರಿತ್ತ ,

01-06-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

14. EXCISE-15/30/2020

ಅಬಕಾರಿ್ಆಯುಕ್ತ ರ್ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲಾ ್ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ್ಹಾಗೂ್ 01-07-2020
ಈ್ಸಿಬಬ ಂದಿ್ವಗಾದವರೆಗ್ಗ್ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ್ನರ್ಮಾಸಿರುವ್
ನಾಲುೆ ್ ಕೊಠಡಿಗಳ್ಳ,್ ವಕ್ಾ್ ಸ್ಡ ೀಷನ್ ಮತ್ತತ ್ ರೆಕಾರ್ಡಾ್
ರೂಮ್್ಗಳಿಗ್ಗ್ ಗಣಕ್ಯಂತ್ರ ,್ ತಂತ್ಯರ ಂಶಗಳ್ ತಂತಿ,್ ಸಿಿ ರ,್
ಅಂತ್ರಿಕ್್ ದೂರವಾಣಿಗಳ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ್ ಅಳವಡಿಸುವ್
ಕುರಿತ್ತ,್

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

15. EXCISE-15/32/2020

ಚಾಮರಾಜ್ನಗರ್ ಜಿಲಾಾ ್ ಕಂದರ ದಲ್ಲಾ ್ ಅಬಕಾರಿ್ ಇಲಾಖೆ್ 25-08-2020
ಕ್ಛೇರಿಗ್ಗ್ ಸವ ಂತ್್ ನವೇಶನವನ್ನು ್ ಹಂದಲು್ ನವೇಶನ್

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

ಖರಿೀದಿಗ್ಗ್ ಪೂವಾ್ ಮಂಜೂರಾತಿ್ ನೀಡಿ್ ಅನ್ನದಾನ್
ಬಿಡುಗಡೆ್ರ್ಮಡಲು್ಕೊೀರುವ್ಬಗ್ಗೆ .

16. EXCISE-15/29/2020

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಭವನ ನರ್ಮಾಸುವ
ಆಡಳಿತ್ಯತ್ಮ ಕ್ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ,

18-06-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

17. EXCISE-15/37/2020

ಹಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಬಳಗಾವಿ ವಲ್ಯ ನಂ-03
ಕ್ಛೇರಿಯನ್ನು ನವಿಾಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

22-09-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

18. EXCISE-15/18/2020

ಬಂಗಳೂರು ನಗರ (ಪೂವಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಕೆ.ಆರ ಪುರಂ ವಲ್ಯ
ಕ್ಛೇರಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡಕೆೆ ಸಿ ಳಾಂತ್ರ ರ್ಮಡಲು
ಅನ್ನಮತಿ ಮತ್ತತ ಬ್ಲಡಿಗ್ಗ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಮಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ
ಕುರಿತ್ತ,

24-04-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

19. EXCISE-15/26/2020

ಅಬಕಾರಿ
ಇಲಾಖೆಯನ್ನು
ಮರು
ವಿನಾು ಸಗೊಳಿಸಿದ
ಹಿನು ಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ರು, ಬಂಗಳೂರು ನಗರ
ಜಿಲ್ಲಾ
(ಪಶ್ಚಚ ಮ) ಕ್ಛೇರಿ ಸಂಖೆು :334/6, ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿಎಲ
ಕಾಂಪ್ಾ ೀಕ್್ , ಬ್ಲು ಟ್ರಾಯನಪುರ ಪೀಲ್ಲಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎದ್ಯರು
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತ , ಬಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಾ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸುತಿತ ದು
ಕ್ಟ್ಟ ಡವನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ರು, ಬಿಯುಡಿ-3ರ ವಶಕೆೆ
ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ರು, ಬಿಯುಡಿ-6 ರವರಿಗ್ಗ
ಕ್ಟ್ಟ ಡದ ಹಂಚಿಕೆ ರ್ಮಡುವ ಕುರಿತ್ತ,

11-06-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

20. EXCISE-15/25/2020

ಅಬಕಾರಿ್ ಉಪ್ ಆಯುಕ್ತರ್ ಕ್ಛೇರಿ,್ ಬಿಯುಡಿ-2್ ರವರ್ 11-06-2020
ಕ್ಛೇರಿಯನ್ನು ್
8ನೇ್
ಮಹಡಿ,್
ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಯು ,್
ಮುಖು ಗೊೀಪುರ,್
ಡಾ:ಬಿ.ಆರ.ಅಂಬೇಡೆ ರ್
ವಿೀದಿ,್
ಬಂಗಳೂರು್ ಇಲ್ಲಾ ್ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸಲು್ ಅನ್ನಮತಿ್
ಕೊೀರಿರುವ್ಕುರಿತ್ತ.

