ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತ ರ), ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿ ಣ), ಮತ್ತತ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಪ್ರಿ ಲ್-2020 ರೆಂದ ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಐ.
(4 (1)-ಎ)
ಕ್ಿ ,ಸಂ

ಕ್ಡತ್ ಸಂಖೆೆ

ವಿಷಯ

ಆರಂಭೀಸಿದ
ದಿನೆಂಕ್

ವಿಲೆ ದಿನೆಂಕ್
ದಾಖಲೆ ಕೀಣೆಗೆ
ಕ್ಳುಹಿಸಿದ ದಿನೆಂಕ್
ದಿ: 12-02-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ವಿಲೇಗೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ದಿ: 18-02-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ವಿಲೇಗೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ದಿ: 18-03-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ವಿಲೇಗೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ದಿ: 18-03-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ

1.

EXCISE-14013/18/2020

ಯೋಗೇಶ್
ಎಂಬುವವರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ
ಬೇರೆಯಬ್ಬ ರಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇರುವಂತಹ ಸನನ ದುಗಳ
ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ದ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗಿ ಬಾಕಿ
ಉಳಿದಿರುವ ಮದ್ಯ ದ್ ಬಾಟಲುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನನ
ನೋಡುವ ಕುರಿತು.

05-06-2020

2.

EXCISE-14013/13/2020

ಶಟಟನ್ ಗ್ರ ಂಡ್ ಮ್ಯಯ ರೆಯಟ್ ಪ್ರ ೈ.ಲ್ಲ., (ಸಾಯಿ ಚಕರ
ಹೋಟೆಲ್ಸ ್ ಪ್ರ ೈ.ಲ್ಲ) ಸಿಎಲ್-6 ಎ ಸನನ ದಿನ ವಿರುದ್ಧ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮೊಕದ್ು ಮೆ ಬ್ಗೆೆ .

18-05-2020

3.

EXCISE-14013/16/2020

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ದ್ಬ್ಬ ೋಘಟಟ
ಹೋಬ್ಳಿ ರಂಗನಹಳಿಿ ಬೋವಿಕ್ತಲೋನ ಹಾಗೂ
ಜನತಾಕ್ತಲೋನ ಗ್ರ ಮಸಥ ರು ನೋಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು.

02-06-2020

4.

EXCISE-14013/72/2020

ಶ್ರ ೋ ರಂಗಪಪ ಮತುಾ ಇತರರು ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ
ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯದ್ ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗದ್ ಲಕಚ ರರ್
ವಿರುದ್ಧ ನೋಡಿರುವ ದೂರು ಅಜಿಟ

18-11-2020

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ
ಇ-ವಿಲೆ

ಇ-ವಿಲೆ

ಇ-ವಿಲೆ

ಇ-ವಿಲೆ

5.

EXCISE-14013/47/2020

ಎನ ಶ್ವಕುಮ್ಯರ್ 2019-20 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಿಎಲ್-7
ಸನನ ದುದಾರು, ಇವರ ವಿರುದ್ು
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಘೋರ ಮೊಕಕ ದ್ು ಮೆಯನ್ನನ
ಇಲಾಖಾ ಮೂಲಕ
ಇತಯ ಥಟಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

19-09-2020

6.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14/2/2021

ಕಿರ ಮಿನಲ್
ಅಪೋಲ್
ಸಂಖ್ಯಯ :36/2020ರಲ್ಲಿ ನ
ದಿನಂಕ:05.12.2020 ರ ಆದೇಶದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನಟಟಕ
ಉಚಛ ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು
ಸೂಕಾ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ ವಂದು ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ನೋಡಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .

09-02-2021

7.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/51/2020

ಮ್ಯನಯ
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಘನ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತುಾ
ಸೆಷನಸ ನಯ ಯಾಲಯ (ಸಿಸಿಹೆಚ್ 59) ಬ್ಂಗಳೂರು
ನಗರ ರವರ ಆದೇಶದ್ ವಿರುದ್ು ಕನಟಟಕ ಉಚಛ
ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಅನ್ನಮತಿ
ನೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ದಿನಂಕ:19.02.2020 ರಂದು ದಾಖಲಾದ್ ಘೋರ
ಮೊಕದ್ು ಮೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದ್ಯ ಂತರ
ವರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ

28-09-2020

Transferring of Original PF in Crime No.61/2020 of
Basaveshwaranagar PS., Reg.
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ
ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಸಂಬಂಧ
ಬ್ಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ -04 ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ನವಟಹಿಸಿದ್
ಜಾರಿ ಮತುಾ ತನಖ್ಯ ಕ್ತಯಟಗಳ ವಿಶೇಷ ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರ ೋ ರಾಜ್ ಗೋಪ್ರಲ್ ಎಂಬುವವರು ಶ್ರ ೋ ಜಿ ಎಸ್ ವಿ
ರೆಡಿಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ರೆಡ ರಾಕ್ ವೈನಸ , ಸಿಎಲ್-2,
ಸನನ ದುವಿನ
ವಿರುದ್ಧ
ದೂರವಾಣಿ
ಮೂಲಕ
ನೋಡಿರುವ
ದೂರಿನನವ ಯ
ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ
ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿಾ ರುವ ಕುರಿತು.

20-10-2020

8.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/55/2020

9.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/59/2020

10.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/64/2020

11.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/65/2020

20-10-2020

02-11-2020

03-11-2020

ದಿ: 07-07-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.
ದಿ: 23-04-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ದಿ: 30-12-2020
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ವಿಲೇಗ್ಗಿ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ದಿ: 30-11-2020
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ

ಇ-ವಿಲೆ

12. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/67/2020

ಬ್ಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ -06 ರ ವಾಯ ಪಾ ಯ ಅಧಿೋನ
ಕಛೇರಿಗಳನ್ನನ ತಪ್ರಸಣೆ ಮ್ಯಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಸುವ
ಕುರಿತು.

04-11-2020

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

13. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/68/2020

Information regarding seizer of IMFL.

04-11-2020

14. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/78/2020

ಮಂಜುನಥ ವೈನಸ ್ನಂ.298, ಬಿ.ಎಸ್್ಮುಖಯ ರಸೆಾ 14 23-12-2020
ನೇ ಅಡಿ ರಸೆಾ , ವಿಲ್ಸ ್ಗ್ಡನ ್ಟ ಬ್ಂಗಳೂರು, ಮ್ಯಲ್ಲಕರ
ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕಾ ಕ್ತನೂನ್ನ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
ಶ್ರ ೋ ರಮೇಶ್್ ಬಾಬು ಎನ್ ರವರು ನೋಡಿರುವ ಮನವಿ
ಕುರಿತು.
ಕೆ.ಜಿ.ಹಳಿಿ ಕುಶಾಲ್ ಚಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕರ ಮ 23-12-2020
ಮದ್ಯ ಮ್ಯರಾಟ ಮ್ಯಡುತಿಾ ರುವ ಬ್ಗೆೆ – ಕೆ.ಜಿ.ಹಳಿಿ
ಗ್ರ ಮಸಥ ರು ಇವರು ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ದೂರು.
ತುಮಕೂರಿನಂದ್
ಬ್ರುವ
ನೈಸ್್ ರಸೆಾ ಯಿಂದ್ 30-12-2020
ಕನಕಪುರ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಮ್ಯಗಟ, ತಲಘಟಟ ಪುರ,
ಬ್ಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯ ಂಕರ್್ ಲಾರಿ ನೋಂದ್ಣಿ
ಸಂಖ್ಯಯ ಎಂಹೆಚ್-42ಎಕೂಯ -1175 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಪರವಾನಗಿ ಇಲಿ ದೇ ಅಕರ ಮವಾಗಿ 25,000 ಲ್ಲೋಟರ್್
ಎಕ್ತಸ ಟ ಾ ನೂಯ ಟರ ಲ್್ ಆಲಕ ೋಹಾಲ್್ (ಇ.ಎನ.ಎ)
ಹಂದಿ ಸಾಗ್ಣಿಕೆ ಮ್ಯಡುತಿಾ ದ್ು ಬ್ಗೆೆ ಮೊಕದ್ು ಮೆ
ದಾಖಲು ಮ್ಯಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿಾ ರುವ ತನಖಾ
ವರದಿ

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

15. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/81/2020
16. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/82/2020

17. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/83/2020

Regarding Arrest Intimation of a Ivoirienne
Nationalist GORABACHOV EDDY WILLIAM
PHONSIANO, Age-35, Present Address:House
No:#03, Near Shri Laxmi P.G, #100 Feet Road
Layout, Hirandahalli, Bangalore Permanent
Address:House
No:0102,
Al
Fetanab,
Omdarman, Khortoum State, Nation:Sudan
Ivoirienne Country.

30-12-2020

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ದಿ: 08-04-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

18. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/11/2020

ಮೆ:ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಪ ರಿಟ್ಸ ್ ಲ್ಲ., ಕುಂಬ್ಳಗೋಡು,
ಬ್ಂಗಳೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಮೊಕದ್ು ಮೆಯನ್ನನ ಇಲಾಖಾ ಮೂಲಕ ಇತಯ ಥಟ
ಪಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

07-05-2020

19. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/26/2020

ಕನಟಟಕ ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಕ್ತಯ್ದು 1965 ರ ಕಲಂ 32
ರಡಿಯಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನನ
ಇದೇಕ್ತಯ್ದು ಕಲಂ 36 ರ ರಿೋತಾಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದೇ
ಕ್ತಯ್ದು ಕಲಂ 45 ರಡಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಾಂತರ
ಇತಯ ಥಟಪಡಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿ.
ಕನಟಟಕ ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಕ್ತಯ್ದು 1965 ರ ಕಲಂ 32
ರಡಿಯಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನನ
ಇದೇಕ್ತಯ್ದು ಕಲಂ 36 ರ ರಿೋತಾಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದೇ
ಕ್ತಯ್ದು ಕಲಂ 45 ರಡಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಾಂತರ
ಇತಯ ಥಟಪಡಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿ.
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಕ್ತಯ್ದು 1965 ರ ಕಲಂ 32ರ ಅಡಿ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಇಲಾಖಾ
ಮುಖಾಂತರ
ಇತಯ ಥಟಪಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

22-06-2020

ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ ಮತುಾ ತ) ಬ್ಳಗ್ವಿ
ವಿಭಾಗ ಇವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನನ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ನವಲ್ಲರು ಗ್ರ ಮದ್ಲ್ಲಿ ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮ್ಯರಟ
ಮ್ಯಡುಇಇತರುವ ಬ್ಗೆೆ .

09-02-2021

ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ ಮತುಾ ತ) ಕಲಬುರಗಿ
ವಿಭಾಗ ಇವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನನ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶ್ರ ೋ ಮತಿ ಆರ್.ಮುಂಜುಳ ಮೆ||ಕಿರಣ್ ಬಾ/ರೆ ಸಿಎಲ್9 ಸನನ ದಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಸಿರುವ ಮೂಕದ್ು ಮೆಯ
ಕುರಿತು.

