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.

PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ PÀ®A 4(1) (J) ¥ÀnÖ.
¨ÁºÀåªÀÄÆ® £ËPÀgÀgÀ DqÀ½vÀ (ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ r-UÀÆæ¥ï £ËPÀgÀgÀÄ) «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖ.
PÀæ.
¸ÀA

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

1

E¹E: 02: ªÁZÁ:¨ÁªÀÄÆ:2016 ¨sÁUÀ-3

2

E¹E: 22: UÀÆæ¥ï-r/EvÀgÉ/:2018

3

E¹E/02/¨Á.ªÀÄÆ/2019-20

4

E¹E/01/¨ÁºÀåªÀÄÆ®/2019-20

5

E¹E/03/¨Á.ªÀÄÆ/2019-20

6

E¹E/04/¨Á.ªÀÄÆ/2019-20

7

E¹E/06/¨Á.ªÀÄÆ/zÁ.£Ë/2019-20

8

E¹E/07/¨Á.ªÀÄÆ/2019-20

9

E¹E/09/¨Á.ªÀÄÆ/ªÁ.ZÁ/2019-20

10

E¹E/11/¨Á.ªÀÄÆ/rEN/2019-20

11

JPÉìöÊeï-15024/06/2020-JPÉìöÊeï-Crä£ï

«µÀAiÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¨ÁºÀå ªÀÄÆ®zÀ ªÁºÀ£À
ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ.
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¨ÁºÀå ªÀÄÆ®zÀ ªÁºÀ£À
ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ.
«zsÁ£ÀªÀÄAqÀ®zÀ C¢üªÉÃ±À£ÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀbÉÃj ªÉÃ¼ÉAiÀÄ
£ÀAvÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ £ËPÀgÀjUÉ HlzÀ ¨sÀvÉå ¥ÁªÀw¸ÀÄªÀ
PÀÄjvÀÄ
C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¨ÁºÀåªÀÄÆ®¢AzÀ qÉÃmÁ JAnæ
D¥ÀgÉÃlgï/PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄªÀÄw
¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀÄªÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV
¨ÁºÀåªÀÄÆ®¢AzÀ UÀÆæ¥ï-r, ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ/rEN ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À
ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ eÁj ªÀÄvÀÄÛ vÀ¤SÁ PÁAiÀÄðPÉÌ £ÉgÀªÁUÀ®Ä
¨ÁºÀåªÀÄÆ®¢AzÀ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀ zÁ½ £ËPÀgÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ.
C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è zÁ½ £ËPÀgÀgÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ
¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°è ºÁUÀÆ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üÃ£ÀzÀ°è §gÀÄªÀ
¤UÀªÀÄ/ªÀÄAqÀ½/¸ÉÆ¸ÉÊn ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ C¢üÃ£À
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ
PÁ«ÄðPÀjUÉ PÀ¤µÀÖ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
ªÀiÁ£Àå C§PÁj ¸ÀaªÀgÀ D¥ÀÛ ±ÁSÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸À®Ä
¨ÁºÀåªÀÄÆ® ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¨ÁºÀåªÀÄÆ®¢AzÀ qÉÃmÁ JAnæ
D¥ÀgÉÃlgï/PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄªÀÄw
¤ÃqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°è ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ°è £ÉÃªÀÄPÀUÉÆAqÀ
¹§âA¢UÀ½UÉ PÀ¤µÀÖ ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀÄªÀ §UÉÎ.

PÀqÀvÀ
DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ
22-07-2017
17-09-2018
26-04-2019

19-07-2019

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30-05-2019

24-06-2019
09-07-2019
16-09-2019

10-12-2019
10-03-2020

-2PÀæ.
¸ÀA

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

12

E¹E/01/¨Á.ªÀÄÆ/2020-21

13

E¹E/02/¨Á.ªÀÄÆ/a.ªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ/202021

14

E¹E/03/¨Á.ªÀÄÆ/ªÁZÁ/2020-21

15

E¹E/04/¨Á.ªÀÄÆ/ªÁZÁ/2020-21

16

E¹E/05/¨Á.ªÀÄÆ/ªÁZÁ/2020-21

17

E¹E/05/¨Á.ªÀÄÆ/¸Àé.¹/2020-21

«µÀAiÀÄ
C§PÁj E¯ÁSÉ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ E°è UÀÄwÛUÉ CxÀªÁ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ GzÉÆåÃUÀ PÉÆr¹PÉÆqÀ®Ä
ªÀÄ£À«
¨ÁºÀåªÀÄÆ®UÀ½AzÀ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É qÁmÁ JAnæ
D¥ÀgÉÃlgÀÄ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß E¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸ÀA§AzsÀ mÉAqÀgï
ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄªÀgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä
¨ÁºÀåªÀÄÆ®¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è SÁ° EgÀÄªÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ
ºÀÄzÉÝU½
À UÉ ¨ÁºÀåªÀÄÆ®¢AzÀ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À
ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¨ÁºÀåªÀÄÆ¢AzÀ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ §UÉÎ mÉAqÀgï
d»ÃgÁvÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¨ÁºÀåªÀÄÆ®¢AzÀ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ
DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀéZÀÒvÁ ¸ÀE§âAEUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÀÄÝ ªÉÃvÀ£À
¥ÁªÀw¸ÀÄªÀ §UÉÎ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-

-

-

-

-

-

13-08-2020

-

-

-

23-11-2020

-

-

-

24-02-2021

-

-

-

24-02-2021

-

-

-

PÀqÀvÀ
DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬ ಂದಿ ದೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
(4 (1) ಎ ಪಟ್ಟಿ )-2020-21 (ದಿ: 01-04-2020 ರಿಂದ 31-03-2021)
ಕ್ರ .ಸಂ. ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

1.

ಇಸಿಇ/01/ದೂರು/2020-21

2.

ಇಸಿಇ/02/ ದೂರು/2020-21

3.

ಇಸಿಇ/03/ದೂರು/2020-21

4.

ಇಸಿಇ/04/ದೂರು/2020-21

5.

ಇಸಿಇ/05/ದೂರು/2020-21

6.

ಇಸಿಇ/06/ದೂರು/2020-21

ವಿಷಯ

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ ಮ ೀ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು,
ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಹಿರೇಮಠ
(ವಿಳಾಸ ನೀಡಿಲಲ ) ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಸುಳ್ಳು
ಪರ ಕರಣ ದಾಖಲಸುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರ
ಸಂಘ, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಬಂದುಶ್ರ ೀ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಮಡಿಕೇರಿಯ
ಸಾವವಜನಕರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಲಯದ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರಾದ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾಗಯ ವಿರುಧ್ದ ಶ್ರ ೀ ಜಗದಿೀಶ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ
ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪರ ಭಾರಿ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಆಯುಕಿ ರು, ,ಕೊಪಪ ಳ ಮತ್ತಿ ಅಜಯ ಉಮಮ ದಗಿ
ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಕೊಪಪ ಳ ವಿರುಧ್ದ ಚಕರ ವತಿವ
ನಾಯಕ ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಲಾಕಡೌನ ಅವಧಿಯಲಲ ನ ಅಕರ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ಸುಿ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂದು ವೈನ ಮರ್ವಂಟ
ಅಸೀಷಿಯೇಷನ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕ್ಡತ
ಆರಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್

2-5-2020

2-5-2020

7-5-2020

7-5-2020

7-5-2020

14-5-2020

ವಿಲೆ
ದಿನಾಂಕ್/ದಾಖಲೆ
ಕೋಣೆಗೆ
ಕ್ಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್
16-5-2020

ವಿಲೇ ಸ್ವ ರೂಪ

“ಇ” ವಿಲೆ

7.

ಇಸಿಇ/07/ದೂರು/2020-21

8.

ಇಸಿಇ/08/ದೂರು/2020-21

9.

ಇಸಿಇ/09/ದೂರು/2020-21

10.

ಇಸಿಇ/10/ದೂರು/2020-21

11.

ಇಸಿಇ/11/ದೂರು/2020-21

12.

ಇಸಿಇ/12/ದೂರು/2020-21

13.

ಇಸಿಇ/13/ದೂರು/2020-21

14.