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

21. EXCISE-15/21/2020

ಅಬಕಾರಿ್ ಆಯುಕ್ತ ರ್ ಕ್ಛೇರಿಯ್ ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳ್ ದ್ಯರಸಿತ ್ 01-06-2020
ವೆಚ್ಚ ್ಪಾವತಿ್ರ್ಮಡುವ್ಕುರಿತ್ತ.

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

22. EXCISE-15/20/2020

ಜ್ಮಖಂಡಿ್ ತ್ಯಲ್ಲಾ ಕಿನ್ ಅಲ್ಗೂರ್ ಪುನರ್ ವಸತಿ್ 01-06-2020
ಕಂದರ ದಲ್ಲಾ ್ ಅಬಕಾರಿ್ ಇಲಾಖೆಯ್ ಕ್ಛೇರಿ್ ಕ್ಟ್ಟ ಡ್
ನರ್ಮಾಣ್ರ್ಮಡುವ್ಕುರಿತ್ತ,

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

23. EXCISE-15/27/2020

ಅಬಕಾರಿ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ್ ಮರು್ ವಿನಾು ಸಗೊಳಿಸಿದ್ 11-06-2020
ಹಿನು ಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ್ ಸಿಿ ರ,್ ಸಂಚಾರಿ್ ದೂರವಾಣಿ್ ಹಾಗೂ್ ಮರು್
ಹಂಚಿಕೆ್ರ್ಮಡುವ್ಬಗ್ಗೆ .
ಈ್ ಕ್ಛೇರಿಯ್ ಸವಾರ್ ರೂಂಮ್್ ಗ್ಗ್ ಹಸದಾಗಿ್ ಎಸಿ್ 01-6-2020
ಖರಿೀದಿಸಿ್ಅಳವಡಿಸುವ್ಕುರಿತ್ತ,

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

ಅಬಕಾರಿ್ ನರಿೀಕ್ಷಕ್ರ್ ಕ್ಛೇರಿ್ ವಲ್ಯ-49್ (ಬನೆು ೀರುಘಟ್ಟಟ )್ 03-11-2020
ಬಿಯುಡು-08್ ಬಂಗಳೂರು್ ನಗರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ್ ರವರ್
ಕ್ಛೇರಿಯನ್ನು ್
ಸಿ ಳಾಂತ್ರಿಸಲು್
ಹಾಗೂ್
ಬ್ಲಡಿಗ್ಗ್್
ಮಂಜೂರಾತಿ್ನೀಡುವ್ಬಗ್ಗೆ .
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ರು, ವಿಜ್ಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ , ಇವರ 01-06-2020
ಕ್ಚೇರಿಯ ಕ್ಟ್ಟ ಡದ ಆಸಿತ ಸೇವಾ ತೆರಿಗ್ಗ ಪಾವತಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ,

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

24. EXCISE-15/22/2020
25. EXCISE-15/47/2020

26. EXCISE-15/19/2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

27. EXCISE-15/28/2020

ಅಬಕಾರಿ್ಉಪ್ಆಯುಕ್ತ ರು್ಬಳಾು ರಿ್ಜಿಲ್ಲಾ ್ಇವರ್ಕ್ಛೇರಿಯ್ 17-06-2020
250್ಕೆ.ರ್ಮ್ವಿದ್ಯು ತ್್ಸಂಪಕ್ಾ್ಅಳವಡಿಸುವ್ಕುರಿತ್ತ.