15-02-2021

20. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/27/2020

21. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/63/2020

22. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/06/2021
23. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14014/22/2021
24. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14012/01/2021
25. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/12/2021

ದಿ: 08-04-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

22-06-2020

ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

02-11-2020

ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

10-02-2021

20-02-2021

ಇ-ವಿಲೆ

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

26. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/13/2021

ಮಜಿಿ ಗೇರಿ ಗ್ರ ಮದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರ ಮ
ಸಾರಾಯಿ ದಂಧೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕ

20-02-2021

27. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/14/2021

ಶ್ರ ೋ.ಲೋಕೇಶ್.ಎಸ್.ಕೆ,
ಪರ .ದ್.ಸ,
ಅಪರಾಧ
ವಿಭಾಗ(ಬ್ಂಗಳೂರು
ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ )
ವಿಷಯಕೆಕ
ಸಮಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಕ್ತಯಟಭಾರವನ್ನನ
ಹಸಾಾ ಂತರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕಿರ ಮಿನಲ್್
ಅಫೋಲು
ಸಂಖ್ಯಯ :10193/17ರಲ್ಲಿ
ವಶಪಡಿಸಿಕಂಡ
ಮುದೆು ಮ್ಯಲನ್ನನ
ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ
ಜಂಟಿ
ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ
ಮತುಾ ತ)
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಇವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನನ
ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ ಮತುಾ ತ) ಮೈಸೂರು
ವಿಭಾಗ ಇವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನನ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ
ಜಂಟಿ
ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ
ಮತುಾ ತ)
ಹಸಪೇಟೆ
ವಿಭಾಗ
ಇವರ
ದಿನಚರಿಯನ್ನನ
ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಕರ ಮ
ಮದ್ಯ
ಮತುಾ
ಗ್ಂಜಾ
ವಾಯ ಪ್ರರ
ಮ್ಯಡುತಿಾ ರುವವರನ್ನನ ಹಿಡಿಯಲು ಆದೇಶ್ಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

23-02-2021

33. ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/21/2021

ತಟೆಟ ೋಹಳಿಿ ಗ್ಮದ್ಲ್ಲಿ ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮ್ಯರಾಟ
ಮ್ಯಡುತಿಾ ರುವುದ್ನ್ನನ ಸಿಲ್ಲಿ ಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

17-03-2021

34. ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/23/2021

ಶ್ರ ೋ.ಕೆಷ ೋತರ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶವ ರ ಬ್ಟಟ ದ್ಲ್ಲಿ
ಮದ್ಯ ಮ್ಯರಾಟ ತಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಅಕರ ಮ

20-03-2021

35. ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/25/2021

ಕೋವಿಡ-19 ಸಂದ್ರ್ಟದ್ಲ್ಲಿ ಸನನ ದುದಾರರ ಮೇಲ್ಲ
ದಾಖಲಾದ್ ಸಾಮ್ಯನಯ (ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿ) ಪರ ಕರಣವನ್ನನ
ಘೋರ ಪರ ಕರಣವನನ ಗಿ ಪರಿವತಿಟಸಲು ಕೋರಿ

30-03-2021

28. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/15/2021
29. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14012/2/2021
30. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14012/3/2021
31. ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14012/4/2021
32. ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/22/2021

ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

25-02-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

01-03-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

01-03-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

01-03-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

17-03-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

36. ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/26/2021

37. ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/27/2021
38. ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/28/2021

ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಉಪ ನರಿೋಕ್ಷಕರ ವಂದ್ದ್ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ 30-03-2021
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ನರಿೋಕ್ಷಕರ ಹುದೆು ಗೆ ಪದೋನನ ತಿ ನೋಡಿರುವ
ಸಂಬಂಧ ಅಬ್ಕ್ತರಿ ನರಿೋಕ್ಷಕರ ಹೆಸರನ್ನನ ಎಕೆಸ ೈಜ್್
ಕೆರ ೈಂ ಸಾಫ್ಟ ್ವೇರ್್ನಲ್ಲಿ ಬ್ದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಯಡಿಕಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಕೆರ ೈಂ ಸಾಫ್ಟ ್ವೇರ್್ (ಇಸಿಎಸ್) ಡೇಟ್ ಬೇಸ್್ 30-03-2021
ನಲ್ಲಿ
ಪರ .ವ
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನ
ದಿನಂಕವನ್ನನ
ಬ್ದ್ಲ್ಲಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ನರಿೋಕ್ಷಕರು ಮತುಾ
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಉಪ 30-03-2021
ನರಿೋಕ್ಷಕರ ಹುದೆು ಗಳಿಗೆ ಎಕೆಸ ೈಜ್್ಕೆರ ೈಂ ಸಾಫ್ಟ ್ವೇರ್್ನ
ಲಾಗಿನ ನಲ್ಲಿ ಹಸದಾಗಿ user ID ಯನ್ನನ ಸೃಜಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ PÀ®A 4(1) (J) ¥ÀnÖ.
ºÉÆ¸À¥ÉÃmÉ «¨sÁUÀzÀ PÉæöÊA (C¥ÀgÁzsÀ) ±ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖ.
PÀ.æ
¸ÀA

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

1

E¹E/01/PÉæöÊA/ºÉÆ.«/2016-17

2

E¹E/04/¹DgïJA/zÁªÀtUÉgÉ/2017

3

E¹E/03/d.PÉæöÊA/ºÉÆ«/2017

4

E¹E/05/PÉæöÊA/PÀ®§ÄVð/2016-17

5

E¹E/06/¹DgïJA/PÉÆ¥Àà¼À/2016-17

6

E¹E/06/¹DgïJA/UÀzÀUÀ/2016-17

7

E¹E/07/¹DgïJA/¸ÁªÀiÁ£Àå/2016-17

8

E¹E/06/¹DgïJA/PÉÆ¥Àà¼À/2016-17

9

E¹E/08/¹DgïJA/PÉÆ¥Àà¼À/2016-17

10

E¹E/09/¹DgïJA/ºÉÆ.«/§¼Áîj/2017-18

«µÀAiÀÄ

zÁªÀtUÉgÉ f¯ÉèAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl vÀqÉUÀlÄÖªÀ
§UÉÎ zÀÆgÀÄ Cfð PÀÄjvÀÄ
²æÃ ¦.ªÉÊ.UÉÆÃ«AzÀgÁªï, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ
zÁR¯ÁVgÀÄªÀ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀÝªÉÄ PÀÄjvÀÄ
²æÃ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄÌ, C¤.ºÉÆ¼À¯ÉÌgÉ ªÀ®AiÀÄ, avÀæzÀÄUÀð
f¯Éè EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²¸ÀÄÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä C£ÀÄ§AzsÀ-1
jAzÀ 4 gÀªÀgÉUÉ DgÉÆÃ¥À¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉÆ½¸ÀÄªÀ
PÀÄjvÀÄ
C§PÁj dAn DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (eÁªÀÄvÀ), PÀ®§ÄVð «¨sÁUÀ
gÀªÀgÀÄ vÉ®AUÁt gÁdåzÀ UÀr ¨sÁUÀUÀ¼À°è dAn
PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £ÀqÉ¹gÀÄªÀ §UÉÎ
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ PÀÄµÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è CPÀæªÀÄªÁV ªÀÄzÀå
ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ Cfð PÀÄjvÀÄ
UÀzÀUÀ f¯ÉèAiÀÄ°è£À gÀºÀ¸Àå ¤¢üAiÀÄ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ZÀ¯ÁªÀuÉ
ªÀiÁqÀ®Ä vÉgÉzÀ J¸ï.©. SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ®Ä
C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄªÀ
ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ J¸ÁÌmïð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ PÀÄµÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è CPÀæªÀÄªÁV ªÀÄzÀå
ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ
UÀAUÁªÀw vÁ®ÆèQ£ÁzÀåAvÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl
ªÀÄvÀÄÛ JA.Dgï.¦ ¤UÀ¢vÀ zÀgÀQÌAvÀ zÀÄ¥ÀàlÄÖ zÀgÀzÀ°è
ªÀiÁgÀÄwÛgÀÄªÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ.
§¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ PÁAiÀÄð ¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj/£ËPÀgÀgÀ
K¦æ¯ï-2017 jAzÀ dÆ£ï-2017 gÀ ªÀgÉV£À ¥ÀæUÀw
¥Àj²Ã®£Á CAQ CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

02-05-2017

-

-

-

12-06-2017

-

-

-

29-05-2017

-

-

-

23-06-2017

-

-

-

27-06-2017

-

-

-

23-06-2016

-

-

-

29-06-2017

-

-

-

27-06-2017

-

-

-

30-06-2017

-

-

-

17-07-2017

-

-

-

-2PÀæ.
¸ÀA

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

11

E¹E/10/¹DgïJA/ºÉÆ.«/PÉÆ¥Àà¼À/2017-18

12

E¹E/11/¹DgïJA/ºÉÆ.«/zÁªÀtUÉgÉ/201718

13

E¹E/12/¹DgïJA/ºÉÆ.«/UÀzÀUÀ/2017-18

14

E¹E/13/¹DgïJA/ºÉÆ.«/avÀæzÀÄUÀð/201718

15

E¹r/15/r¹Ö®j/GvÁàzÀ£É/2017-18

16

E¹qÀ§Äèöå/16/ªÉÊ£Àj/©ÃzÀgï/2017-18

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ PÁAiÀÄð ¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj/£ËPÀgÀgÀ
K¦æ¯ï-2017 jAzÀ dÆ£ï-2017 gÀ ªÀgÉV£À ¥ÀæUÀw
¥Àj²Ã®£Á CAQ CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ
zÁªÀtUÉgÉ
f¯ÉèAiÀÄ
PÁAiÀÄð
¤ªÁðºÀPÀ
C¢üPÁj/£ËPÀgÀgÀ K¦æ¯ï-2017 jAzÀ dÆ£ï-2017 gÀ
ªÀgÉV£À ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£Á CAQ CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ
UÀzÀUÀ f¯ÉèAiÀÄ PÁAiÀÄð ¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj/£ËPÀgÀgÀ
K¦æ¯ï-2017 jAzÀ dÆ£ï-2017 gÀ ªÀgÉV£À ¥ÀæUÀw
¥Àj²Ã®£Á CAQ CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ
avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ PÁAiÀÄð ¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj/£ËPÀgÀgÀ
K¦æ¯ï-2017 jAzÀ dÆ£ï-2017 gÀ ªÀgÉV£À ¥ÀæUÀw
¥Àj²Ã®£Á CAQ CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ
Non Levy of Penalty for failure to produce minimum
quantity of spirit –reg
M/s Sula Vine yards pvt ltd, (Lessee Indian
Ambiance wineyard pvt ltd, Bidar) (Fruit Winery
Bottling Licence), gÀªÀjUÉ 2017-18 £ÉÃ ¸Á°UÉ
£À«ÃPÀj¸ÀÄªÀ §UÉÎ.

17

E¹E/17/¹DgïJA/PÉÆ¥Àà¼À/2017-18

18

E¹E/18/PÉæöÊA/avÀæzÀÄUÀð/2017

19

E¹E/19/PÉæöÊA/avÀæzÀÄUÀð/2017

20

E¹E/20/PÉæöÊA/avÀæzÀÄUÀð/2017-18

¸Á®¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß
vÀqÉUÀlÄÖªÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ
CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå PÀÄrzÀÄ MAzÉÃ PÀÄlÄA§zÀ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ(PÀ£ÀßqÀ
¥Àæ¨sÀ & ¥ÀæeÁªÁtÂ) ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ ¸ÀÄ¢Ý PÀÄjvÀÄ.
avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ°è £ÀPÀ° ªÀÄzÀåzÀ ºÁªÀ½ ºÉZÁÑVgÀÄªÀ §UÉÎ
zÀÆgÀÄ Cfð PÀÄjvÀÄ
ªÉÄ:eÉ.¦ r¹Ö®jÃ¸ï, ªÀiÁPÀ½, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ
r¹Ö®j¬ÄAzÀ
gÀºÀzÁj
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ
avÀæzÀÄUÀð
PÉ.J¸ï.©.¹.J¯ï r¥ÉÆÃUÉ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ ¤UÀ¢vÀ
ªÀÄzÀåzÀ zÁ¸ÁÛ¤£À°è PÀrªÉÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ DVgÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ

PÀqÀvÀ
DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

18-07-2017

-

-

-

20-07-2017

-

-

-

20-07-2018

-

-

-

20-07-2018

-

-

-

25-07-2017

-

-

-

01-08-2017

-

-

-

07-08-2017

-

-

-

28-11-2017

-

-

-

05-01-2017

-

-

-

19-01-2018

-

-

-

-2PÀæ.
¸ÀA

21
22

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

E¹E/01/s¹DgïJA/UÀzÀUÀ/2019-20

UÀzÀUÀ f¯ÉèAiÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀzÀ®è£À ¨Ágï ±Á¥ÀUÀ¼À°è
JA.Dgï.¦ ¨É¯ÉVAvÀ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ zÀå ªÀiÁgÁl
ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ
¢£ÁAPÀ:04-4-2019 gÀAzÀÄ §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ ºÀ®PÀÄA¢
UÁæªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀ¼À
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀÄä J¸ï dAwè ¥Àæ¸Ázï ªÉÊ£ïì ¹J¯ï-2
¸À£ÀßzÀÄ «gÀÄzÀÞ zÁR°¸À¯ÁgÀÄªÀ C§PÁj
ªÉÆPÀzÀÝªÉÄAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸À®Ä
C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
²æÃ CRÛgï C£Áìj vÀAzÉ JA.J¸ï. C£Áìj ¹J¯ï-2
¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ UÀªÀÄUÁªÀw ªÀ®AiÀÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ
zÁR°¸À¯ÁgÀÄªÀ C§PÁj ªÉÆPÀzÀÝªÉÄAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁSÁ
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸À®Ä C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ
PÀÄjvÀÄ
ªÉÄ: ªÀiÁ®ÄÎr ¨Ágï CAqï gÉ¸ÉÆÖÃgÉAmï ¹J¯ï-9
¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ CgÀºÀvÉÆ¼À®Ä UÁæªÀÄ, ¨sÀzÁæªw
À EªÀgÀ
¹J¯ï-9 ¸À£Àß¢£À «gÀÄzÀÞ zÁR°¸À¯ÁgÀÄªÀ C§PÁj
ªÉÆPÀzÀÝªÉÄAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸À®Ä
C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
ªÉÄ: jPÀ ªÉÊ£Àj ¥ÉæöÊ °, PÀ£Áß¼ÀÄ UÁæªÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÁR°¸À¯ÁgÀÄªÀ C§PÁj
ªÉÆPÀzÀÝªÉÄAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸À®Ä
C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
UÀzÀUÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV vÁ®èQ£À²AUÀlgÁAiÀÄ£ÀPÉgÉ
vÁAqÁzÀ°è CPÀæªÀÄªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛÀÛgÀÄªÀ
§UÉÎ zÀÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ

E¹E/02/s¹DgïJA/§¼ÁîjÀ/2019-20

E¹E/03/s¹DgïJA/PÉÆ¥Àà¼À/2019-20

23
E¹E/04/s¹DgïJA/ PÉÆ¥Àà¼À/2019-20

24
E¹E/05/s¹DgïJA/ ²ªÀªÉÆUÀÎÀ/2019-20

25
E¹E/06/s¹DgïJA/ PÉÆ¥Àà¼/2019-20

26

27

E¹E/07/s¹DgïJA/ UÀzÀUÀ/2019-20

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-

-

-

20-04-2019

-

-

-

02-05-2019

-

-

-

03-05-2019

-

-

-

04-05-2020

-

-

-

06-05-2019

-

-

-

-

-

-

PÀqÀvÀ
DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-2PÀæ.
¸ÀA

28

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

E¹E/08/s¹DgïJA/ avÀæzÀÄUÀð/2019-20

C©â£ÀºÉÆ¼É, »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, avÀæzÀÄUÀð f¯Éè E°è
¤µÉÃ¢üvÀ £À±É §j¸ÀÄªÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl
ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, GqÀÄ¦ ªÀ®AiÀÄ-2 GqÀÄ¦ f¯Éè
gÀªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.©.¹.J¯ï r¥ÉÆÃ E°è zÁR¯ÁzÀ WÉÆÃgÀ
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÁ ºÀAvÀzÀ°è PÀ®A-36 UÉÃ
¹Ã«ÄvÀUÉÆ½¹ E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÀAqÀ«zsÀ¹
EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄÀªÀ §UÉÎ
¥À®ÄzÁgÀgÀÄ ªÉÄ: ¸À¥ÀÛVj ¨Ágï CAqï gÉ¸ÉÆÖÃgÉAmï
¹J¯ï-9 ¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ
zÁR°¸À¯ÁzÀ WÉÆÃgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSÁ
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃDgï.J¯ï.¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà ¹J¯ï-9 ¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ
zÁªÀtUÉgÉ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞzÀ WÉÆÃgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß
©J¯ï¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹ E¯ÁSÁ
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃf.C±ÉÆÃPÀ ¹J¯ï2 ¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ ºÀjºÀgÀ
vÁ®ÆèPÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÁR°¸À¯ÁzÀ
WÉÆÃgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ©J¯ï¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÁßV
¥ÀjªÀwð¹ E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃ Dgï.²æÃ¤ªÁ¸ï, ¹J¯ï-2¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ «gÀÄzÀÞ
zÁR°¸À¯ÁzÀ WÉÆÃgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ©J¯ï¹
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹ E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ
EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃ gÀhÄAeÁ ªÀiÁgÀÄw ªÉÊ vÉÆÃlUÀAn E ¹J¯ï7
¸À£ÀßzÀÄ «gÀÄzÀÞ zÁR°¸À¯ÁzÀ WÉÆÃgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß
©J¯ï¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹ E¯ÁSÁ
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ §UÉÎ

14013/7/2020/PÉæöÊA

29
14013/17/2020/PÉæöÊA

30
14013/30/2020/PÉæöÊA

31
14013/31/2020/PÉæöÊA

32
14013/32/2020/PÉæöÊA

33
14013/33/2020/PÉæöÊA

34

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-

-

-

12-06-2020

-

-

-

17-06-2020

-

-

-

22-07-2020

-

-

-

22-07-2020

-

-

-

22-07-2020

-

-

-

14-08-2020

-

-

-

PÀqÀvÀ
DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-3PÀæ.
¸ÀA

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

35

14013/34/2020/PÉæöÊA

36

14013/35/2020/PÉæöÊA

37

14013/36/2020/PÉæöÊA

38

14013/37/2020/PÉæöÊA

39

14013/38/2020/PÉæöÊA

40

14013/39/2020/PÉæöÊA

«µÀAiÀÄ
²æÃ PÉ.J¸ï.PÀ®§ÄVð,¹J¯ï2 ¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ
AiÀÄ®§ÄUÁð, PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÁR°¸À¯ÁzÀ
WÉÆÃgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ©J¯ï¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÁßV
¥ÀjªÀwð¹ E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃ §¸ÀªÀgÁeï G¼ÁîUÀrØ ¹J¯ï-2, ¹J¯ï2
¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÁR°¸À¯ÁzÀ WÉÆÃgÀ
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ©J¯ï¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹
E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ¹J¯ï-7
¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄvÁªÀgÀUÉÃgÁ, PÀÄ¸ÀÖV, PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè EªÀgÀ
«gÀÄzÀÞ zÁR°¸À¯ÁzÀ WÉÆÃgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSÁ
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EvÀåxÀð¥Àr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃªÀÄw ®°vÁ UÀAqÀ J.«.¥ÀæPÁ±ï ¹J¯ï-7
¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ
zÁR¯ÁVgÀÄªÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß E¯ÁSÁ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ
EvÀåxÀð¥Àr¸À®Ä C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ
PÀÄjvÀÄ
¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉÆ¼Àî¯ÁzÀ Honda
Activa ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÉÆÃA ¸ÀA: PÉ.J¯ï-58-J¸ï7390 ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E¯ÁSÁ PÀvÀðªÀåPÉÌ §¼À¹PÉÆ¼Àî®Ä
C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
²æÃ J.J¸ï.¸ÀwÃ±ï ²æÃ ¸Á¬Ä ¨Ágï CAqï
gÉ¸ÉÆÖÃgÉAmï ¹J¯ï-7 ¸À£ÀßzÀÄzÁgÀgÀÄ PÀ£ÀPÀVj
PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ CG¤-1 UÀAUÁªÀw ªÀ®AiÀÄ
EªÀgÀÄ zÁR°¹gÀÄªÀ ªÉÆPÀzÀÝªÉÄ ¸ÀA:06/2019-20 ¢:1104-2020 £ÀÄß E¯ÁSÁªÀw¬ÄAzÀ EvÀåxÀð¥Àr¸À®Ä
C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ

PÀqÀvÀ
DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

14-08-2020

-

-

-

14-08-2020

-

-

-

17-08-2020

-

-

-

14-08-2020

-

-

-

05-10-2020

-

-

-

18-08-2020

-

-

-

PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ PÀ®A 4(1) (J) ¥ÀnÖ.
¸ÀPÁ® «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖ.
PÀ.æ
¸ÀA

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

1

ಇಸಿಇ/21/ಇತರೆ/2012

2

ಇಸಿಇ/21/ಇತರೆ/2012

3

ಇಸಿಇ/21/ಇತರೆ/2012

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ ಖಾತರಿ ಅಧಿನಿಮಯ 2011 ರ ಕುರಿತು
(ಭಾಗ-1)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಮದಡಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು (ಭಾಗ-2)
ಸಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ . (ಭಾಗ-3)

30/05/2012

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ
-

24/05/2018
14/12/2018

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ
-

-

-

-

-

-

-

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ PÀ®A 4(1) (J) ¥ÀnÖ.
E-D¦üÃ¸ï «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀqv
À ÀUÀ¼À ¥ÀnÖ.
PÀ.æ
¸ÀA

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

1

ಇಸಿಇ/01/ಇ-ಆಫೀಸ್-2019

2

ಇಸಿಇ/36/ಇ-ಆಫೀಸ್-2019

ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕತ ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಆಫೀಸ್್ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರ ಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃಧಿಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

17/12/2019

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ
-

14/05/2019

-

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ
-

-

-

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ PÀ®A 4(1) (J) ¥ÀnÖ.
ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÀgÀ½ÃPÀgÀt «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖ.
PÀ.æ
¸ÀA

1

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå
ಇಸಿಡಿ/13/GEN-DIST/2018-2019

«µÀAiÀÄ
Action Points Under Ease Of Doing Business (BRAP Reforms
Action Plan 2018-19)

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ
26/10/2018

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ
-

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À
-

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ
-

PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ PÀ®A 4(1) (J) ¥ÀnÖ.
ಅಪರಾದ «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ದಿನಪತ್ರರ ಕೆ PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖ.
PÀ.æ
¸ÀA

1

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

ಇಸಿಇ/10/ದಿನಪತ್ರರ ಕೆ/2020

ದಿನಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ
ಕುರಿತು.

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ
17/12/2019

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ
-

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À
-

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ
-

ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ
ದ್ವ ೀತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು.
ಜನರಲ್ಕ್ರ ೈಮ್, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ ್, ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ, ಬೆಳಗಾವಿ/ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಅಪರಾಧ ವಿಷಯಗಳ
ಕಲಂ 4(1)ಎ ಪಟಿಿ
ವಿಲೆ ದಿನಾಾಂಕ
ಕಡತ
ಕರ .
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ /ದಾಖಲೆ
ದಾಖಲೆ ರ್ಕಣೆಗೆ
ವಿಲೆ
ವಿಷಯ
ಆರಂಭಿಸಿದ
ಸಂ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ
ಸವ ರೂಪ
ದಿನಾಾಂಕ
ದಿನಾಾಂಕ
ಕ್ರ ೈಾಂ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಕ್ರ ೈಮ್
1. 6EXCISE-14013/21/2020
6

ಕಲುಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಾ
ಅಕರ ಮ ಮದಯ ಮತ್ತು ಕಳಳ ಭಟ್ಟಿ ಸಾರಾಯಿ
ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತು ರುವ ಬಗ್ಗೆ .

09-06-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

2. 6EXCISE-14013/24/2020
7

ಕೀವಿಡ್-19 ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಲು ಲ್ಲಕ್ ಡೌನ್
ಜಾರಿಯಲ್ಲಾ ದದ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಾ ಕಲಬುರಗಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ
ಎಗಿೆ ಲಾ ದೇ ಮದಯ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

12-06-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

3.

ಸಾಮಾನಯ
ಪ್ರ ಕರಣದ್ಿಂದ
ಘೀರ
ಪ್ರ ಕರಣವಿಂದು
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ
ಘನ
ನ್ಯಯ ಯಾಲಯಕ್ಕೆ
ಅಿಂತಮ
ದೀಷಾರೀಪ್ಣ ಪ್ಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಾ ಸಲು ಇಸಿಎಸ್
ನಲ್ಲಾ ಅನುವು ಮಾಡಿಕಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

18-06-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

EXCISE-14013/25/2020

4.

EXCISE-14/1/2020

ಆರ್ ನ್ಯಗರಾಜ ಸಿಎಲ್ -2 ಸನನ ದುದಾರರು
ಸಾ. ಹೀರೇಹಳ್ಳಳ , ಬ್ಯಯ ಡಗಿ ತಾ. ಇವರ ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಘೀರ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಾ ಕಲಂ 45
ರಡಿಯಲ್ಲಾ
ಕರ ಮ
ವಹಸುವ
ಕುರಿತ್ತ
ಪೂರ್ವೆನುಮತ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

18-06-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

5.

EXCISE-14013/29/2020

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಮಸಿೆ ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನ
ಕ್ಕಲವಿಂದು ಹಳ್ಳಳ ಗಳಲ್ಲಾ ಅಕರ ಮ ಮದಯ
ಸಾಗಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡುತು ರುವ ಬಗ್ಗೆ .

24-6-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

6.

EXCISE-14013/28/2020

ಸಿ ಹೆಚ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಶ್ರ ಣ ಮಾಡಿ ಮದಯ
(ಹೆಿಂಡ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲ್ಲ
ಸೂಕು ಕಾನೂನನ ಕರ ಮಕೈಗಿಂಡ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನುನ
ಶಾಶ್ವ ತರ್ವಗಿ
ಬಂದ್ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

23-06-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

7.