ಇಸಿಇ/14/ದೂರು/2020-21

ಸೀಮವಾರಪೇಟೆ ವಲಯದ ಅಬಕಾರಿ
ನರಿೀಕ್ಷಕರಾದ ನಟರಾಜು ವಿರುಧ್ದ ಶ್ರ ೀ
ಎಸ.ಎಸ.ಮನೀಹರ ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ನಾಗಶಯನ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
ಹಾವೇರಿ ವಿರುಧ್ದ ಲೀಕಾಯುಕಿ ದೂರು ಸಂಖೆಯ :
3238/2019 ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ನಾಗಶಯನ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
ಹಾವೇರಿ ವಿರುಧ್ದ ಲೀಕಾಯುಕಿ ದೂರು ಸಂಖೆಯ :
299/2020 ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪರ ಶಂತಕುಮಾರ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
ರಾಯಚೂರು ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಲೀಕಾಯುಕಿ
ದೂರು ಸಂಖೆಯ : 3240/2019 ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಆರ.ಪಿ.ಸಿ ಲೇಔಟ ವಲಯದ ಅಬಕಾರಿ
ನರಿೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ ಮತ್ತಿ ಪಿೀಣಯ ವಲಯದ
ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರಾದ ದಯಾನಂದ ವಿರುಧ್ದ
ಗೊಲಲ ರಹಟ್ಟಿ ಸಾವವಜನಕರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ನಾಯ ಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಬಕಾರಿ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರ ವಿರುಧ್ದ ಗೌಡಪಪ ಎಂಬುವವರು ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪರ ಶಂತಕುಮಾರ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ
ನಾಗಲಂಗಸಾಾ ಮಿ ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಟ್ಟ.ಎಂ. ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು,
ಕೊೀರಮಂಗಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಇವರ
ಕತವವಯ ಲೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಕಾಯುಕಿ ದಲಲ
ಸಾ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ದೂರು

14-5-2020

16-5-2020

16-5-2020

16-5-2020

16-5-2020

16-5-2020

16-5-2020

26-6-2020

ಜೂನ-2020 ರಲಲ
ಸೂಕಿ ಕರ ಮಕಾಾ ಗಿ
ಸಿಾ ೀಕೃತವಾದ
ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು
ಶ್ಸುಿ ಶಖೆಗ್ಗ
ಹಸಾಿ ಂತರಿಸಿದೆ.

ದೂರು
ಕಡತವನ್ನು
ಮಾತರ “ಇ”
ವಿಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಶ್ಸುಿ ಶಖೆಯಲಲ

ಕರ ಮ
ಜಾರಿಯಲಲ ದೆ
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

ಇಸಿಇ/15/ದೂರು/2020-21

ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು 26-6-2020
ವಲಯ ಇವರ ಕುರಿತ್ತ ಕೇಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ನೀಡದ ಶ್ವಮೊಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
ಕಣಿ ಪಿಪ ನಂದ ಕಡತ ಸಂಖೆಯ 16 ಕೊಟ್ಟಿ ರುವುದಿಲಲ . 15 ರ ನಂತರ 17 ಆಗಿರುತಿ ದೆ
ಇಸಿಇ/17/ದೂರು/2020-21
ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ ಯ ಮದಯ ದಂಗಡಿಗಳಲಲ ನಯಮ
26-9-2020
ಮಿೀರಿ ಮದಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ
ದೂರು
ಇಸಿಇ/18/ದೂರು/2020-21
ಜಯನಗರ ಸಾಂಸಾ ೃತಿಕ ಕಲ ಬ ನಲಲ
7-10-2020
ಅಕೊಿ ೀಬರ-2020
ನಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಾರ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ
ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಲೀಕಾಯುಕಿ ದಲಲ ಪರ ಕರಣ
ಸಂಖೆಯ : 1059/2020 ರಲಲ ಆದಿರೆಡಿಿ , ಬನಶಂಕರಿ
ಇವರು ದೂರು ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಇಸಿಇ/19/ದೂರು/2020-21
ನಾಗಶಯನ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
7-10-2020
ಚಿತರ ದುಗವ ವಿರುಧ್ದ ಕನಾವಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕ ,
ದಲತ ಸಮಿತಿ , ಚಿತರ ದುಗವ ಇವರು ದೂರು
ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಇಸಿಇ/20/ದೂರು/2020-21
ಕಣಿ ಪಿಪ ನಂದ ಕಡತ ಸಂಖೆಯ :19 ರ ನಂತರ 20 ಕೊಟ್ಟಿ ರುವುದಿಲಲ . 21 ಆಗಿರುತಿ ದೆ
ಇಸಿಇ/21/ದೂರು/2020-21
ಶ್ರ ೀಮತಿ ನಮವಲ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು ,
7-10-2020
ಚಿತರ ದುಗವ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಕನಾವಟಕ ರಕ್ಷಣಾ
ವೇದಿಕ ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಇಸಿಇ/22/ದೂರು/2020-21
ಶ್ರ ೀ ಟ್ಟ.ಎಂ.ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು,
7-10-2020
ಯು.ಎಸ.ಎಲ ಕಂಪ್ನ, ಬಂಗಳೂರು ಇವರ
ವಿರುಧ್ದ ಶ್ರ ೀ ರಾಮೇಗೌಡ, ಬಂಗಳೂರು ಇವರು
ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಇಸಿಇ/23/ದೂರು/2020-21
ಛಾಯಾ ಅಂಗಡಿ, ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ,
7-10-2020
27-01-2021
ನವಲಗುಂದ ವಲಯ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ನವಲಗುಂದ
ದಲತ ಸಂಘಷವ ಸಮಿತಿ ಇವರು ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

“ಇ” ವಿಲೆ

“ಇ” ವಿಲೆ

24.

ಇಸಿಇ/24/ದೂರು/2020-21

25.

ಇಸಿಇ/25/ದೂರು/2020-21

26.

ಇಸಿಇ/26/ದೂರು/2020-21

27.

ಇಸಿಇ/27/ದೂರು/2020-21

28.

ಇಸಿಇ/28/ದೂರು/2020-21

29.

ಇಸಿಇ/29/ದೂರು/2020-21

30.

ಇಸಿಇ/30/ದೂರು/2020-21

31.

ಇಸಿಇ/31/ದೂರು/2020-21

32.

ಇಸಿಇ/32/ದೂರು/2020-21

ಶ್ರ ೀ ಧ್ಮವಪಪ , ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು, ಭದಾರ ವತಿ
ವಲಯ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಸಂಯುಕಿ ಜನತಾದಳ ,
ಭದಾರ ವತಿ ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಕೊೀಟೆ, ಅಬಕಾರಿ ಜಂಟ್ಟ
ಆಯುಕಿ ರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ
ಧ್ನರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ , ಉಡುಪಿ ಇವರು ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಜಗದಿೀಶ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
(ಕಾನೂನ್ನ) ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ ವಿರುಧ್ದ
ದೂರು
ಶ್ರ ೀ ಮಹಮಮ ದ ಹುಸೇನ ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬಬ ಂದಿ
ಮಾನಾ ಇವರು ಆಂಧ್ರ ದ ಗಡಿಭಾಗದ ಹಳಿು ಗಳಲಲ
ಅಕರ ಮ ಮದಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ
ದೂರು
ಶ್ರ ೀ ಬ.ಶ್ವಪರ ಸಾದ , ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು ,
ಮಂಡಯ ಇವರು ಸಿ.ಎಲ-7 ಅನ್ನು ಅಕರ ಮವಾಗಿ
ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು
ಶ್ರ ೀ ನಾಗೇಶ ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು ಮಂಡಯ ಇವರು
ಸಕಾವರಿ
ವಾಹನವನ್ನು
ದುರುಪಯೀಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು
ಬ.ಶ್ವಪರ ಸಾದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು ಮಂಡಯ
ಇವರು ನೀಡಿದ ಪತಿರ ಕಾ ಹೇಳಿಕಯನ್ನು ಪರಿಶ್ೀಲನೆಗ್ಗ
ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಂದು
ಲೀಕಾಯುಕಿ
ಪರ ಕರಣ
ಸಂ.ಎಂವೈಎಸ/16411/2020 ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶೀಭಾ, ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು
,ಪದಮ ನಾಭನಗರ ವಲಯ ವಿರುಧ್ದ ಜೆ.ನಾಗರಾಜು ,
ಪದಮ ನಾಭನಗರ ವಲಯ ಇವರು ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ನಾಗರಾಜಯಯ , ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
ಸನು ದುದಾರರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲ

7-10-2020

7-10-2020

7-10-2020

12-10-2020

12-10-2020

12-10-2020

12-10-2020

12-10-2020

12-10-2020

27-01-2021

“ಇ” ವಿಲೆ

33.