ವಿಲೇ ದಿನಾಂಕ್:
24-11-2020

28. EXCISE-15/04/2021

ಅಬಕಾರಿ್ಇಲಾಖೆಯ್ಅಧೀನ್ಕ್ಛೆರಿಗಳ್ಅಧೀಕಾರಿ್ಹಾಗೂ್
ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳಿಗ್ಗ್ ಮೊಬೈಲ್್ ಸಿಮ್್್ (CUG)್ ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಾ ್
ಖರಿೀದಿಸಿ್ನೀಡುವ್ಕುರಿತ್ತ.
ಮಂಡು ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ್ ಅಬಕಾರಿ್ ಭವನ್ ಕ್ಛೇರಿಯ್ ನವಿೀಕ್ರಣ್
ಕಾಮಗಾಋಿಯ್
ಅಂದಾಜುಪಟಿಟ ಗ್ಗ್
ಅನ್ನಮೊೀದನೆ್
ನೀಡುವ್ಕುರಿತ್ತ.
ಇಲಾಖೆಯ್
ಮರುವಿನಾು ಸದ್
ಹಿನು ಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ್
ಸೃಜ್ನೆಯಾಗಿರುವ್ ಹಿನು ಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ್ ಕ್ಛೇರಿ್ ಹಂದಲು್
ಅನ್ನಮತಿ್ನೀಡುವ್ಕುರಿತ್ತ.
ಶ್ಚರ ೀ್ ರಾಬಿನ್್ ರಾಮಕೃಷಣ ್ ಇವರ್ ರ್ಮಲ್ಲೀಕ್ತ್ವ ದ್ ಕ್ಟ್ಟ ಡ್್
ಸಂಖೆು :542,್ 16್ ನೇ್ ಎರಡನೇ್ ಹಂತ್್ ಇಂದಿರಾನಗರ,್
ಬಂಗಳೂರು್ ಅನ್ನು ್ ಅಬಕಾರಿ್ ನರಿೀಕ್ಷಕ್ರು,್ ವಲು್ 26್
ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಕ್ಚೇರಿ್ ರ್ಮಸಿಕ್್ ಬ್ಲಡಿಗ್ಗ್ ಮಂಜೂರಾತಿ್
ನೀಡುವ್ಬಗ್ಗೆ .
ಅಬಕಾರಿ್ಆಯುಕುರ ್ಬಂಗಳೂರು್ಇವರ್ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲಾ ರುವ್
ಅಬಕಾರಿ್ ಅಪರ್ ಆಯುಕ್ತ ರು್ (ಅಪರಾಧ)್ ಹುದೆು ಯನ್ನು ್
ತ್ಯತ್ಯೆ ಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ್ಬಳಗಾವಿಗ್ಗ್ಸಿ ಳಾಂತ್ರಿಸುವ್ಬಗ್ಗೆ .
ಶ್ಚರ ೀ ರಾಬಿನ ರಾಮಕೃಷಣ ಇವರ ರ್ಮಲ್ಲೀಕ್ತ್ವ ದ ಕ್ಟ್ಟ ಡ
ಸಂಖೆು -542, 16ನೇ ತಿರುವು, ಎರಡನೇ ಹಂತ್ ಇಂದಿರಾನಗರ,
ಬಂಗಳೂರು ಅನ್ನು
ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕ್ರು, ವಲ್ಯ
ಫ್ರ ೀಜ್ರ್ಟಾನ ಕ್ಛೇರಿಗ್ಗ ರ್ಮಸಿಕ್ ಬ್ಲಡಿಗ್ಗ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

21-01-2021

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ..

04-01-2021

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ

16-09-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

06-02-2021

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

31-12-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

06-02-2021

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಿ್ಲ್ಲಾ -4 ವಿಭಾಗದ ಉಪ ವಿಭಾಗ-08, ವಲ್ಯ23 (ಜ್ಯನಗರ) ಮತ್ತತ ವಲ್ಯ-25 (ಶಂತಿನಗರ) ಕ್ಛೇರಿಗಳಿಗ್ಗ

27-01-2021

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ

29. EXCISE-15/02/2021
30. EXCISE-15/34/2021
31. EXCISE-15/16/2021

32. EXCISE-15/60/2020
33. EXCISE-15/17/2021

34. EXCISE-15/09/2021

ಡಿ ವಿಲೇ

ಹಸ ಕ್ಟ್ಟ ಡದ ಬ್ಲಡಿಗ್ಗಯನ್ನು
ಬಗ್ಗೆ .