EXCISE-14013/50/2020

ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನ್ಯಥ ವೈನ್ಸ ್ಅಳಗರ್ವಡಿ ಇವರು
ತಮಮ ಅಿಂಗಡಿಯಿಿಂದ ಸಕಾೆರದ ನಯಮ
ಉಲಾ ಿಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಮದಯ ವನುನ
MRP
ದರಕಿೆ ಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಿ ನ
ದರಕ್ಕೆ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತು ರುವ ಬಗ್ಗೆ

05-11-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

8.

EXCISE-14013/48/2020

ಶ್ರ ೀ ಗದಯ ಪ್ಪ
ಸಾ. ಖೈರರ್ವಡಗಿ ತಾ.
ಲ್ಲಿಂಗಸಗೂರು ಜಿ. ರಾಯಚೂರು ಇವರು
ಲ್ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನ ಅಿಂಗನರ್ವಡಿ
ಕಿಂದರ ದಲ್ಲಾ ಕಳಳ ಬಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುತು ರುವ
ಕುರಿತ್ತ.

05-11-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

9.

EXCISE-14013/49/2020

ಸಿಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಳ ಮತ್ತು
ಕಾಯ ಿಂಪ್ಗಳಲ್ಲಾ
ಅಕರ ಮರ್ವಗಿ
ಮದಯ
ಮಾರಾಟವನುನ ತಡೆಹಡಿಯುವ ಕುರಿತ್ತ.

05-11-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

10. EXCISE-14013/74/2020

ಶ್ರ ೀನಧಿ ಎಿಂಟರ್ ಪ್ರ ೈಸಸ್ ಸಿಎಲ-2
ಸನನ ದುದಾರು ಹುಬಬ ಳ್ಳಳ ಇವರ ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲದ ಮೊಕದದ ಮೆಯ ಕುರಿತ್ತ.

15-12-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

11. EXCISE-14013/75/2020

ಶ್ರ ೀಮತ ದಾಕಾಾ ಯಿಣಿ ಎನ್್ಕಲ್ಲಲ, ಸಿಎಲ2 ಸನನ ದುದಾರರು, ಹೆಬಸರೂ, ಹುಬಬ ಳ್ಳಳ ,
ಇವರ ವಿರುದದ ದಾಖಲ್ಲದ ಮೊಕದದ ಮೆಯ
ಕುರಿತ್ತ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಲ್ಲಾ
ಸಿವ ೀಕೃತಗಿಂಡ ದೂರುಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ ಹೆಚಾಿ ಗಿದದ ರೂ ಸಹ ದಾಖಲ್ಲದ
ಪ್ರ ಕರಣಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ
ಅತ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ರುವ ಬಗ್ಗೆ

15-12-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

15-12-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

13. EXCISE-14013/77/2020

ಮೆ:
ವೈಶಾಲ್ಲ
ಹೀಟೆಲಸ ್ ಸಿಎಲ-7
ಸನನ ದುದಾರರು, ಧಾರರ್ವಡ ಇವರ ವಿರುದಧ
ದಾಖಲ್ಲದ ಮೊಕದಮೆಮ ಯ ಕುರಿತ್ತ.

01-01-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

14. EXCISE-14013/3/2021

ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಸಂಡೂರು ವಲಯ
ಇವರು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಪ್ರ ಕರಣ ಸಂ:54/201920.
ದ್:18-04-2020
ನುನ
ಇಲ್ಲಖಾವತಯಿಿಂದ
ದಂಡ
ವಿಧಿಸಿ
ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವ
ಅವಯ
ವಹಾರ
ಅನೈತಕ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕ
ಕುರಿತ್ತ.
ಕಿರ ಮಿನಲ್ಮೂಲ ಇರುವ ವಯ ಕಿು ಗಳು

06-01-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

08-02-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

ಅಮಿತ್ರಾಯ್ ನಂ:ಎಫ್702 ಮಂತರ –
ಎಸಾಪ ನ ಅಪಾಟೆಮ ೆಿಂಟ್ ಔಟರ್ರಿಿಂಗ್ ರಸ್ತು ,
ಬೆಿಂಗಳೂರು
ಇವರು
ಅಕರ ಮ
ಮದಯ
ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು

10-02-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

12. EXCISE-14013/76/2020

15.

EXCISE-14011/1/2021

16.

EXCISE-14011/7/2021

17.

EXCISE-14011/2/2021

ಕಣಿವ ಆಲದ ಹಳ್ಳಳ ಗಾರ ಮದ ಸುತು ಮುತು
ಅಕರ ಮ ಮದಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತು ರುವ
ಬಗ್ಗೆ

10-02-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

18. EXCISE-14011/10/2021

ಪ್ರ ತ ತಿಂಗಳು ಪ್ರ ಗತ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನ್ಯ ಸಭೆಗ್ಗ
ಸಿದದ ಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗುತು ರುವ ನಮೂನೆ 1-24
ರಲ್ಲಾ
ಕ್ಕಲವಿಂದು
ನಮೂನೆಗಳನುನ
ಮಾಪಾೆಡು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

11-02-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

19.

EXCISE-14/1/2021

ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಉಪ್
ವಿಭಾಗ
ರಾಯಚೂರು, ಇವರು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಗುನೆನ
ಸಂಖ್ಯಯ :
04/2017-18
ಪ್ರ ಕರಣವನುನ
ಇತಯ ಥಪ ೆಡಿಸಲು ಸೂಕು
ಮಾಗೆದಶ್ೆನ
ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

11-02-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

20.

EXCISE-14011/3/2021

ಎಿಂ. ವಿನುತ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಗಂಧನಹಳ್ಳಳ
ಎಿಂ.ಎಸ.ಐ.ಎಲ್ ಕ್ಕ.ಆರ್ ನಗರ ಮೈಸೂರು
ಇಲ್ಲಾ ಮಾಯ ನಾ ನ್್ ಹೌಸ್ ವಿಸಿೆ
ರಾಯಲ್
ಸಾಿ ಿಂಗ್ ವಿಸಿೆ ಖರಿೀದ್ಸಿದುದ ಎಿಂ.ಆರ.ಪಿ
ಗಿಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಿ ನ
ಬೆಲ್ಲಗ್ಗ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತು ರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು.

17-02-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

21. EXCISE-14013/11/2021

ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ವಲಯ
ನಂ.1 ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಇವರು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಪ್ರ ಕರಣ
ಸಂಖ್ಯಯ :44/2019-20/08041E/080404,
ದ್ನ್ಯಿಂಕ:01-05-2020
ಅನುನ
ಇಲ್ಲಖಾವತಯಿಿಂದ
ದಂಡ
ವಿಧಿಸಿ
ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

17-02-201

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

22. EXCISE-14013/16/2021

ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ವಲಯ
ನಂ.1 ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಇವರು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಪ್ರ ಕರಣ
ಸಂಖ್ಯಯ :44/2019-20/08041E/080404,
ದ್ನ್ಯಿಂಕ:01-05-2020
ಅನುನ
ಇಲ್ಲಖಾವತಯಿಿಂದ
ದಂಡ
ವಿಧಿಸಿ
ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

17-02-201

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

23. EXCISE-14013/17/2021

ಅನುಮತ ಇಲಾ ದೆ ಕ್ಕಲ ಹೀಟಲ್ ಹಾಗೂ
ರೆಸ್ಿ ೀರೆಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಾ
ಮದಯ ಪಾನ
ಪೂರೈಸುತು ರುವ ಬಗ್ಗೆ .

01-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

24.

ಮದಯ ನಶೇಧ ಅಿಂದೀಲನ ಕನ್ಯೆಟಕ
ಆಶಾಪುರ ರಸ್ತು
ರಾಯಚೂರು ಇವರು
ಗಾರ ಮಿೀಣ
ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಾ
ಅನಧಿಕೃತ
ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ ಅಕರ ಮರ್ವಗಿ ಮದಯ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತು ರುವುದನುನ
ತಡೆಗಟ್ಟಿ ವ
ಸಲುರ್ವಗಿ ಮನವಿ ಅಜಿೆ ಬಗ್ಗೆ .

02-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

25. EXCISE-14013/18/2021

ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾದಯ ಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನಲ್ಲಾ ಪ್ರ ತ
ಗಾರ ಮದ ಚ್ಚಲಾ ರೆ ಅಿಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರರ್ವನಗಿ
ರಹತ
ಅಕರ ಮ
ಮದಯ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತು ರುವ ಬಗ್ಗೆ .

03-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

26. EXCISE-18011/30/2021

ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾದಯ ಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನಲ್ಲಾ ಪ್ರ ತ
ಗಾರ ಮದ ಚ್ಚಲಾ ರೆ ಅಿಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರರ್ವನಗಿ
ರಹತ
ಅಕರ ಮ
ಮದಯ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತು ರುವ ಬಗ್ಗೆ .

03-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

27. EXCISE-14013/19/2021

ಹಳ್ಳಳ ಗಳಲ್ಲಾ
ಮದಯ
ಮಾರಾಟ
ಮಹಾರಾಷ್ಟಿ ರಗ್ಗ
ಗಾಿಂಜಾ
&
ರರ್ವನೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ .

06-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

EXCISE-14/3/2021

ಹಾಗೂ
ಮದಯ

28.

EXCISE-14/3/2021

ಮದಯ ನಷೇಧ ಆಿಂದೀಲನ ಕನ್ಯೆಟಕ
ಆಶಾಪೂರ ರಸ್ತು , ರಾಯಚೂರು ಇವರು
ಗಾರ ಮಿೀಣ
ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲ್ಲಾ
ಅನಧಿಕೃತ
ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಾ ಅಕರ ಮರ್ವಗಿ ಮದಯ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವುದನುನ
ತಡೆಗಟ್ಟಿ ವ ಸಲುರ್ವಗಿ
ಮನವಿ ಅಜಿೆ ಸಲ್ಲಾ ಸುವ ಬಗ್ಗೆ

05-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

29. EXCISE-14013-20/2021

ಅಬಕಾರಿ
ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಾ
ಬಂಧಿಸಿರುವ
ಆರೀಪಿರ ಮೊಬೈಲ್ದೂರರ್ವಣಿಗಳ CALL
DETAILS RECORD (C.D.R)
ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ.

16-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

30.

ಶ್ವಣಣ ದಲ್ಲತ ಮುಖಯ ಸಥ ರು ಇವರು ಅಕರ ಮ
ಮದಯ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರು
ಕುರಿತ್ತ.

18-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

31. EXCISE-14013/11/2021

ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಅಬಕಾರಿ ವಲಯ
ನಂ.1, ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಇವರು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಪ್ರ ಕರಣ
ಸಂಖ್ಯಯ :44/2019-20/08041E/080404
ದ್ನ್ಯಿಂಕ:01-05-2020
ಅನುನ
ಇಲ್ಲಖಾವತಯಿಿಂದ ದಂಡವಿಧಿಸಿ ಇತಯ ರ್್ೆ
ಪ್ಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

10-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

32. EXCISE-14013/30/2020

ಶ್ರ ೀ ಆರ.ಎಲ್ ಸ್ೀಮಪ್ಪ ಇವರು 2019-20
ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ನಂ.989/10 ಕ್ಕ, ಕ್ಕ.ಟ್ಟ.ರ್ಜ ನಗರ,
ದಾವಣಗ್ಗರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಹಿಂದ್ರುವ ಸಿಎಲ-9
ಸನನ ದು ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲದ ಘೀರ
ಪ್ರ ಕರಣವನುನ ಬಎಲ್ಸಿ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ಯನ ಗಿ
ಪ್ರಿವತೆಸಿ ಇಲ್ಲಖಾ ಮುಖಾಿಂತರ ಇತಯ ಥೆ
ಪ್ಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

25-06-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

EXCISE-14/4/2021

33. EXCISE-14013/42/2020

ಶ್ರ ೀ ಇಕಾಬ ಲ್ ಅನ್ಯಸ ರಿ ಸಿಎಲ-02, ಮಳ್ಳಗ್ಗ
ಸಂಖ್ಯಯ :192, ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತು ಸಿದಾದ ಪೂರ
ಗಾರ ಿಂ, ರ್ಜ|| ಕಪ್ಪ ಳ ಇವರ ವಿರುದದ ಅಬಕಾರಿ
ನರಿೀಕಷ್ಟಕರು, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ್ ಆಯುಕು ರ
ಕಚೇರಿ, ಕಪ್ಪ ಳ ಇವರು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಗುನೆನ
ಸಂಖ್ಯಯ :39-2019-20 ದ್ನ್ಯಿಂಕ:29-04-2020
ಪ್ರ ಕರಣವನುನ
ಇಲ್ಲಖಾ
ವತಯಿಿಂದ
ಇತಯ ಥೆಗಳ್ಳಸಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೀರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.