ಇಸಿಇ/33/ದೂರು/2020-21

34.

ಇಸಿಇ/34/ದೂರು/2020-21

35.

ಇಸಿಇ/35/ದೂರು/2020-21

36.

ಇಸಿಇ/36/ದೂರು/2020-21

37.

ಇಸಿಇ/37/ದೂರು/2020-21

38.

ಇಸಿಇ/38/ದೂರು/2020-21

39.

ಇಸಿಇ/39/ದೂರು/2020-21

40.

ಇಸಿಇ/40/ದೂರು/2020-21

ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಮಾರೇಗೌಡ,
ಬಂಗಳೂರು ಇವರು ದೂರು ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ನೆಲಮಂಗಲ ವಲಯದ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು
ಸಿ.ಎಲ-7
ಸನು ದನ್ನು
ನಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ
ಅನ್ನಮೊೀದನೆ
ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ
ಜನಜಾಗೃಥಿ
ವೇದಿಕ , ಬಂಗಳೂರು ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷ್ ಮ ೀಶ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಹಣ ವಸೂಲ
ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ಸುರೇಶ ಯಾದವ,
ಮೈಸೂರು ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರು ವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಾಯ ಮ್ಯಯ ಯೆಲ ಸಿಾ ಕಾ ರಾ ಅವರ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ
ಪೂವಾವನ್ನಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಸಲಲ ಸಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಇಸಿಇ/23/ಟ್ಟಎಂಪಿ/2017-18 ದಿನಾಂಕ; 29-5-2020
ರ ಸಂಬಂಧ್ ಲೀಕಾಯುಕಿ ಪರ ಕರಣ
ಬಸಿಡಿ/904/2020 ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಸತಿೀಶ, ದಿಾ .ದ.ಸ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ
ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
ಗೊೀವಿಂದಪಪ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಿರುಧ್ದ ಬಾರ ಹಮ ಣ ಬೀದಿ, ಕೊೀಲಾರ ನವಾಸಿಗಳ್ಳ
ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಂ.ಎನ. ಮಹೇಶ ಅ.ರ. ಮಂಡಯ ಇವರು
ಸನು ದುಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲ ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ
ದೂರು
ವಂಕಟಲಕ್ಷಮ ಮಮ ಪಾವಗಡ ಇವರು, ಶ್ವಬಸವಯಯ
ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಪಾವಗಡ ಇವರು ಹಳಿು ಗಳ
ಅಂಗಡಿಗಳಲಲ ಹಣ ವಸೂಲ ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ
ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

13-10-2020

13-10-2020

13-10-2020

13-10-2020

13-10-2020
3-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

27-01-2021

“ಇ” ವಿಲೆ

41.

ಇಸಿಇ/41/ದೂರು/2020-21

42.

ಇಸಿಇ/42/ದೂರು/2020-21

43.

ಇಸಿಇ/43/ದೂರು/2020-21

44.

ಇಸಿಇ/44/ದೂರು/2020-21

45.

ಇಸಿಇ/45/ದೂರು/2020-21

46.
47.

ಇಸಿಇ/46/ದೂರು/2020-21
ಇಸಿಇ/47/ದೂರು/2020-21

48.

ಇಸಿಇ/48/ದೂರು/2020-21

49.

ಇಸಿಇ/49/ದೂರು/2020-21

ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪರ ಸಾದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು
ಮಂಡಯ ಇವರು ಅಕರ ಮ ಆಸಿಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಶ್ರ ೀ
ಬಸವಗೌಡ ಮಂಡಯ ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಎ.ಟ್ಟ.ರಂಗನಾಥ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನರಿೀಕ್ಷಕರು
ತಿೀಥವಹಳಿು ಇವರು ದೂರುದಾರರ ಅಳಿಯನಗ್ಗ
ಮತ್ಿ ಂದು ಮದುವ ಮಾಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು
ಶ್ರ ೀ ಚಂದೆರ ೀಗೌಡ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರ
ವಿರುಧ್ದ ಗಂಗಾ ಹಳೇಮನ ಇವರು ದೂರು
ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಲೀಕೇಶ, ಪರ ಥಮ ದಜೆವ ಸಹಾಯಕರು
ಕಛೇರಿಯಲಲ ಮಾನಸಿಕ
ತ್ಂದರೆಯಾಗುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ದೂರು
ಶ್ರ ೀ ಜಾಾ ನಪರ ಕಾಶ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು
ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಸುಧಾ ಡಿ. ಇವರು
ದೂರು ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಗೊೀವಿನಗಿಡದ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲಲ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ
ಹಣ ವಸೂಲ ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ನಂದ
ಸನು ದುದಾರರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಮೈಸೂರು ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ
ಆಯುಕಿ ರು ಹಣ ವಸೂಲ ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಸನು ದುದಾರರು ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪರ ಸಾದ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು
ಮಂಡಯ ಇವರು ಸನು ದುಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲ
ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ಬಸವೇಗೌಡ ಮತ್ತಿ
ಮೈಸೂರು ದಲತ ಸಂಘಷವ ಸಮಿತಿ ಇವರು ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

20-11-2020

20-11-2020

20-11-2020

03-02-2021

50.

ಇಸಿಇ/50/ದೂರು/2020-21

51.

ಇಸಿಇ/51/ದೂರು/2020-21

52.

ಇಸಿಇ/52/ದೂರು/2020-21

53.

ಇಸಿಇ/53/ದೂರು/2020-21

54.

ಇಸಿಇ/54/ದೂರು/2020-21

55.

ಇಸಿಇ/55/ದೂರು/2020-21

56.

ಇಸಿಇ/56/ದೂರು/2020-21

57.

ಇಸಿಇ/57/ದೂರು/2020-21

58.

ಇಸಿಇ/58/ದೂರು/2020-21

ಎಂಎಸಐಎಲ ಸನು ದು ನೀಡಲು ಚಿತರ ದುಗವ
ಜಿಲೆಲ ಯ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು ಮತ್ತಿ
ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಹಣ ಕೇಳ್ಳತಿಿ ರುವುದಾಗಿ
ಚಿತರ ದುಗವ ಜಿಲಾಲ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪರ ಸಾದ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
ಬೀದರ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವೇಗೌಡ ಇವರು
ದೂರು ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಚಿತರ ದುಗವ ಜಿಲೆಲ ಯ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಿರುಧ್ದ ಎ.ಸಿ.ಬ.ಯಲಲ ಪರ ಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಮಾನಾ ತಾಲ್ಲಲ ಕ್ಷನ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುಧ್ದ
ಹಿಂದು ದಲತ ಸಂಘಷವ ಸಮಿತಿ , ರಾಯಚೂರು
ಇವರು ದೂರು ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಚಂದರ ಕುಮಾರ ಮತ್ತಿ ಕುಮಾರ ಅಬಕಾರಿ
ನರಿೀಕ್ಷಕರ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
ಬಸವರಾಜ ಗೊೀವಿನಗಿಡದ ರಾಸಾಯನಕ ತಜಾ ರು
ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ ಮ ೀದೇವಿ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಕುಷಠ ಗಿ
ವಲಯ ಇವರು ತಾ.ಪಂಚಾಯಿಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರೊಡನೆ
ಅಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ,
ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ ಮಹಾಂತಮಮ ಕಾಶ್ಮಪಪ ಇವರು
ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹನ್ನಮೇಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೀಲ ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬಬ ಂದಿ
ಹುನಗುಂದ ವಲಯ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಶ್ರ ೀ
ಬಸವರಾಜ ಚೂರಿ ಹುನಗುಂದ ವಲಯ ಇವರು
ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಮಹಾದೇವ ಪೂಜಾರ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರ
ವಿರುಧ್ದ ವಿಜಯಪುರ ಮದಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು
ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

21-11-2020

ಚಾಲಿ ಯಲಲ ದೆ

21-11-2020

30-11-2020

30-11-2020

ಚಾಲಿ ಯಲಲ ದೆ

30-11-2020

ಚಾಲಿ ಯಲಲ ದೆ

30-11-2020

ಚಾಲಿ ಯಲಲ ದೆ

ಡಿಸಂಬರ2020

ಡಿಸಂಬರ2020

ಡಿಸಂಬರ2020

59.