35. EXCISE-15/55/2020
36. EXCISE-15/13/2021

37. EXCISE-15/56/2020

38. EXCISE-15/49/2020

39. EXCISE-15/52/2020
40. EXCISE-15/48/2020

ಮಂಜೂರು ರ್ಮಡಿಕೊಡುವ

ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಯುಡಿ-2 ರ ಅಧೀನದ ಅಬಕಾರಿ
ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರು, ಉಪ ವಿಭಾಗ-4, ಕ್ಚೇರಿಗ್ಗ ಬ್ಲಡಿಗ್ಗ
ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ ಕ್ಛೇರಿ, ಉಪ ವಿಭಾಗ-12ರ
ಕ್ಛೇರಿಯನ್ನು ಶ್ಚರ ೀ ರವಿೀಂದರ ಎಂ ಎಸ್, ರ್ಮಲ್ಲೀಕ್ರ ಇವರ
ಮನೆ ಸಂ.126, 5ನೇ ಹಂತ್, 60 ಅಡಿ ರಸ್ತ , ಹಲ್ಗ್ಗವಡೇರಹಳಿು ,
ರಾಜ್ರಾಜೇಶವ ರಿನಗರ, ಬಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಾ ಗ್ಗ ಸಿ ಳಾಂತ್ರಿಸಲು
ಅನ್ನಮತಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ರ ಕ್ಛೇರಿ, ದಾವಣಗ್ಗರೆ ಜಿಲ್ಲಾ
ಕ್ಛೇರಿಯ ಕಾಯಾನವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಪರ ತೆು ೀಕ್ ಖಾಸಗಿ
ಕ್ಟ್ಟ ಡವನ್ನು ಬ್ಲಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಪಡೆಯಲು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗ್ಗೆ .
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ ಕ್ಛೇರಿ, ಉಪ ವಿಭಾಗ-10,
ಬಿಯುಡಿ-05 ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರವರ ಕ್ಚೇರಿಯನ್ನು
ಸಿ ಳಾಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬ್ಲಡಿಗ್ಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತ್ತ,
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಕ್ಲ್ಗೂಡ ವಲ್ಯ ಕ್ಛೇರಿಗ್ಗ ಸಕಾಾರಿ
ನವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಹಾಗೂ ಕ್ಟ್ಟ ಡ ನರ್ಮಾಣ
ರ್ಮಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ್ರ ಕ್ಛೇರಿ, ಉಪ ವಿಭಾಗ-10,
ಬಿಯುಡಿ-05 ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರವರ ಕ್ಚೇರಿಯನ್ನು
ಸಿ ಳಾಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬ್ಲಡಿಗ್ಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ
ಕುರಿತ್ತ.

01-12-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

30-01-2021

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

08-12-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

05-11-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

10-11-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

05-11-2020

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲ್ಲಾ ದೆ.

ಶಿಸ್ತು ವಿಭಾಗ. (41-ಎ)
ಕಲಬುಗರಿ ವಿಭಾಗ :-

ಕರ ,ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1.

ಇಸಿಇ/01/ಡಿಎಸ್ಸಸಿ(2)/
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ/2020.

ಮೀನಪಪ , ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮಾನಿವ
ವಲಯ ಇವರ ವಿರುದದ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ
ಕಾಯಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಕತಯವೆ ಲೀಪದ ಬಗೆೆ ಶಿಸ್ತು
ಕರ ಮ.

2.

ಸಂಖ್ಯೆ : Excise 17011/
91/2020.

ಶ್ರ ೀ.ಮಹೇಶಸಕುಮಾರ್.ಪಿ ಅಬಕಾರಿ
ಉಪ
ಆಯುಕಿ ರು. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಿ , ವರ್ಗಾವಣೆ ಅವಧಿ
ಮೀರಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಆರಂಭೀಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ
ದಾಖಲೆ ಕೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

16-04-2020

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

09-10-2020.

ಶಿಸ್ತು ವಿಭಾಗ. (41-ಎ)
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ :ಕರ ,ಸಂ

1.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಸಿಇ/6/ಮೈ.ವಿ/ಡಿಎಸ್ಸಸಿ(2)/
2019-20.
ಅಬಕಾರಿ -17011/24/2020.

ವಿಷಯ

ಶಿರ ೀ.ಎಸ್.ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಯ, ನಿವೃತು
ಅಬಕಾರಿ
ಜಂಟಿ ಆಯುಕು ರು ಹಾಗೂ ಶಿರ ೀ.ಎ.ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ,
ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು, ಕೀರಮಂಗಲ ವಲಯ.