23-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

34. EXCISE-14013/39/2020

ಶ್ರ ೀ ಎ.ಎಸ್ಸತೀಶ್ ಇವರ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ ಬ್ಯರ್
ರೆಸ್ಿ ೀರೆಿಂಟ ಸಿಎಲ-9 ಸನನ ದು, ಬಸ್
ಸಾಿ ಿಂಡ್್ ಹತು ರ, ಕನಕಗಿರಿ ಪ್ಟಿ ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಪ್ಪ ಳ ಇವರ ವಿರುದದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ್
ನರಿೀಕಷ್ಟಕರು-1, ಗಂಗಾವತ ವಲಯ ಇವರು
ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವ
ಮೊಕದದ ಮೆ
ಸಂಖ್ಯಯ :06/2019-20, ದ್ನ್ಯಿಂಕ:11-04-2020
ನುನ ಇಲ್ಲಖಾವತಯಿಿಂದ ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸಲು
ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

18-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

35. EXCISE-14013/43/2020

ಶ್ರ ೀ
ಕ್ಕ.ಸಿದದ ನಗೌಡ
ತಂದೆ
ಭೈರಡಿಿ ಗೌಡ, ಶ್ರ ೀಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನಸ ಸಿಎಲ-7
ಸನನ ದು ಮಳ್ಳಗ್ಗ ಸಂಖ್ಯಯ :8/4/764/77, ನವಲ್ಲ
ರೀಡ್್, ಕಾರಟಗಿ ಪ್ಟಿ ಣ ಇವರ ವಿರುದದ
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ್ ನರಿೀಕ್ಷಕರು-1, ಗಂಗಾವತ
ವಲಯ
ಇವರು
ದಾಖಲ್ಲಸಿದ
ಗುನೆನ
ಸಂಖ್ಯಯ :07-2019-20, ದ್ನ್ಯಿಂಕ:11-04-2020
ಪ್ರ ಕರಣವನುನ
ಇಲ್ಲಖಾ
ವತಯಿಿಂದ
ಇತಯ ಥೆಗಳ್ಳಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

23-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

36. EXCISE-14013/44/2020

ಶ್ರ ೀ
ಇಕಾಬ ಲ್
ಅನ್ಯಸ ರಿ
ಸಿಎಲ-02
ಸನನ ದುದಾರರು ನವಲ್ಲ ರಸ್ತು
ಕನಕಗಿರಿ
ಪ್ಟಿ ಣ ಜಿ|| ಕಪ್ಪ ಳ ಇವರ ವಿರುದದ
ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕಷ್ಟಕರು, ಗಂಗಾವತ ವಲಯ
ಇವರು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಗುನೆನ ಸಂಖ್ಯಯ :60-201920 ದ್ನ್ಯಿಂಕ:11-04-2020 ಪ್ರ ಕರಣವನುನ
ಇಲ್ಲಖಾ ವತಯಿಿಂದ ಇತಯ ಥೆಗಳ್ಳಸಲು
ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೀರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.

30-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

37. EXCISE-14013/40/2020

ಶ್ರ ರಮೇಶ್ ತಂದೆ ಸಿದದ ಪ್ಪ , ಭೂಪ್ರಣಣ
ಇವರ ಸಿಎಲ-2 ಸನನ ದು, ಮಳ್ಳಗ್ಗ ಸಂಖ್ಯಯ :919,
ನವಲ್ಲ ಗಾರ ಮ, ತಾ|| ಕನಕಗಿರಿ ಜಿ|| ಕಪ್ಪ ಳ
ಇವರ ವಿರುದದ
ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು,
ಗಂಗಾವತ ವಲಯ ಇವರು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ
ಗುನೆನ ಸಂಖ್ಯಯ :61-2019-20 ದ್ನ್ಯಿಂಕ:11-042020 ಪ್ರ ಕರಣವನುನ ಇಲ್ಲಖಾವತಯಿಿಂದ
ಇತಯ ಥೆಗಳ್ಳಸಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೀರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.

23-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

38. EXCISE-14013/32/2020

ಶ್ರ ೀ ಆರ್ ಶ್ರ ೀನರ್ವಸ್ ಇವರು 2019-20 ನೇ
ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ನಂ.1/3, ಕುಕುೆ ರ್ವಡ ಗಾರ ಮ ಇಲ್ಲಾ
ಹಿಂದ್ರುವ ಸಿಎಲ-2 ಸನನ ದು ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲದ ಘೀರ ಪ್ರ ಕರಣವನುನ ಬಎಲ್ಸಿ
ಪ್ರ ಕರಣವನ್ಯನ ಗಿ
ಪ್ರಿವತೆಸಿ
ಇಲ್ಲಖಾ
ಮುಖಾಿಂತರ
ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಅನುಮತ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

26-06-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

39. EXCISE-14013/31/2020

40. EXCISE-14013/35/2020

41. EXCISE-14013/36/2020

ಶ್ರ ೀ ಜಿ. ಅಶೀಕ, 2019-20 ಸಾಲ್ಲನ ಸಿಎಲ-2
ಸನನ ದುದಾರರು, ಮಾರುತ ವೈನ್ಸ ್ ಆಸಿು
ನಂ.667, ಖಾತಾ ನಂ.1027, ಕಕೆ ನೂರು
ಗಾರ ಮ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಇವರ ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲದ ಘೀರ ಪ್ರ ಕರಣವನುನ ಬಎಲ್ಸಿ
ಪ್ರ ಕರಣವನ್ಯನ ಗಿ
ಪ್ರಿವತೆಸಿ
ಇಲ್ಲಖಾ
ಮುಖಾಿಂತರ
ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಪೂರ್ವೆನುಮತ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಉಳ್ಳಳ ಗಡಿಿ , ಸಿಎಲ-2
ಸನನ ದುದಾರರು, ಸನನ ದು ಮಳ್ಳಗ್ಗ ಸಂ:2-4-14
ಯಲಬುಗಾೆ ಪ್ಟಿ ಣ ಜಿ: ಕಪ್ಪ ಳ ಇವರ
ಸನನ ದು
ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲಗಿರುವ
ಪ್ರ ಕರಣವನನು ಇಲ್ಲಖಾ ಮುಖಾಿಂತರ
ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

26-06-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

06-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

ಶ್ರ ೀ ಅಯಯ ನಗೌಡ ಪಂಪ್ನಗೌಡ ಮಾಲ್ಲೀ
ಪಾಟ್ಟೀಲ್,
ಸಿಎಲ-7
(ಮೇಘಾ
ಬ್ಯರ್
ರೆಸ್ಿ ೀರೆಿಂಟ) ಸನನ ದುದಾರರು,
ತಾವರಗೇರಾ
ಪ್ಟಿ ಣ,
ತಾ:
ಕುಷ್ಟಿ ಗಿ
ಜಿ:ಕಪ್ಪ ಳ
ಇವರ
ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಲಗಿರುವ
ಪ್ರ ಕರಣವನುನ
ಇಲ್ಲಖಾ ಮುಖಾಿಂತರ ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸಲು
ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

06-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಇಯಲ್ಲಾ ದೆ

42. EXCISE-14013/37/2020

ಶ್ರ ೀಮತ ಲಲ್ಲತಾ ಗಂಡ ಎ.ವಿ. ಪ್ರ ಕಾಶ್,
ಸಿಎಲ-7 ಸನನ ದುದಾರರು (ಹೀಟೆಲ್ ಎ.ವಿ
ಪ್ರ ಕಾಶ್) ಬೂದಗುಿಂಪಾ ಗಾರ ಮ, ತಾ:ಜಿ
ಕಪ್ಪ ಳ
ಇವರ
ಸನನ ದು
ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಲಗಿರುವ
ಪ್ರ ಕರಣವನುನ
ಇಲ್ಲಖಾ ಮುಖಾಿಂತರ ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸಲು
ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

07-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

43. EXCISE-14013/34/2020

ಶ್ರ ೀ
ಕ್ಕ.ಎಸ್
ಕಲಬುಗಿೆ,
ಸಿಎಲ-2
ಸನನ ದುದಾರರು, ಯಲಬುಗಾೆ ಪ್ಟಿ ಣ, ತಾ:
ಯಲಬುಗಾೆ ಜಿ:ಕಪ್ಪ ಳ ಇವರ ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಲಗಿರುವ
ಪ್ರ ಕರಣವನುನ
ಇಲ್ಲಖಾ ಮುಖಾಿಂತರ ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸಲು
ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

06-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

44. EXCISE-14013/33/2020

ಶ್ರ ೀ ಝಂಜಾ ಮಾರುತ ವೈ ತೀಟಗಂಟೆ
ಇವರ ಸಿಎಲ-7 (ಹೀಟೆಲ್
ಆರಾಧಯ
ರೆಸಿಡೆನಸ ) ಇರಕಲಾ ಗಡಾ ಗಾರ ಿಂ, ತಾ:ಜಿ:
ಕಪ್ಪ ಳ
ಇವರ
ವಿರುದದ
ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಲಗಿರುವ
ಪ್ರ ಕರಣವನುನ
ಇಲ್ಲಖಾ ಮುಖಾಿಂತರ ಇತಯ ಥೆಪ್ಡಿಸಲು
ಅನುಮತ ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

06-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

45. EXCISE-14013/38/2020

ಸಕಾೆರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಗೀಲು ಹಾಕಿಕಿಂಡ
ಹೀಿಂಡಾ
ಆಕಿಿ ರ್ವ
ದ್ವ ಚಕರ ರ್ವಹನ
ನೀಿಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ :ಕ್ಕಎಲ-58-ಎಸ-7390
ರ್ವಹನವನುನ
ಇಲ್ಲಖಾ
ಕತೆವಯ ಕ್ಕೆ
ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

17-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

46. EXCISE-14013/38/2020

ಮೆ|| ಚಾಿಂದ್ನ ರೆಸಿಡೆನಸ , ಸಿಎಲ-7 ಸನನ ದು
ಪಾಲುದಾರರು, ಸವೆ ನಂ.766, ರ್ವಡ್್ೆ
ನಂ-4 ಮರಲ್ಲನಹಳ್ಳಳ ಗಾರ ಿಂ, ತಾ:ಕಾರಟಗಿ
ಜಿ:ಕಪ್ಪ ಳ ಇವರ ವಿರುದದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ್
ನರಿೀಕಷ್ಟಕರು-1. ಅಬಕಾರಿ ಉಪ್ ಆಯುಕು ರ
ಕಛೇರಿ, ಕಪ್ಪ ಳ ಇವರು ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಗುನೆನ
ಸಂಖ್ಯಯ :47-2019-20
ದ್:29-04-2020
ಪ್ರ ಕರಣವನುನ
ಇಲ್ಲಖಾ
ವತಯಿಿಂದ
ಇತಯ ಥೆಗಳ್ಳಸಲು ಅನುಮತ ನೀಡುವಂತೆ
ಕೀರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.

23-08-2020

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

09-02-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ

ಎನ್ಡಿ ಪಿ ಎಸ್

1.