ಇಸಿಇ/59/ದೂರು/2020-21

60.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/01/ದೂರು/2021

61.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/02/ದೂರು/2021

62.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/03/ದೂರು/2021

63.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/04/ದೂರು/2021

64.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/05/ದೂರು/2021

65.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/06/ದೂರು/2021

66.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/07/ದೂರು/2021

67.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/08/ದೂರು/2021

68.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/09/ದೂರು/2021

69.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/10/ದೂರು/2021

ಶ್ರ ೀ ಆಂಜಿನಯಯ ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಮಾನಾ
ಡಿಸಂಬರತಾಲ್ಲಲ ಕು ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ರವಿ ಬಸನಗೌಡ,
2020
ರಾಯಚೂರು ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿ.ಎನ.ಮಂಜುಳ. ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು
6-1-2021
ದೇವನಹಳಿು ವಲಯ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
ಕೊೀಲಾರ ಜಿಲಾಲ ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳ ವಿರುಧ್ದ
6-1-2021
ದೂರು
ನಯಮ ಮಿೀರಿ ಸಿ.ಎಲ-7 ಸನು ದು
6-1-2021
ನೀಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ದೂರು
ನವಲಗುಂದ ವಲಯದ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರ
6-1-2021
ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
ಶರಣಪಪ ಬಬಲಾದ ನವೃತಿ ಅಉನ ಇವರ
6-1-2021
ಕಾಲಭದದ ವೇತನಬಡಿಿ ಮಾಡಲು ಅಬಕಾರಿ
ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳ್ಳ ತ್ಂದರೆ ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ
ದೂರು
ಶ್ರ ೀ ಗುಂಜೇಕಾರ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು
7-1-2021
ನವಲಗುಂದ ವಲಯ ಇವರು ಪರ ಕಾಶ ಸಿಎ.ಲ-2
ಸನು ದುದಾರರಿಗ್ಗ ಕ್ಷರುಕುಳ ನೀಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ
ರಮೇಶ, ಬಂಗಳೂರು ಇವರು ದೂರು
ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಗಿರಿೀಶ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಬಳಾು ರಿ
7-01-2021
ಇವರು ಇಲಾಖೆಯ ಗುಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೀರಿಕ
ಮಾಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ದೂರು
ತಾಂತಿರ ಕ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೂರು ಈ ಕಡತದಲಲ ಲಗತಾಿ ಗದೇ ಇ-ಆಫೀಸ ನಲಲ ಈ ಕಡತ ಖಾಲ
ಇರುತಿ ದೆ
ಜನಸಪ ಂದಮ ಕೊೀಶಕಾ ವಿಷಯವಾರು ನೀಡಲ
3-2-2021
ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಸಂಗಮೇಶ ಮ್ಯರನಾಳ ಇವರು ಲಂಗಿಕ
3-2-2021
ಕ್ಷರುಕುಳ ನೀಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ಸುಹಾಸಿನ ಅಉನ

70.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/11/ದೂರು/2021

71.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/12/ದೂರು/2021

72.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/13/ದೂರು/2021

73.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/14/ದೂರು/2021

74.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/15/ದೂರು/2021

75.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/16/ದೂರು/2021

76.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/17/ದೂರು/2021

77.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/18/ದೂರು/2021

78.
79.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/19/ದೂರು/2021
ಎಕಸ ೈಸ/15033/20/ದೂರು/2021

ಜಮಖಂಡಿ ವಲಯ ಇವರು ದೂರು ದಾಖಲಸಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಪಪ ಅಉಅ ಹಿರಿಯೂರು ಇವರ ವಿರುಧ್ದ
03-3-2021
ನಂದ ಮಾಲೀಕರು ಚಳು ಕರೆ ಇವರು ದೂರು
ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ತಾಂತಿರ ಕ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೂರು ಈ ಕಡತದಲಲ ಲಗತಾಿ ಗದೇ ಇ-ಆಫೀಸ ನಲಲ ಈ ಕಡತ ಖಾಲ
ಇರುತಿ ದೆ
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಮ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರ
3-63-2021
5-3-2021 ರಂದು
ದೂರು ಕಡತವು
ವಿರುಧ್ದ ಶ್ರ ೀ ವಿನೀದ , ಮಂಡಯ ಇವರು ದೂರು
ಶ್ಸುಿ ಶಖೆಗ್ಗ
“ಇ”
ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹಸಾಿ ಂತರವಾಗಿದುದ , ವಿಲೆಯಾಗಿದುದ ,
ದೂರು ಕಡತದಲಲ
ಶ್ಸುಿ ಶಖೆಯಲಲ
ಕರ ಮ ಬಾಕ್ಷ ಇಲಲ
ಚಾಲಿ ಯಲಲ ರುತಿ ದೆ
ಶ್ರ ೀ ವಂಕಟೇಶ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು , ಬಳಾು ರಿ
3-3-2021
ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ, ವಿರುಧ್ದ
ನರಸಪಪ , ಸಿರಗುಪಿಪ ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ನಾಗಭೂಷಣ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನರಿೀಕ್ಷಕರು,
3-3-2021
ಚಿಕಾ ಬಳಾು ಪುರ ವಿರುಧ್ದ ಶ್ರ ೀಕಾಂತ ಕೊೀಲಾರ
ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ರ ೀ ಸಂತ್ೀಷಕುಮಾರ ದಿಾ ತಿೀಯ ದಜೆವ
3-3-2021
ಸಹಾಯಕರು ಮಂಡಯ ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
ಸಂಜಿೀವರೆಡಿಿ ಬಳಲುದ, ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬಬ ಂದಿ
3-3-2021
ಹುಬಬ ಳಿು ವಲಯ ವಿರುಧ್ದ ಮಲಲ ಕಾಜುವನ
ಹುಬಬ ಳಿು ಇವರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ತಾಂತಿರ ಕ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೂರು ಈ ಕಡತದಲಲ ಲಗತಾಿ ಗದೇ ಇ-ಆಫೀಸ ನಲಲ ಈ ಕಡತ ಖಾಲ
ಇರುತಿ ದೆ
ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರುಗಳ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
3-3-2021
ಮೊೀನಪಪ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಮಾನಾ ವಲಯ
3-3-2021
ವಿರುಧ್ದ ರಮೇಶ ಅ.ಉ.ನ. ,ಇವರು ದೂರು
ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

80.

81.
82.
83.

84.

85.
86.

87.
88.

89.