ಪ್ರರ ರಂಭಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

23-09-2020

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ
ದಾಖಲೆ ಕೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ನೆ ಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಾಂಎಫ್ಸಿ
ನೆ ಯಾಲಯ, ಸ್ಕಲೇಶಪುರ ಇವರ ಪತರ ದಿನಾಂಕ:
04-10-2019 ರಲ್ಲಿ
ಸಿ.ಸಿ.ಸಂಖ್ಯೆ : 620/2015 ರ
ಪರ ಕರಣದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಕ್ಷಿ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸ್ಮನ್ಸ ್
ನಿೀಡಿದದ ರೂ ನೆ ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಕ್ಷಿ
ನುಡಿಯಲು
ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.
2.

ಅಬಕಾರಿ -17011/80/2020.

ಶಿರ ೀಮರ್ತ.ಗಿೀತ್ತ.ಡಿ,
ಅಉನಿ, ಹಾಸ್ನ ವಲಯ, ನಂ.1
ಸ್ಕಾಯರಿ ವಾಹನವನುು ಅನುಮರ್ತ ಇಲಿ ದೆ ವೈಯಕ್ಷು ಕ
ಕ್ಕಲಸ್ಕ್ಕೆ ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ ಶಿಸ್ತು ಕರ ಮ.

06-10-2020.

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

3.

ಅಬಕಾರಿ -17011/10/2020.

ಶಿರ ೀಮರ್ತ.ಕ್ಕ.ಸ್ತಷಮ , ಅಾಂದಿನ ಅಬಕಾರಿ ನಿರಿೀಕೆ ರು,
ಮಳವಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಮಂಡೆ ಜಿಲೆಿ . ಹಾಲ್ಲ ಜಯನಗರ
ವಲಯ, ಬಾಂಗಳೂರು.

29-06-2020.

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

4.

ಅಬಕಾರಿ-17011/61/2020.

ಶಿರ ೀ.ಆನಂದ್, ದಿವ ರ್ತಯ ದಜೆಯ ಸ್ಹಾಯಕ, ಮೂಡಿಗೆರೆ
ವಲಯ ಇವರು ಕತಯವೆ ಕ್ಕೆ
ಅನಧಕೃತ ಗೈರು
ಹಾಜರಾದ ಬಗೆೆ ಶಿಸ್ತು ಕರ ಮ.

1-10-2020.

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

ಶಿಸ್ತು ವಿಭಾಗ. (41-ಎ)
ಹೊಸ್ಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ :-

ಕರ ,ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ಪ್ರರ ರಂಭಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ವಿಲೆ ದಿನಾಂಕ
ದಾಖಲೆ ಕೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ.

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

28-09-2020

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

1.

ಅಬಕಾರಿ -17011/28/2020.

ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದದ
ಕಲಂ
43(ಎ)
ಪರ ಕರಣಗಳ್ಳಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ,
ಜಫ್ತು ಪಡಿಸಿದ
ವಾಹನದ
ಮಧ್ೆ ಾಂತರ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿರುವ
ಬಿ.ಜಿ
ಯ
ಅವಧಯು
ಮುಕಾು ಯವಾಗಿದ್ದದ , ಸ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಾಂದಿನ
ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳಿ ದೆ ಕತಯವೆ ಲೀಪವೆಸ್ಗಿ
ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಯರಕ್ಕೆ ನಷಟ ಉಾಂಟಾಗಿರುವ
ಬಗೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಪ್ರರ ಧಕೃತ ಅಧಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕು ರುಗಳ
ವಿರುದಧ ಶಿಸ್ತು ಕರ ಮ.

2.

ಅಬಕಾರಿ -17011/25/2020.

ಶಿರ ೀ.ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್, ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ, ಅಬಕಾರಿ
ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಹೊಸ್ಪೇಟೆ ಇವರು ಕತಯವೆ ಕ್ಕೆ ಅನಧಕೃತ
ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ ಶಿಸ್ತು ಕರ ಮ.

01-10-2020.

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-

3.

ಇಸಿಇ/ಡಿಎಸ್ಸಸಿ/ಹೊಸಪೇಟೆ/01/2020- ವಿ.ಚಂದರ ಪಪ , ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
21.
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿ,
ಚಿತರ ದ್ದಗಯ.
ಕತಯವೆ ಕ್ಕೆ
ಅನಧಕೃತ
ಗೈರು
ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ .

23-02-2021

ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುತ್ಿ ದೆ

-
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