NDPS-ES2021020922

ಡಾ|| ಸಿ.ಪಿ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಹಮಾನ್್, ಮೆಡಿಕಲ್
ಡೈರೆಕಿ ರ್,
ಹೈಲ್ಲಿಂಡ್್
ಹಾಸಿಪ ಟಲ್,
ಕಂಕನರ್ವಡಿ,
ಮಂಗಳೂರು
ತಾ||
ಕಂಕನರ್ವಡಿ ಕಟಿ ಡ ಸಂ:17-22-1549/6
ರಲ್ಲಾ ಹಿಂದ್ರುವ ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಗ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಫಾರಂ-5 ಇವರಿಗ್ಗ ಈ
ಕ್ಕಳಕಂಡ ಔಷ್ಟಧಿಗಳ ಉಪ್ಯೀಗ ಹಾಗೂ
ದಾಸಾು ನಗಾಗಿ
2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ
ಹಸದಾಗಿ
ಫಾರಂ-5
ಸನನ ದು
ಮಂಜೂರಾತ ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

2

NDPS-ES202101274

Oncoville Cancer ಹಾಸಿಪ ಟಲ್, ಬೆಿಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗ್ಗ 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಎನ್ ಡಿ-5
ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11-02-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

3

NDPS-ES202002295

ಧನವಂತರ ಆಸಪ ತೆರ , ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಇವರಿಗ್ಗ
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

29-02-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

4

NDPS-ES202011306

Rainbow್ Children’s್ hospital್ ಬೆಿಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗ್ಗ 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಎನ್ ಡಿ-5
ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

13-01-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

EXCISE-18/1/2021

ಡಾ|| ವಿಜಯ್್ ಕುಮಾರ್ಅಣಣ ಯಯ ರೆಡಿಿ ಜಿ.
ಮಾದೇಗೌಡ ಸೂಪ್ರ್ ಸ್ತಪ ಷಾಲ್ಲಟ್ಟ ಆಸಪ ತೆರ
(ಯೂನಟ್ಆಫ್್ವೃತು ಕ ಹಾಸಿಪ ಟಲ್ಪ್ರ ೈಲ್ಲ)
ಭಾರತ ನಗರ, ಕ್ಕ.ಎಿಂ ದಡಿಿ , ಮದೂದ ರು
ತಾ. ಇವಿರಗ್ಗ 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಎನ್್ ಡಿ -5 ಸನನ ದ್ನಲ್ಲಾ
ಇಿಂಜಕ್ಷನ್್ ಪ್ರ ಮಾಣವನುನ
ಮಾಪ್ೆಡಿಸಿ
ಕಡಲು ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

12-02-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

5

6

EXCISE-ES2021021027

ನದೇೆಶ್ಕರು ಆಸಿ ರ ಹಾಸಿಪ ಟಲ (ಎ
ಯುನಟ ಆಫ್ ಆಸ್ಿ ರೀ ಡಿ.ಎಿಂ.ಹೆಲು
ಕರ)
,
ನಂ:02,
ಸದರಮಂಗಲ
ಇಿಂಡಸಿಿ ರಯಲ ಏರಿಯಾ, ವೈಟ ಫೀಲಿ
ಮುಖಯ ರಸ್ತು , ಐ,ಟ್ಟ.ಪಿ.ಎಲ. ವೈಟ ಫೀಲಿ
ಮುಿಂಬ್ಯಗ, ಬೆಿಂಗಳೂರು-560066 ಇವರಿಗ್ಗ
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಸನನ ದು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

20-02-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

7

EXCISE(NDPS)ES202102
209

ಡಾ|| ಉದಯ ವಿ ರಾವ್, ಉಷಾ ನಸಿೆಿಂಗ
ಹೀಿಂ, ಸವಳಂಗ ರಸ್ತು , ಶ್ವಮೊಗೆ . ಇವರಿಗ್ಗ
ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಔಷ್ಟಧಿಗಳ ಉಪ್ಯೀಗ
ಹಾಗೂ ದಾಸಾು ನಗಾಗಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ
ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡವ ಬಗ್ಗೆ .

20-02-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

8

(NDPS)ES2021022015

ಏಿಂಜಲಸ ್ ಮದರ್ & ಚೈಲಿ ್ ಹಾಸಿಪ ಟಲ್,
ಆರ್ ಎಿಂ.ಆರ್ ರೀಡ್್, ಪಾಕೆ ಎಕ್ಸ ್ಟೆನ್
ಷ್ಟನ್್, ದುಗಿೆಗುಡಿ, ಶ್ವಮೊಗೆ . ಇವರಿಗ್ಗ
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5
ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

24-02-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

9

EXCISE-02/ಕ್ಕರ ೈಮ್/2021

ತಮಿಳುನ್ಯಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಾವೆತರ ಕ
ಚುನ್ಯವಣೆ 2021ರ ಸಂಬಂಧ ನೆರೆಯ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ಗ್ಗ ಸಭೆಯನುನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

01-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

10

(NDPS)ES2021030510

ಸಂಜಿೀವಿಸನ ಸ್ತಸ ಪ ಷಾಲ್ಲಟ್ಟ ಆಸಪ ತೆರ
&
ಹಾಟೆ ಕರ ಸ್ತಿಂಟರ ಶ್ರ ೀಮತ ವಿಭಾರಾಣಿ
ಅಭಿಷೇಕ್
ಪಾಟ್ಟೀಲ
ಪ್ರ ೀಪ್ರ ೈಟರ
ಸಂಜಿೀವಿನ ಮೆಡಿಕಲ ಮತ್ತು
ಜನರಲ
ಸ್ಿ ೀರ ಶ್ರೂರ ಪಾಕ್ೆ ಮೇನ್ ರೀಡ್
ಕಾಪ್ೀೆರೇಶ್ನ್
ಬ್ಯಯ ಿಂಕ್
ಹಿಂದುಗಡೆ
ಪ್ರ ಶಾಿಂತ ಕಾಲೀನ ವಿದಾಯ ನಗರ, ಹುಬಬ ಳ್ಳಳ
ಇವರಿಗ್ಗ
ಈ
ಕ್ಕಳಕಂಡ
ಔಷ್ಟಧಿಗಳ
ಉಪ್ಯೀಗ ಹಾಗೂ ದಾಸಾು ನಗಾಗಿ 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

05-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

11

EXCISE-14011/1/2020

ಸಿ.ಎಸ. ಐ.ಆರ್ ಇನಸ ಸಿಿ ಟ್ಯಯ ಟ್ ರಿಸಚ್ೆ
ಸ್ತಿಂಟರ್, ಅಲ್ಲಾ ಳ ಸಂದರ ಇದರ ಮೇಲ್ಲ
ಸಂಬೀಧನ ಕೈಗಳಳ ಲು, ಸಂಶೀಧನ
ಕಿಂದರ ದಲ್ಲಾ ಗಾಿಂಜಾ ಬೆಳೆಯಲು ಸನನ ದು
ನೀಡಲು ಕೀರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

09-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

12

(NDPS) ES2021020922

ಡಾ|| ಸಿ.ಪಿ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಹಮಾನ್್, ಮಡೆಕಲ್
ಡೈರೆಕಿ ರ್,
ಹೈಲ್ಲಿಂಡ್್
ಹಾಸಿಪ ಟಲ್,
ಕಂಕನರ್ವಡಿ,
ಮಂಗಳೂರು
ತಾ||
ಕಂಕನರ್ವಡಿ ಕಟಿ ಡ ಸಂ:17-22-1549/6
ರಲ್ಲಾ ಹಿಂದ್ರುವ ಅಸಪ ತೆರ ಗ್ಗ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಫಾರಂ-5 ಸನನ ದು
ಮಂಜುರಾತ ಕೀರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.

18-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

13

ಇಸಿಎಸ/01/ಜ.ಕ್ಕರ ೈಿಂ/202
0-21

ಬೆಳಗಾವಿ ಲೀಕಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ಹಾಗೂ ಬಸವ
ಕಲ್ಲಯ ಣ-47 ಮತ್ತು
59-ಮಸಿೆ
(ಎಸ್ಟ್ಟ)
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ಗಳ ಉಪ್ ಚುನ್ಯವಣೆಯ
ಸಂಬಂಧ ಬ-14, ಕ್ಕರ ೈಿಂ ರಿಪ್ೀಟ್ೆ ಕಡತ.

19-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

14

EXCISE-14013-24/2021

ಸಿ.ಆರ.ಐ ಅಪಿೀಲ್ ನಂ:66/2020 ರಲ್ಲಾ
ಚ್ಚತರ ದುಗೆ 1 ನೇ ಅಡಿಷ್ಟನಲ್ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ತಷ್ಟನ್್
ನ್ಯಯ ಯಾಲಯವು ಹರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ್ದ
ವಿರುದದ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಾ ಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

25-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

15

(NDPS)ES2021012114

ಅಡಮ ನಸ್ತಿ ರೀಟರ್, ಜ್ಯ ೀತ ಹಾಸಿಪ ಟಲ್,
ಲ್ಲಯಿಲ, ಬೆಳು ಿಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಕಟಿ ಡ
ಸಂ:2-104(3) ರಲ್ಲಾ , ಇವರಿಗ್ಗ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಫಾರಂ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

20-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

16

(NDPS)ES2021020917

ಡಾ. ಯು.ಎಸ.ರಾವ್್, ಪ್ರ ಗತ ಸ್ತಪ ಷಾಲ್ಲಟ್ಟ
ಹಾಸಿಪ ಟಲ್,
ಕಟಿ ಡ
ಸಂ:
1-622/3
ಬಳ್ಳವ ರು, ಪುತ್ತು ರು ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಇಲ್ಲಾ
ಹಿಂದ್ರುವ ಆಸಪ ತರ ಗ್ಗ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ
ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

19-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

17

(NDPS)ES202102165

ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕಿ ರ್, ಕ್ಕ.ವಿ.ಜಿ. ಮೆಡಿಕಲ್
ಕಾಲೇಜ್ಮತ್ತು ಆಸಪ ತೆರ ಕಟಿ ಡ ಸಂ:V-154/1
ಕುರುಿಂಜಿಭಾಗ್, ಸುಳಯ ಇವರು ಸುಳಯ ತಾ||
ಕುರುಿಂಜಿಭಾಗ್ ರಲ್ಲಾ ಹಿಂದ್ರುವ ಆಸಪ ತರ ಗ್ಗ
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಫಾರಂ-5
ಸನನ ದು ಮಂಜೂರಾತ ಕೀರಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.

20-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

18

(NDPS)ES2021012922

ಡಾ|| ಬರ ಜೇಶ್ ಖಂಡಿಗ್ಗ, ಮಾಯ ನೇಜಿಿಂಗ್
ಡೈರೆಕಿ ರ್, ಮಂಗಳೂರು ನಸಿೆಿಂಗ್ ಹೀಿಂ,
ಕಟಿ ಡ
ಸಂ:15-1-47/1,2,3&5
ಅಪ್ಪ ರ್ಬೆಿಂದೂರ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ್ಗ
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5
ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

19-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

19

(NDPS)ES2021020920

19-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

20

(NDPS)ES2021012115

ಮಾಯ ನೆಜಿಿಂಗ್ ಡೈರೆಕಿ ರ್, ಅಥೆನ್ಯ ಹೆಲು ್
ಕರ್ ಪ್ರ ೈ.ಲ್ಲ., ಫಳ್ಳನ ೀರ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾ||
ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ತಾ|| ಫಳ್ಳನ ೀರ್ ಕಟಿ ಡ
ಸಂ:16-11-614/7
ರಲ್ಲಾ
ಹಿಂದ್ರುವ
ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಗ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ
ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಅಡಮ ನಸ್ತಿ ರೀಟರ್, ಫಾ|| ಎಲ.ಎಿಂ. ಪಿಿಂಟೀ

19-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

ಹೆಲು ್ ಸ್ತಿಂಟರ್, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ ಸಿ ್, ಕಟಿ ಡ
ಸಂ:P-II-557 ಬದಾಯ ರ್, ಬೆಳು ಿಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲಾ ಕು
ಇವರಿಗ್ಗ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ
ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತ್ತ.

21.

(NDPS)ES2021020419

ಮಾಯ ನೇಜಿಿಂಗ್
ಪಾಟೆನರ್,
ಮೆ:
ಸ್ೀಮಯಾಜಿ ಹಾಸಿಪ ಟಲ್, ಕಟಿ ಡ ಸಂ:1260/ಡಿ
ಜ್ೀಡುಮಾಗೆ,
ಬಂಟ್ವವ ಳ
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಇವರು ಬಂಟ್ವವ ಳ ಇವರಿಗ್ಗ 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

20-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

22.

(NDPS)ES2021011237

ಅಡಮ ನಸ್ತಿ ರೀಟರ್, ಕನೆಸ ಟ್ವಿ
ಹಾಸಿಪ ಟಲ್,
ಕಿನನ ಗೀಳ್ಳ,
ಮಂಗಳೂರು
ಇವರು
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಿನನ ಗೀಳ್ಳ ಕಟಿ ಡ
ಸಂ:8-56(1) ಇವರಿಗ್ಗ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ
ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

18-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

23.

(NDPS)ES2021011927

20-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

24.