90.
91.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/21/ದೂರು/2021 ಮೊೀನಪಪ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಮಾನಾ ವಲಯ
3-3-2021
ವಿರುಧ್ದ ರಮೇಶ ಅ.ಉ.ನ. ,ಇವರು ದೂರು
ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಕಸ ೈಸ/15033/22/ದೂರು/2021 ಮ್ಯಳಬಾಗಿಲು ವಲಯದ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ
4-3-2021
ಕರ ಮ ತೆಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳು ತಿಿ ಲಲ ವಂದು ದೂರು
ಎಕಸ ೈಸ/15033/23/ದೂರು/2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ ಪೊೀಕಳೆ ಎಂಎಸಐೆಲ ಅಧಿಕಾರಿ
4-3-2021
ಮತ್ತಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುಧ್ದ ದೂರು
ಎಕಸ ೈಸ/15033/24/ದೂರು/2021 ಕ.ಪರ ಶಂತಕುಮಾರ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
4-3-2021
ರಾಯಚೂರು ಕೊಪಪ ಳ ವಿರುಧ್ದ ಅನಾಮಧೇಯ
ದೂರು
ಎಕಸ ೈಸ/15033/25/ದೂರು/2021 ಶ್ರ ೀ ದೇವರಾಜ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಚಿತರ ದುಗವ
4-3-2021
ವಿರುಧ್ದ ಚಿತರ ದುಗವದ ನಂದ ಮದಯ ದಂಗಡಿ
ಮಾಲೀಕರು ದೂರು ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಕಸ ೈಸ/15033/26/ದೂರು/2021 ತಾಂತಿರ ಕ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೂರು ಈ ಕಡತದಲಲ ಲಗತಾಿ ಗದೇ ಇ-ಆಫೀಸ ನಲಲ ಈ ಕಡತ ಖಾಲ
ಇರುತಿ ದೆ
ಎಕಸ ೈಸ/15033/27/ದೂರು/2021 ಮೊೀನಪಪ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಮಾನಾ ವಲಯ
5-3-2021
ವಿರುಧ್ದ ರಮೇಶ ಅ.ಉ.ನ. ,ಇವರು ದೂರು
ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಕಸ ೈಸ/15033/28/ದೂರು/2021 ತಾಂತಿರ ಕ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೂರು ಈ ಕಡತದಲಲ ಲಗತಾಿ ಗದೇ ಇ-ಆಫೀಸ ನಲಲ ಈ ಕಡತ ಖಾಲ
ಇರುತಿ ದೆ
ಎಕಸ ೈಸ/15033/29/ದೂರು/2021 ಕಂಪಿಲ ಯ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ /ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳ್ಳ
5-3-2021
ಕ್ಷರುಕುಳ ನೀಡುತಿಿ ರುವುದಾಗಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಾನಕ್ಷ
ಕಂಪಿಲ ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಕಸ ೈಸ/15033/30/ದೂರು/2021 ಶ್ವಪಪ ಎಸ.ಹೆಚ. ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು
5-3-2021
ಇವರ ವಿರುಧ್ದ ಪರ ಕಾಶ (ವಿಳಾಸ ನೀಡಿಲಲ ) ದೂರು
ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಕಸ ೈಸ/15033/31/ದೂರು/2021 ಕ.ವಿ.ರಾಜೇಂದರ ಇವರು ಮನವಿ ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
5-3-2021
ಎಕಸ ೈಸ/15033/32/ದೂರು/2021 ಬಯುಡಿ-2 ರ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು ಮತ್ತಿ
9-3-2021
ವಲಯ ಸಂಖೆಯ :9 ರ ಅಬಕಾರಿ ನರಿೀಕ್ಷಕರ ವಿರುಧ್ದ
ದೂರು

92.
93.

94.

95.

ಎಕಸ ೈಸ/15033/33/ದೂರು/2021 ಇ-ಜನಸಪ ಂದನ ಕೊೀಶದಲಲ ಮನವಿ ಅಜಿವಗಳ
ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ
ಎಕಸ ೈಸ/15033/34/ದೂರು/2021 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಬಂದುಶ್ರ ೀ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು,
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ ಮತ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ ಮ ೀಶ ಅ.ನ. ವಿರುಧ್ದ
ಕೊಡಗು ಜಿಲಾಲ ಸನು ದುದಾರರು ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

22-3-2021

ಎಕಸ ೈಸ/15033/35/ದೂರು/2021 ಶ್ರ ೀ ಮೊೀಸಸ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕಿ ರು ಮತ್ತಿ
ಚಂದರ ಕುಮಾರ ಅ.ನ. ಮಂಡಯ ಜಿಲೆಲ ವಿರುಧ್ದ ಶ್ರ ೀ
ಕೇಶವಮೂತಿವ ಮಂಡಯ ಇವರು ದೂರು
ಸಲಲ ಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಕಸ ೈಸ/15033/36/ದೂರು/2021 ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನರಿೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತಿ
ಸಂದೇಶ ಹೊರಗುತಿಿ ಗ್ಗ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವಿರುಧ್ದ
ಸೌಮಯ ,ಕ. ಹನ್ನಮಂತನಗರವಲಯ ಇವರು ದೂರು
ದಾಖಲಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

30-3-2021

30-3-2021

31-03-2021

17-7-2021 ರಂದು
ಮಾನಯ ಅಪರ
ಆಯುಕಿ ರು,
(ಆಡಳಿತ) ರವರ
ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ
ಕಛೇರಿಯ ಕೊಡಗು
ಐಎಂಎಲ ಶಖೆಗ್ಗ
ಹಸಾಿ ಂತರಿಸಿದೆ.

“ಇ” ವಿಲೆ

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

E¹E/01/J¸ïnDgï/2013

08-11-2013

-

-

-

E¹E/11/J¸ïnDgï/²µÁÖZÁgÀ/2014

C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV C¥ÀgÁzsÀ ªÀ»AiÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀPÁðj ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄ¢æ¹ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
²µÁÖZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ

08-09-2014

E¹E/07/J¸ïnDgï/2014

F PÀbÉÃjAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ Anti-virus Software RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ

07-07-2014

E¹E/26/J¸ïnDgï/2014

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÁj
¹§âA¢UÀ½UÉ ¸ÀªÀÄªÀ¸ÀÛç ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÀÆgÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸À®Ä
ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃqÀÄªÀ §UÉÎ
¸ÀªÀÄªÀ¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀÆgÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¹ ¸ÀgÀ§gÁdÄ
ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ
F PÀbÉÃjUÉ CAvÀeÁð® ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ

31-03-2015

-

-

-

27-06-2015

-

-

-

08-05-2015

-

-

-

-

-

E¹E/03/J¸ïnDgï/2015
E¹E/01/ J¸ïnDgï/2015
E¹E/07/ ¦AiÀÄÄDgï/2015
E¹E/16/ J¸ïnDgï /2016
E¹E/08/ J¸ïnDgï /2015-16
E¹E/01/¦AiÀÄÄDgï/2017-18
E¹E/09/J¸ïnDgï/2017-18
E¹E/11/J¸ïnDgï/2017-18
E¹E/10/J¸ïnDgï/2017-18
E¹E/17/J¸ïnDgï/2017-18
E¹E/18/J¸ïnDgï/2017-18
E¹E/20/J¸ïnDgï/2017-18

F PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ºÉÆ¸ÀzÁV DzsÀÄ¤PÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉgÁPïì
AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
F PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¹¹n« PÁåªÉÄgÁUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ

28-10-2015

C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ªÀiÁUÀð aÃn (gÀÆmï ¹è¥ï)
Export Route Slip ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ
F PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¸ÀéZÀÒvÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ
PÀÄjvÀÄ
F PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV RjÃ¢¹zÀ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ½UÉ vÀUÀ®ÄªÀ
ªÉÆvÀÛ ¥ÁªÀw¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
F PÀbÉÃjAiÀÄ/ E¯ÁSÉAiÀÄ/ C¢üPÁj/£ËPÀgÀgÀÄUÀ½UÉ UÀÄgÀÄw£À ¥ÀvÀæ
¤ÃqÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ºÉÆ¸À DªÀÈwÛAiÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß
RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV J-4 ¸ÉÊeï £À ªÉÊmï
²ÃmïUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV File Wrappers(Thick)
Registers UÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
ªÀiÁ£Àå C§PÁj ¸ÀaªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¯ÉÃR£À
¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ

05-03-2016

-

01-04-2017

-

-

-

05-06-2017

-

-

-

13-06-2017

-

-

-

05-06-2017

-

-

-

22-08-2017

-

-

-

22-08-2017

-

-

-

06-09-2017

-

-

-

30-11-2016

17

E¹E/20/J¸ïnDgï/2017-18 (¨sÁUÀ-2)

ªÀiÁ£Àå C§PÁj ¸ÀaªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¯ÉÃR£À
¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ

05-09-2019

-

-

-

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

14-03-2018

-

-

-

26-03-2018

-

-

-

08-06-2018

-

-

-

20-12-2018

-

27-07-2018

-

-

-

06-10-2018

-

-

-

27-10-2018

-

-

-

29-12-2018

-

-

-

02-01-2019

-

-

-

24-01-2019

-

-

-

24-01-2019

-

-

-

28-01-2019

-

-

-

30-01-2019

-

-

-

04-02-2019

-

-

-

19-12-2019

-

-

-

-2PÀæ.
¸ÀA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

E¹E/38/J¸ïnDgï/2017-18

C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV Samsung Laser jet
Printer UÀ½UÉ Catridge £ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À ±ÀÄ¢ÞÃPÀgÀt
AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß RjÃ¢¹ C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
ªÀiÁ£Àå C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CUÀvÀå«gÀÄªÀ
¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
ºÉÆ¸ÀzÁV £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ

E¹E/41/J¸ïnDgï/2017-18
E¹J¸ï/02/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/04/J¸ïnDgï/2018-19 ¨sÁUÀ-2
E¹J¸ï/06/J¸ïnDgï/2018-19
E¹J¸ï/10/J¸ïnDgï/2018-19
E¹J¸ï/12/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/15/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/16/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/17/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/19/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/20/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/21/J¸ïnDgï/2018-19

30
31
32

E¹E/22/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/24/J¸ïnDgï/2018-19

C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CUÀvÀå«gÀÄªÀ ¸ÁªÀÄVæ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°ègÀÄªÀ Samsung Laser jet
Printer UÀ½UÉ Catridge £ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
ªÀiÁ£Àå C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°ègÀÄªÀ «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄUÀ½UÉ
¸ÀPÁ® ¸ÉÃªÉAiÀÄ ªÉÆºÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ Anti-virus
Software RjÃ¢¹ C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ºÉÆ¸À eÉgÁPïì
AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
F PÀbÉÃjAiÀÄ PÀlÖqÀ ±ÁSÉUÉ CUÀvÀå«gÀÄªÀ «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß
MzÀV¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
F PÀbÉÃjAiÀÄ PÀlÖqÀ ±ÁSÉUÉ CUÀvÀå«gÀÄªÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ
PÀÄjvÀÄ
C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ PÉÃAzÀæ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ
G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV MAzÀÄ ¦æAlgï RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
2019 gÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀÄªÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è
¸ÁªÀðd¤PÀjªÀÄzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁUÀÄªÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ ¤ªÀð»¸À®Ä
PÀAmÉÆæÃ¯ï gÀÆA vÉgÉAiÀÄÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj E¯ÁSÉUÉ UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À RjÃ¢UÁV C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É PÉÆÃgÀÄªÀ
PÀÄjvÀÄ
C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt PÉÆoÀrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
vÀAvÁæA±ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ

E¹J¸ï/24/J¸ïnDgï/2018-19
33
34

E¹E/26/J¸ïnDgï/2018-19

C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj«ÃPÀëuÉ) gÀªÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è
¹AUÀ¯ï PÉÆÃmï, ¹èÃ¥ï ªÉ¯ï ¨Éqï, ¦¯ÉÆèÃ PÀªÀgï UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ
§UÉÎ
C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥Á¸ÀuÉ) gÀªÀgÀ PÉÆoÀrUÉ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀAa£À ¯ÉÆÃUÉÆÃ C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ

08-02-2019

-

-

-

26-02-2019

-

-

-

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

26-02-2019

-

-

-

26-02-2019

-

-

-

26-02-2019

-

-

-

05-02-2019

-

-

-

05-04-2019

-

-

-

27-07-2019

-

-

-

29-04-2019

-

-

-

26-04-2019

-

-

-

16-05-2019

-

-

-

13-08-2019

-

-

-

26-08-2019

-

-

-

05-09-2019

-

-

-
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35
36
37
38
39

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

E¹E/27/J¸ïnDgï/2018-19

C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥Á¸ÀuÉ) gÀªÀgÀ PÉÆoÀrUÉ
n«UÉ PÉÃ§¯ï C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥Á¸ÀuÉ) gÀªÀgÀ PÉÆoÀrUÉ
¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ ¯ÉPÀÌ «¨sÁUÀzÀ G¥ÀAiÉÆUÀPÁÌV D¦üÃ¸ï mÉÃ§¯ï
ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃzÉæeï RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
F PÀbÉÃj G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß
RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
F PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CUÀvÀå«gÀÄªÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼À
¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
Procurement of 5 units of Surface pro
through Gem portal
F PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ
§UÉÎ
C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÃªÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ
«ÃrAiÉÆÃ awæÃPÀgÀt ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ
F PÀbÉÃjAiÀÄ n.« ºÁUÀÆ eÉgÁPïì AiÀÄAvÀæUÀ½UÉ Stabilizer
£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (PÉÃAzÀæ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥Á¸ÀuÉ) gÀªÀgÀ PÉÆoÀrUÉ
¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°ègÀÄªÀ JgÀqÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ïUÀ¼À£ÀÄß
zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
PÉÃAzÀæ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ
CUÀvÀåªÁVgÀÄªÀ ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ

E¹E/28/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/29/J¸ïnDgï/2018-19
E¹E/23/J¸ï.n.Dgï/2018-19
E¹E/01/J¸ïnDgï/2019-20

40

E¹E/01/J¸ïnDgï/¦DgïM/2019-20

41

E¹E/02/J¸ïnDgï/2019-20

42
43

E¹E/03/J¸ïnDgï/2019-20
E¹E/04/J¸ïnDgï/2019-20

44

E¹E/05/J¸ïnDgï/2019-20

45

E¹E/06/J¸ïnDgï/2019-20

46

E¹E/07/J¸ïnDgï/2019-20

47

E¹E/07/J¸ïnDgï/zÀÄgÀ¹Û/2019-20

48

E¹E/08/J¸ïnDgï/2019-20

49

E¹E/08/J¸ïnDgï/zÀÄgÀ¹Û/2019-20

50

E¹E/09/J¸ïnDgï/2019-20

C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀ ªÀÈAzÀzÀ £ÉÃgÀ £ÉÃªÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è
CUÀvÀåªÁzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ «¹l¸ïð gÀÆªÀiï ªÀÄvÀÄÛ «.L.¦
¯ÁAZï£À°è ºÁQgÀÄªÀ ¸ÉÆÃ¥sÁUÀ¼À gÉVì£ï PÀªÀgïUÀ¼À£ÀÄß
§zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ/zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üSÁjUÀ¼À PÉÆoÀrUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ
ªÁµï gÀÆA £À°è ºÁ¼ÁVgÀÄªÀ PÀ£ÀßrUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ §UÉÎ

-

-

-

-

-

-

05-09-2019

-

-

-

10-06-2019

-

-

-

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05-12-2019

-

-

-

07-12-2019

-

-

-

17-12-2020

-

-

-

19-12-2019

-

-

-

04-01-2020

-

-

-

06-01-2020

-

-

-

19-02-2020

-

-

-

26-08-2019
10-06-2019

-4PÀ.æ
¸ÀA

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

51

E¹E/11/J¸ïnDgï/2019-20

52

E¹E/18/J¸ïnDgï/E.D¦üÃ¸ï/2019-20

53

E¹E/15/J¸ïnDgï/E.D¦üÃ¸ï/2019-20

54

E¹E/16/J¸ïnDgï/2019-20

55

E¹E/17/J¸ïnDgï/2019-20

56

E¹E/18/J¸ïnDgï/2019-20

57

E¹E/20/J¸ïnDgï/2019-20

58

E¹E/21/J¸ïnDgï/2019-20

59

E¹E/23/J¸ïnDgï/2019-20

60

E¹E/24/J¸ïnDgï/2019-20

61

E¹E/25/J¸ïnDgï/2019-20

«µÀAiÀÄ

C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß
§gÉ¬Ä¸À¯ÁzÀ ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è E-D¦üÃ¸ï ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁV
Computers ºÁUÀÆ Scanner Machine UÀ¼£
À ÄÀ ß RjÃ¢¸ÀÄªÀ
§UÉÎ
¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ
vÀgÀ¨ÉÃw ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðUÁgÀPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ
ªÉÄÃ®àlÖ ªÀÈAzÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj gÀºÀzÁj ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj dAn DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ºÉÆ¸À¥ÉÃmÉ «¨sÁUÀ, gÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ ¹¹n«
PÁåªÉÄgÁUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À®Ä C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆoÀr ªÀÄvÀÄÛ GUÁæt
PÉÆoÀrAiÀÄ°è£À «zÀÄåvï §¯ïâUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ §UÉÎ
2020 £ÉÃ PÁå¯ÉAqÀgï ªÀµÀðzÀ PÁå¯ÉAqÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ qÉÊjUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀPÁðj ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (PÁ£ÀÆ£ÀÄ) gÀªÀgÀ «¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆ¸ÀzÁV
¸ÁåªÀiï¸ÀAUï ¦æAlgï ªÀÄvÀÄÛ ºÁqïð r¸ïÌ MzÀV¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ°è E-«zsÁ£ï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ
§UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CUÀvÀåªÁzÀ ¯ÉÃR£À
¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ºÉÆ¸ÀzÁV DzsÀÄ¤PÀ
ªÀiÁzÀjAiÀÄ eÉgÁPïì AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