(NDPS)ES2021012013

ಡೈರೆಕಿ ರ್, ಯುನಟ್ಟ ಕರ್ ಅಿಂಡ್್ ಹೆಲು ್
ಸವಿೆಸಸ್ ಪ್ರ ೈ.ಲ್ಲ,. ಕಟಿ ಡ ಸಂ: 16-6-394
ಫಳ್ಳನ ೀರ್ ರೀಡ್್, ಕಂಕನ್ಯಡಿ, ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗ್ಗ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ
ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತ್ತ.
ಮೆಡಿಕಲ್
ಡೈರೆಕಿ ರ್,
ನಮೆಲ್ಲ

20-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

ಸ್ೀಶ್ಯಲ್ ವಲಫೇರ್ ಸ್ತಿಂಟರ್, ಕಟಿ ಡ
ಸಂ:15-83/516 ಉಳ್ಳಳ ಲ, ಮಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗ್ಗ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ
ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತ್ತ.

25.

(NDPS)ES2021020912

ಡಾ|| ರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ಅಶೀಕ್್ ಪ್ಡಿರ್ವಲ್,
ಮಹಾವಿೀರ್
ಮೆಡಿಕಲ್
ಸ್ತಿಂಟರ್,
ಬಳ್ಳವ ರು, ಪುತ್ತು ರು ತಾ|| , ಕಟಿ ಡ ಸಂ:-11324 ರಲ್ಲಾ ಹಿಂದ್ರುವ ಆಸಪ ತರ ಗ್ಗ 202021ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಡಾII ಎಿಂ.ಕ್ಕ.ಪ್ರ ಸಾದ್, ಆದಶ್ೆ ಹಾಸಿಪ ಟಲ,
ಕಟಿ ಡ ಸಂ:3-95/2
ಎ.ಪಿ.ಎಿಂ.ಸಿ. ರಸ್ತು ,
ಪುತ್ತು ರು ತಾII ಇವರಿಗ್ಗ 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ
ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ಡಾ. ರ್ಜ.ಸಿ.ಅಡಿಗ, ಚೇತನ್ಯ ಆಸಪ ತೆರ , ಪುತ್ತು ರು
ತಾ|| ಕಟಿ ಡ ಸಂ:669 ಇವರಿಗ್ಗ 2020-21 ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5
ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

19-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

26.

(NDPS)ES202102191

22-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

27.

(NDPS)ES202102202

22-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

28.

(NDPS)ES2021020814

ಮೆಡಿಕಲ್ ಸುಪ್ರಿನ್್ಟೆಿಂಡೆಿಂಟ್, ಫಾದರ್
ಮುಲಾ ರ್ ಹಾಸಿಪ ಟಲ್ ಕಟಿ ಡ ಸಂ: 1-87(3,
ತ್ತಿಂಬೆ, ಬಂಟ್ವವ ಳ ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಇವರಿಗ್ಗ 202021 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಎನ್
ಡಿ-5 ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

31-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

29.

(NDPS)ES2021022015

ಏಿಂಜಲಸ ್ ಮದರ್ & ಚೈಲಿ ್ ಹಾಸಿಪ ಟಲ್,
ಆರ್ ಎಿಂ.ಆರ್ ರೀಡ್್, ಪಾಕೆ ಎಕ್ಸ ್ಟೆನ್
ಷ್ಟನ್್, ದುಗಿೆಗುಡಿ, ಶ್ವಮೊಗೆ . ಇವರಿಗ್ಗ
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ಹಸದಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ-5
ಸನನ ದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

24-02-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಡತಗಳು
1.

ಇಸಿಎಸ/5/ಜ.ಕ್ಕರ ೈಿಂ/2020

2.

ಇಸಿಎಸ/5/ಜ.ಕ್ಕರ ೈಿಂ/2020

3.

EXCISE-02/ಕ್ಕರ ೈಮ್/2021

4.

ಇಸಿಎಸ/01/ಜ.ಕ್ಕರ ೈಿಂ/202
0-21

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ
ನಗರ
ಮತ್ತು
ಶ್ರಾ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ಗಳ ಉಪ್ ಚುನ್ಯವಣೆ
2020
ರ
ಸಂಬಂಧ
ಚುನ್ಯವಣಾ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ರಾಜಯ
ಮಟಿ ದ
ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾಋಿಗಳನುನ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ
ನಗರ
ಮತ್ತು
ಶ್ರಾ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ಗಳ ಉಪ್ ಚುನ್ಯವಣೆ
2020
ರ
ಸಂಬಂಧ
ಚುನ್ಯವಣಾ
ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ರಾಜಯ
ಮಟಿ ದ
ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾಋಿಗಳನುನ ನೇಮಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ
ತಮಿಳುನ್ಯಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಾವೆತರ ಕ
ಚುನ್ಯವಣೆ 2021ರ ಸಂಬಂಧ ನೆರೆಯ
ರಾಜಯ ದಿಂದ್ಗ್ಗ ಸಭೆಯನುನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

01-10-2020

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

01-10-2020

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

01-03-2021

ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಾ ದೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಲೀಕಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ಹಾಗೂ ಬಸವ
ಕಲ್ಲಯ ಣ-47 ಮತ್ತು
59-ಮಸಿೆ
(ಎಸ್ಟ್ಟ)
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಾ ೀತರ ಗಳ ಉಪ್ ಚುನ್ಯವಣೆಯ
ಸಂಬಂಧ ಬ-14, ಕ್ಕರ ೈಿಂ ರಿಪ್ೀಟ್ೆ ಕಡತ.

19-03-2021

ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡಿ
ದೆ.

ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತ ರ), ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿ ಣ), ಮತ್ತತ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಪ್ರಿ ಲ್-2020 ರೆಂದ ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ ಆರ್.ಟಿ.ಐ.
(4 (1)-ಎ)
ಕ್ಿ ,
ಸಂ

ಕ್ಡತ್ ಸಂಖೆೆ

ವಿಷಯ

ಆರಂಭೀಸಿದ
ದಿನೆಂಕ್

ವಿಲೆ ದಿನೆಂಕ್
ದಾಖಲೆ ಕೀಣೆಗೆ
ಕ್ಳುಹಿಸಿದ ದಿನೆಂಕ್
ದಿ: 12-02-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ವಿಲೇಗೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ದಿ: 18-02-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ವಿಲೇಗೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ದಿ: 18-03-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ವಿಲೇಗೆ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ದಿ: 18-03-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ

1.

EXCISE-14013/18/2020

ಯೋಗೇಶ್
ಎಂಬುವವರ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ
ಬೇರೆಯಬ್ಬ ರಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇರುವಂತಹ ಸನನ ದುಗಳ
ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ದ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗಿ ಬಾಕಿ
ಉಳಿದಿರುವ ಮದ್ಯ ದ್ ಬಾಟಲುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನನ
ನೋಡುವ ಕುರಿತು.

05-06-2020

2.

EXCISE-14013/13/2020

ಶಟಟನ್ ಗ್ರ ಂಡ್ ಮ್ಯಯ ರೆಯಟ್ ಪ್ರ ೈ.ಲ್ಲ., (ಸಾಯಿ ಚಕರ
ಹೋಟೆಲ್ಸ ್ ಪ್ರ ೈ.ಲ್ಲ) ಸಿಎಲ್-6 ಎ ಸನನ ದಿನ ವಿರುದ್ಧ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮೊಕದ್ು ಮೆ ಬ್ಗೆೆ .

18-05-2020

3.

EXCISE-14013/16/2020

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕು ದ್ಬ್ಬ ೋಘಟಟ
ಹೋಬ್ಳಿ ರಂಗನಹಳಿಿ ಬೋವಿಕ್ತಲೋನ ಹಾಗೂ
ಜನತಾಕ್ತಲೋನ ಗ್ರ ಮಸಥ ರು ನೋಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಕುರಿತು.

02-06-2020

4.

EXCISE-14013/72/2020

ಶ್ರ ೋ ರಂಗಪಪ ಮತುಾ ಇತರರು ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ
ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯದ್ ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗದ್ ಲಕಚ ರರ್
ವಿರುದ್ಧ ನೋಡಿರುವ ದೂರು ಅಜಿಟ

18-11-2020

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ
ಇ-ವಿಲೆ

ಇ-ವಿಲೆ

ಇ-ವಿಲೆ

ಇ-ವಿಲೆ

5.

EXCISE-14013/47/2020

ಎನ ಶ್ವಕುಮ್ಯರ್ 2019-20 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಿಎಲ್-7
ಸನನ ದುದಾರು, ಇವರ ವಿರುದ್ು
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಘೋರ ಮೊಕಕ ದ್ು ಮೆಯನ್ನನ
ಇಲಾಖಾ ಮೂಲಕ
ಇತಯ ಥಟಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

19-09-2020

6.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14/2/2021

ಕಿರ ಮಿನಲ್
ಅಪೋಲ್
ಸಂಖ್ಯಯ :36/2020ರಲ್ಲಿ ನ
ದಿನಂಕ:05.12.2020 ರ ಆದೇಶದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನಟಟಕ
ಉಚಛ ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು
ಸೂಕಾ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ ವಂದು ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ನೋಡಿರುವ
ಬ್ಗೆೆ .

09-02-2021

7.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/51/2020

ಮ್ಯನಯ
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಘನ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತುಾ
ಸೆಷನಸ ನಯ ಯಾಲಯ (ಸಿಸಿಹೆಚ್ 59) ಬ್ಂಗಳೂರು
ನಗರ ರವರ ಆದೇಶದ್ ವಿರುದ್ು ಕನಟಟಕ ಉಚಛ
ನಯ ಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ಅನ್ನಮತಿ
ನೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ದಿನಂಕ:19.02.2020 ರಂದು ದಾಖಲಾದ್ ಘೋರ
ಮೊಕದ್ು ಮೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದ್ಯ ಂತರ
ವರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಬ್ಗೆೆ

28-09-2020

Transferring of Original PF in Crime No.61/2020 of
Basaveshwaranagar PS., Reg.
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಅಕರ ಮಗಳನ್ನನ
ತಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ಸಂಬಂಧ
ಬ್ಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ -04 ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ನವಟಹಿಸಿದ್
ಜಾರಿ ಮತುಾ ತನಖ್ಯ ಕ್ತಯಟಗಳ ವಿಶೇಷ ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರ ೋ ರಾಜ್ ಗೋಪ್ರಲ್ ಎಂಬುವವರು ಶ್ರ ೋ ಜಿ ಎಸ್ ವಿ
ರೆಡಿಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ರೆಡ ರಾಕ್ ವೈನಸ , ಸಿಎಲ್-2,
ಸನನ ದುವಿನ
ವಿರುದ್ಧ
ದೂರವಾಣಿ
ಮೂಲಕ
ನೋಡಿರುವ
ದೂರಿನನವ ಯ
ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ
ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿಾ ರುವ ಕುರಿತು.

20-10-2020

8.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/55/2020

9.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/59/2020

10.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/64/2020

11.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/65/2020

20-10-2020

02-11-2020

03-11-2020

ದಿ: 07-07-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.
ದಿ: 23-04-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ದಿ: 30-12-2020
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ವಿಲೇಗ್ಗಿ ಆದೇಶ
ಪಡೆಯಬೇಕ್ತಗಿರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ದಿ: 30-11-2020
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ

ಇ-ವಿಲೆ

12.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/67/2020

ಬ್ಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ -06 ರ ವಾಯ ಪಾ ಯ ಅಧಿೋನ
ಕಛೇರಿಗಳನ್ನನ ತಪ್ರಸಣೆ ಮ್ಯಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಸುವ
ಕುರಿತು.

04-11-2020

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

13.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/68/2020

Information regarding seizer of IMFL.

04-11-2020

14.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/78/2020

15.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/81/2020

16.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/82/2020

ಮಂಜುನಥ ವೈನಸ ್ನಂ.298, ಬಿ.ಎಸ್್ಮುಖಯ ರಸೆಾ 14 23-12-2020
ನೇ ಅಡಿ ರಸೆಾ , ವಿಲ್ಸ ್ಗ್ಡನ ್ಟ ಬ್ಂಗಳೂರು, ಮ್ಯಲ್ಲಕರ
ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕಾ ಕ್ತನೂನ್ನ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು
ಶ್ರ ೋ ರಮೇಶ್್ ಬಾಬು ಎನ್ ರವರು ನೋಡಿರುವ ಮನವಿ
ಕುರಿತು.
ಕೆ.ಜಿ.ಹಳಿಿ ಕುಶಾಲ್ ಚಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕರ ಮ 23-12-2020
ಮದ್ಯ ಮ್ಯರಾಟ ಮ್ಯಡುತಿಾ ರುವ ಬ್ಗೆೆ – ಕೆ.ಜಿ.ಹಳಿಿ
ಗ್ರ ಮಸಥ ರು ಇವರು ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ದೂರು.
ತುಮಕೂರಿನಂದ್
ಬ್ರುವ
ನೈಸ್್ ರಸೆಾ ಯಿಂದ್ 30-12-2020
ಕನಕಪುರ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಮ್ಯಗಟ, ತಲಘಟಟ ಪುರ,
ಬ್ಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯ ಂಕರ್್ ಲಾರಿ ನೋಂದ್ಣಿ
ಸಂಖ್ಯಯ ಎಂಹೆಚ್-42ಎಕೂಯ -1175 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಪರವಾನಗಿ ಇಲಿ ದೇ ಅಕರ ಮವಾಗಿ 25,000 ಲ್ಲೋಟರ್್
ಎಕ್ತಸ ಟ ಾ ನೂಯ ಟರ ಲ್್ ಆಲಕ ೋಹಾಲ್್ (ಇ.ಎನ.ಎ)
ಹಂದಿ ಸಾಗ್ಣಿಕೆ ಮ್ಯಡುತಿಾ ದ್ು ಬ್ಗೆೆ ಮೊಕದ್ು ಮೆ
ದಾಖಲು ಮ್ಯಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುತಿಾ ರುವ ತನಖಾ
ವರದಿ

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

17.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/83/2020

Regarding Arrest Intimation of a Ivoirienne
Nationalist GORABACHOV EDDY WILLIAM
PHONSIANO, Age-35, Present Address:House
No:#03, Near Shri Laxmi P.G, #100 Feet Road
Layout, Hirandahalli, Bangalore Permanent
Address:House
No:0102,
Al
Fetanab,
Omdarman, Khortoum State, Nation:Sudan
Ivoirienne Country.

30-12-2020

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ದಿ: 08-04-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

18.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/11/2020

ಮೆ:ಯುನೈಟೆಡ್ ಸಿಪ ರಿಟ್ಸ ್ ಲ್ಲ., ಕುಂಬ್ಳಗೋಡು,
ಬ್ಂಗಳೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಮೊಕದ್ು ಮೆಯನ್ನನ ಇಲಾಖಾ ಮೂಲಕ ಇತಯ ಥಟ
ಪಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

07-05-2020

19.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/26/2020

22-06-2020

20.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/27/2020

21.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/63/2020

ಕನಟಟಕ ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಕ್ತಯ್ದು 1965 ರ ಕಲಂ 32
ರಡಿಯಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನನ
ಇದೇಕ್ತಯ್ದು ಕಲಂ 36 ರ ರಿೋತಾಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದೇ
ಕ್ತಯ್ದು ಕಲಂ 45 ರಡಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಾಂತರ
ಇತಯ ಥಟಪಡಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿ.
ಕನಟಟಕ ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಕ್ತಯ್ದು 1965 ರ ಕಲಂ 32
ರಡಿಯಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನನ
ಇದೇಕ್ತಯ್ದು ಕಲಂ 36 ರ ರಿೋತಾಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದೇ
ಕ್ತಯ್ದು ಕಲಂ 45 ರಡಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಖಾಂತರ
ಇತಯ ಥಟಪಡಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿ.
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಕ್ತಯ್ದು 1965 ರ ಕಲಂ 32ರ ಅಡಿ
ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಇಲಾಖಾ
ಮುಖಾಂತರ
ಇತಯ ಥಟಪಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

22.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/06/2021

09-02-2021

23.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14014/22/2021

ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ ಮತುಾ ತ) ಬ್ಳಗ್ವಿ
ವಿಭಾಗ ಇವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನನ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ನವಲ್ಲರು ಗ್ರ ಮದ್ಲ್ಲಿ ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮ್ಯರಟ
ಮ್ಯಡುಇಇತರುವ ಬ್ಗೆೆ .

24.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14012/01/2021

15-02-2021

25.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/12/2021

ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ ಮತುಾ ತ) ಕಲಬುರಗಿ
ವಿಭಾಗ ಇವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನನ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಶ್ರ ೋ ಮತಿ ಆರ್.ಮುಂಜುಳ ಮೆ||ಕಿರಣ್ ಬಾ/ರೆ ಸಿಎಲ್9 ಸನನ ದಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಸಿರುವ ಮೂಕದ್ು ಮೆಯ
ಕುರಿತು.

ದಿ: 08-04-2021
ಕಡತ
ಮುಕ್ತಾ ಯಗಂಡಿದುು
ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

22-06-2020

ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

02-11-2020

ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

10-02-2021

20-02-2021

ಇ-ವಿಲೆ

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

26.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/13/2021

ಮಜಿಿ ಗೇರಿ ಗ್ರ ಮದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರ ಮ
ಸಾರಾಯಿ ದಂಧೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕ

20-02-2021

27.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/14/2021

23-02-2021

28.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14013/15/2021

29.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14012/2/2021

30.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14012/3/2021

31.

ಎಕೆಸ ೈಜ್ -14012/4/2021

32.

ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/22/2021

ಶ್ರ ೋ.ಲೋಕೇಶ್.ಎಸ್.ಕೆ,
ಪರ .ದ್.ಸ,
ಅಪರಾಧ
ವಿಭಾಗ(ಬ್ಂಗಳೂರು
ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ )
ವಿಷಯಕೆಕ
ಸಮಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಕ್ತಯಟಭಾರವನ್ನನ
ಹಸಾಾ ಂತರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಕಿರ ಮಿನಲ್್
ಅಫೋಲು
ಸಂಖ್ಯಯ :10193/17ರಲ್ಲಿ
ವಶಪಡಿಸಿಕಂಡ
ಮುದೆು ಮ್ಯಲನ್ನನ
ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ
ಜಂಟಿ
ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ
ಮತುಾ ತ)
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಇವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನನ
ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ ಮತುಾ ತ) ಮೈಸೂರು
ವಿಭಾಗ ಇವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನನ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ
ಜಂಟಿ
ಆಯುಕಾ ರು,(ಜಾ
ಮತುಾ ತ)
ಹಸಪೇಟೆ
ವಿಭಾಗ
ಇವರ
ದಿನಚರಿಯನ್ನನ
ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮ್ಯಡುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಕರ ಮ
ಮದ್ಯ
ಮತುಾ
ಗ್ಂಜಾ
ವಾಯ ಪ್ರರ
ಮ್ಯಡುತಿಾ ರುವವರನ್ನನ ಹಿಡಿಯಲು ಆದೇಶ್ಸುವ ಬ್ಗೆೆ .

33.

ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/21/2021

ತಟೆಟ ೋಹಳಿಿ ಗ್ಮದ್ಲ್ಲಿ ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮ್ಯರಾಟ
ಮ್ಯಡುತಿಾ ರುವುದ್ನ್ನನ ಸಿಲ್ಲಿ ಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ .

17-03-2021

34.

ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/23/2021

ಶ್ರ ೋ.ಕೆಷ ೋತರ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶವ ರ ಬ್ಟಟ ದ್ಲ್ಲಿ
ಮದ್ಯ ಮ್ಯರಾಟ ತಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ .

ಅಕರ ಮ

20-03-2021

35.

ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/25/2021

ಕೋವಿಡ-19 ಸಂದ್ರ್ಟದ್ಲ್ಲಿ ಸನನ ದುದಾರರ ಮೇಲ್ಲ
ದಾಖಲಾದ್ ಸಾಮ್ಯನಯ (ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿ) ಪರ ಕರಣವನ್ನನ
ಘೋರ ಪರ ಕರಣವನನ ಗಿ ಪರಿವತಿಟಸಲು ಕೋರಿ

30-03-2021

ಈ ವಿಲೇಗ್ಗಿ
ಕಡತವನ್ನನ
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಕ್ತಾ ಯಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದೆ.

25-02-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

01-03-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

01-03-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

01-03-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

17-03-2021

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ಇ-ವಿಲೆ

36.

ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/26/2021

37.

ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/27/2021

38.

ಎಕೆಸ ೈಜ್/14013/28/2021

ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಉಪ ನರಿೋಕ್ಷಕರ ವಂದ್ದ್ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ 30-03-2021
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ನರಿೋಕ್ಷಕರ ಹುದೆು ಗೆ ಪದೋನನ ತಿ ನೋಡಿರುವ
ಸಂಬಂಧ ಅಬ್ಕ್ತರಿ ನರಿೋಕ್ಷಕರ ಹೆಸರನ್ನನ ಎಕೆಸ ೈಜ್್
ಕೆರ ೈಂ ಸಾಫ್ಟ ್ವೇರ್್ನಲ್ಲಿ ಬ್ದ್ಲಾವಣೆ ಮ್ಯಡಿಕಡುವ
ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಕೆರ ೈಂ ಸಾಫ್ಟ ್ವೇರ್್ (ಇಸಿಎಸ್) ಡೇಟ್ ಬೇಸ್್ 30-03-2021
ನಲ್ಲಿ
ಪರ .ವ
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನ
ದಿನಂಕವನ್ನನ
ಬ್ದ್ಲ್ಲಸುವ ಬ್ಗೆೆ .
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ನರಿೋಕ್ಷಕರು ಮತುಾ
ಅಬ್ಕ್ತರಿ ಉಪ 30-03-2021
ನರಿೋಕ್ಷಕರ ಹುದೆು ಗಳಿಗೆ ಎಕೆಸ ೈಜ್್ಕೆರ ೈಂ ಸಾಫ್ಟ ್ವೇರ್್ನ
ಲಾಗಿನ ನಲ್ಲಿ ಹಸದಾಗಿ user ID ಯನ್ನನ ಸೃಜಿಸುವ
ಬ್ಗೆೆ .

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.
ಕಡತ
ಚಾಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ರುತಾ ದೆ.

ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಪ್ರಿ ಲ್-2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ವರೆಗಿನ
ಆರ್.ಟಿ.ಐ.
(4 (1)-ಎ)
ಕ್ಿ ,
ಸಂ

ಕ್ಡತ ಸಂಖೆೆ

01

ಇಸಿಇ/01/ಸಿಆರ್
ಎಂ/ಶಿವಮೊಗ್ಗ /2012-21

02

ಇಸಿಇ/02/ಸಿಆರ್
ಎಂ/ಕೊಡಗು/2012-21

03

ಇಸಿಇ/03/ಸಿಆರ್್
ಎಂ/ಉಡುಪಿ/2020-21

ವಿಷಯ

ಆರಂಭೀಸಿ
ದ ದಿನಿಂಕ್

ಪಾಲುದಾರರು, ಮೆ||ಸಪ್ತ ಗಿರಿ ಬಾ/ರೆ, ಸಿಎಲ್-9
ಸನ್ನ ದುದಾರರು,
ಚೆಟ್ಟಿ ವಳ್ಳಿ ಗ್ರ ಾ್,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ,
ತಾಲ್ಲೂ ಕು
ಇವರು
2019-20ನೇ
ಸಾಲಿಗೆ
ಹಂದಿರುವ ಸಿಎಲ್-9 ಸನ್ನ ದು ವಿರುದ್ದ
ದಾಖಲಾಸಿ ಘೀರ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನನ ಬಿಎಲ್್ ಸಿ
ಪ್ರ ಕರಣವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಧದ್ ವಿಧವನ್ನನ ಪ್ರಿವತಥಸಿ
ಇಲಾಖಾ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯ ರ್ಥಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆಗ .
ಸಾರಾಯಿ ಪಾಕೆಟ್ಗ್ಳಲಿೂ ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ.ದ್ರವನ್ನನ
ನ್ಮೂದಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ
ಗಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನ್ ದ್ರೆಕೆೆ
ಮದ್ಯ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತತ ರುವ ಬಗೆಗ ದೂರು ಕುರಿತು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಬಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ್ಲಿೂ
ದಿನ್ಸಿ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ಳಲಿೂ ಅಕರ ಮ ಮದ್ಯ ವಯ ಪಾರದ್
ಬಗೆಗ ದೂರು ಕುರಿತು.

04-06-2020

04-06-2020

08-06-2020

ವಿಲೆ ದಿನಿಂಕ್
ವಿಲೆ ಸ್ವ ರೂಪ
ದಾಖಲೆ ಕೀಣೆಗೆ
ಕ್ಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಿಂಕ್