16-09-2019
05-02-2020

21-11-2019
03-12-2019

62

E¹E/26/J¸ïnDgï/2019-20

63

E¹E/28/J¸ïnDgï/2019-20

64

E¹E/29/J¸ïnDgï/2019-20

65

E¹E/30/J¸ïnDgï/2019-20

C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CUÀvÀåªÁVgÀÄªÀ
Service Manuals UÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÁ¼ÁVgÀÄªÀ «zÀÄåvï §¯ïâUÀ¼À£ÀÄß
§zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÁ¼ÁVgÀÄªÀ «zÀÄåvï §¯ïâUÀ¼À£ÀÄß
§zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÁ¼ÁVgÀÄªÀ «zÀÄåvï §¯ïâUÀ¼À£ÀÄß
§zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ §UÉÎ

08-01-2020

-

-

-

22-01-2020

-

-

-

22-01-2020

-

-

-

24-01-2020

-

-

-

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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66

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

E¹E/31/J¸ïnDgï/2019-20

67

E¹E/32/J¸ïnDgï/2019-20

68

E¹E/33/J¸ïnDgï/2019-20

«µÀAiÀÄ

C.G.D PÀbÉÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Éè(¥À²ÑªÀÄ) gÀªÀgÀ PÀbÉÃj
PÀlÖqÀzÀ°è «rAiÉÆÃ PÁ£ÀágÉ£ïìUÉ KSWAN/NIC ¬ÄazÀ ¸ÀA¥ÀPÀð
¥ÀqÉzÀÄ ¹¸ÀÖªÀiïìUÀ¼À£ÀÄß QAiÉÆÃ¤Pïì ¸ÀA¸ÉÜ¬ÄazÀ RjÃ¢¸À®Ä
C£ÀÄªÀÄw ¤ÃqÀÄªÀavÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ.
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÁj
¹§âA¢UÀ½UÉ ¸ÀªÀÄªÀ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸À®Ä ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃqÀÄªÀavÉ
PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
«wÛÃAiÀÄ PÁAiÀÄð¤Ãw ¸ÀA¸ÉÜ, PÉAUÉÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°è vÀgÀ¨ÉãwUÉ
¤AiÉÆÃf¸À¯ÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄªÀ §UÉÎ

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

24-02-2020

24-02-2020
24-02-2020

2020-21
69

E¹E`/01/vÀgÀ¨ÉÃw/2020-21

70

E¹E/02/EvÀgÉ/2020-21

71

E¹E/03/J¸ïnDgï/2020-21

DqÀ½vÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 2020-21 £ÉÃ ¸Á°£À ªÁ¶ðPÀ vÀgÀ¨ÉÃw
PÁå¯ÉAqÀgÀ£ÀÄß ¤gÀÄ¦¸À®Ä ««zsÀ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw
CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀÄªÀ §UÉÎ
J¯Áè E®SÉUÀ¼À C¢ü£zÀ°è §gÀÄªÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV Infrared
Thermometer RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ

11-05-2020
14-05-2020
28-05-2021

72

JPÉìöÊeï-16011/52/2020¸ÉÆÖÃ¸ïð

73

E¹E/04/J¸ïnDgï/2020-21

74

E¹E/05/J¸ïnDgï/2020-21

75

E¹E/06/J¸ïnDgï/2020-21

76

E¹E/07/J¸ïnDgï/¤ªÀðºÀuÉ/2020-21

C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è ºÁ¼ÁVgÀÄªÀ «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß
£ÀzÀ¯Á¬Ä¹ ºÉÆ¸ÀzÁV £À«Ã£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ J¯ï.E.r §¯ïâUÀ¼À£ÀÄß
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è EAl£Éðmï ¸ÀA¥ÀPÁÌðV
§¼À¸À¯ÁUÀÄªÀ PÁåmï-6 PÉÃ§¯ïUÀ¼À£Àß §zÀ®¬Ä¹ CªÉÆÃðqï PÉÃ§¯ï
ªÀÄvÀÄÛ E¦J©JPïì UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ¸ÀzÁV C¼ÀªÀr¹ JJA¹ ªÀÄÄSÉÃ£À
¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À eÉgÁPïì AiÀÄAvÀæ ºÁUÀÆ
¸À¨sÁAUÀtzÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀvÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, ¦æAlgïUÀ¼ÀÄ,
¸ÁÌöå£Àgï ªÀÄ¶Ã£ïUÀ¼ÀÄ, EAl£Éðmï, EAlgïPÁªÀiï ºÁUÀÆ eÉgÁPïì
AiÀÄAvÀæUÀ¼À ªÁ¶ðPÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À eÉgÁPïì AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¸À¨sÁAUÀtzÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀÄªÀ §UÉÎ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

02-11-2020

-

-

-

18-11-2020

-

-

-

24-11-2020

-

-

-

01-12-2020

-

-

-

02-12-2020

-

-

-

17-11-2020

-

-

-

18-05-2020

06-09-2020

24-09-2020
26-09-2020
26-09-2020

-6PÀ.æ
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77

E¹E/08/J¸ïnDgï/2020-21

78

E¹E/10/J¸ïnDgï/2020-21

79

E¹E/11/J¸ïnDgï/2020-21

80

E¹E/12/J¸ïnDgï/2020-21

81

E¹E/13/J¸ïnDgï/2020-21

82

E¹E/14/J¸ïnDgï/2020-21

83

E¹E/14/J¸ïnDgï/2020-21

«µÀAiÀÄ

C§PÁj DAiÀÄÄPÀvÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è CUÀvÀåªÁVgÀÄªÀ DzsÀÄ¤PÀ
¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
¥ÀjÃPÁëxÀð C§PÁj G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄUÀ½UÉ C§PÁj PÉÊ¦rUÀ¼À£ÀÄß
MzÀV¸ÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è CUÀvÀåªÁVgÀÄªÀ DzsÀÄ¤PÀ
¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀªÀðgï gÀÆªÀiïUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV ºÀªÁ
¤AiÀÄAwævÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CUÀvÀåªÁVgÀÄªÀ
PÀA¥ÀÆålgï, ¦æAlgï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è §AiÉÆÃªÉÄnæPï AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
ªÀiÁ£Àå C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÉÆoÀrUÉ ºÉÆ¸ÀzÁVn«AiÀÄ£ÀÄß RjÃ¢¹
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ

25-11-2020

84

E¹E/15/J¸ïnDgï/2020-21

85

E¹E/16/J¸ïnDgï/2020-21

86

E¹E/18/J¸ïnDgï/2020-21

87

E¹E/19/J¸ïnDgï/2020-21

88

E¹E/20/J¸ïnDgï/2020-21

89

E¹E/21/J¸ïnDgï/2020-21

C§PÁj DAiÀÄÄPÀvÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ eÁj
ªÀÄvÀÄÛ vÀ¤SÉ PÁAiÀÄð ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ® ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæz²ð¸ÀÄªÀ
¸À®ÄªÁV ºÉÆ¸ÀzÁV £À«Ã£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ n«AiÀÄ£ÀÄß RgÀ¢¹
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À AiÀÄÄ¦J¸ï AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß zÀÄgÀ¹Û
ªÀiÁr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è CUÀvÀåªÁVgÀÄªÀ ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸À¯ÁzÀ ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀÄªÀ §UÉÎ
2021 £ÉÃ ¸Á°£À qÉÊjUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁå¯ÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðj
ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ
¸ÀÜ¼ÀzÀ°è ºÉÆ¸ÀzÁV J¯ïEr «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ
PÀÄjvÀÄ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ
ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è £Émï C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ

17-11-2020

-

-

-

14-12-2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13-01-2021

-

-

-

20-01-2021

-

-

-
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90

E¹E/22/J¸ïnDgï/2020-21

91

E¹E/23/J¸ïnDgï/2020-21

92

E¹E/24/J¸ïnDgï/2020-21

93

E¹E/25/J¸ïnDgï/2020-21

94

E¹E/25/J¸ïnDgï/2020-21

«µÀAiÀÄ

C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ºÉÆ¸ÀzÁV
QlQAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CUÀvÀåªÁVgÀÄªÀ
¸ÁÌöå£Àgï ªÀÄ¶Ã£ïUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CUÀvÀåªÁzÀ MAzÀÄ
¯ÉÃmÉ¸ïÖ ¸Éà¹¦üPÉÃµÀ£ï ºÉÆA¢gÀÄªÀ ºÉÆ¸ÀzÁzÀ ¯Áå¥ïmÁ¥ï RjÃ¢¸ÀÄªÀ
§UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÝ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀæUÀw
¥Àj²Ã®£Á ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ C¢üPÁjUÀ½UÉ ®WÀÄ G¥ÀºÁgÀªÀ£ÀÄß
MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À eÉgÁPïì AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀ¹Û
ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

95

E¹E/28/J¸ïnDgï/2020-21

96

E¹E/29/J¸ïnDgï/2020-21

97

E¹E/30/J¸ïnDgï/2020-21

98

E¹E/31/J¸ïnDgï/2020-21

99

E¹E/32/J¸ïnDgï/2020-21

100

E¹E/33/J¸ïnDgï/2020-21

101

E¹E/34/J¸ïnDgï/2020-21

102

E¹E/35/J¸ïnDgï/2020-21

C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ°UÉ ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß
ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è C¢üPÁjUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV
ºÉÆ¸ÀzÁV Executive Revolving Chairs UÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
PÉÃAzÀæ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ E°èUÉ ¨Ágï PÉÆÃrAUï
C¼ÀªÀr¸À®Ä ¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀ®Ä
DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÀÄAdÆgÁw ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉÆ¸ÀzÁV
PÀ£ÀßrAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
ªÀiÁ£Àå C§PÁj ¸ÀaªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CUÀvÀåªÁVgÀÄªÀ
PÀA¥ÀÆålgï, ¦æAlgï ºÁUÀÆ J¯ï.E.r n«AiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀAvÉ
PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
ªÀiÁ£Àå C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (DqÀ½vÀ gÀªÀgÀ PÉÆÃoÀrUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV
MAzÀÄ PÁ¦ü mÉÃ§¯ï RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À UÀtPÀAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ Kaspersky
Internet Security Software ºÉÆ¸ÀzÁV RjÃ¢¹ C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ºÉÆ¸ÀzÁV MAzÀÄ
rfl¯ï PÁåªÉÄgÁªÀ£ÀÄß RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ

29-01-2021

-

-

-

15-02-2021

-

-

-

15-02-2021

-

-

-

16-02-2021

-

-

-

20-02-2021

-

-

-

22-02-2021

-

-

-

23-02-2021

-

-

-

-

-

-
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103

E¹E/36/J¸ïnDgï/2020-21

104

E¹E/37/J¸ïnDgï/2020-21

105

E¹E/38/J¸ïnDgï/2020-21

106

E¹E/39/J¸ïnDgï/2020-21

107

E¹E/40/J¸ïnDgï/2020-21

108

E¹E/41/J¸ïnDgï/2020-21

109

E¹E/42/J¸ïnDgï/2020-21

110

E¹E/43/J¸ïnDgï/2020-21

111

E¹E/44/J¸ïnDgï/2020-21

112

E¹E/45/J¸ïnDgï/2020-21

113

E¹E/46/J¸ïnDgï/2020-21

114

E¹E/47/J¸ïnDgï/2020-21

«µÀAiÀÄ

C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ¼À
G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV PÀÄrAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ¼À
G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæÃªÉÃªï NªÉ£ï RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV MAzÀÄ ¯ÉÃ¸Àgï (PÀ®gï)
¦æAlgï RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À SAMSUNG MLT-203 mÉÆÃ£Àgï
PÁnæqïÓUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀ §UÉÎ
PÉÃAzÀæ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ
¨Ágï PÉÆÃrAUï C¼ÀªÀr¸À®Ä ¨ÉÃPÁVgÀÄªÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß
MzÀV¹PÉÆqÀ®Ä DqÀ½vÁvÀäPÀ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀAvÉ
PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
PÉÃAzÀæ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ
PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¹éÃPÀÈvÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ ¨Ágï PÉÆÃrAUï
C¼ÀªÀr¸À®Ä ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï £ÀÄß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ
¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä JJA.¹ ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀAvÉ
PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
PÉÃAzÀæ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ
PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¹éÃPÀÈvÀUÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀiÁzÀjUÀ½UÉ ¨Ágï PÉÆÃrAUï
C¼ÀªÀr¸À®Ä ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï £ÀÄß qÉªÀ®¥ï ªÀiÁqÀ®Ä
ªÀÄAdÆgÁwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÁ¼ÁVgÀÄªÀ «zÀÄåvï
¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ ºÉÆ¸ÀzÁV C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ.
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è CUÀvÀåªÁzÀ ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß
RjÃ¢¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (DqÀ½vÀ) gÀªÀgÀ PÉÆÃoÀrAiÀÄ°è Artificial Grass
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
ªÀiÁ£Àå C¥ÀgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ(DqÀ½vÀ) gÀªÀgÀ PÉÆoÀrUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV
J¯ï.E.r ¥Áå£É¯ï UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ
C§PÁj DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ««zsÀ C¢üPÁjUÀ¼À PÉÆoÀrUÀ½UÉ
J¯ï.E.r «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ¸ÀzÁV C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ §UÉÎ

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

24-02-2021

-

-

-

24-02-2021

-

-

-

02-03-2021

-

-

-

02-03-2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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E¹E/48/J¸ïnDgï/2020-21

«µÀAiÀÄ

PÀqÀvÀ DgÀA©ü¹zÀ
¢£ÁAPÀ

PÀqÀvÀ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ
UÉÆ½¹zÀ
¢£ÁAPÀ

«¯ÉÃ
¸ÀégÀÆ¥À

gÉPÁqïð
gÀÆªÀiïUÉ
PÀ¼ÀÄ»¹zÀ
¢£ÁAPÀ

¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
¸ÀaªÁ®AiÀÄ EªÀgÀÄ 3000 °Ãlgï ¸Áå¤mÉÊ¸Àgï ¸ÀgÀ§gÁdÄ
ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjgÀÄªÀ §UÉÎ

26-04-2021

-

-

-

ಜನರಲ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
ಕರ ,ಸಂ

1.

2.

3.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಸಿಐ/172/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಇಸಿಐ/190/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಇಸಿಐ/61/ ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ವಿಷಯ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಮಾನ್ವಿ
(ಎಸ್ಟಿ) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಹಾವೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ರಾಣೇಬೆನ್ನನ ರು ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಧಾರವಾಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ನವಲಗಂದ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.

ಆರಂಭೀಸಿದ
ದಿನಂಕ

ವಿಲೆ ದಿನಂಕ
ದಾಖಲೆ
ಕೀಣೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಿನಂಕ
ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತೆ ದೆ

23-11-2017

20-12-2017

30-05-2017

ವಿಲೆ
ಸ್ವ ರೂಪ

4.

5.

6.

7.

8.

ಇಸಿಐ/484/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /201920

ಇಸಿಐ/41/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಇಸಿಐ/175/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಇಸಿಐ/170/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಇಸಿಐ/59/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಸುರುಪುರ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ನಾಗಠಾಣ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬಾಗಲಕಟ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಜಮಖಂಡಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ರಾಯಚೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಬೇದರ್
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಔರಾದ್
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು

13-01-2020

09-05-2017

24-11-2017

23-11-2017

30-05-2017

9.

ಇಸಿಐ/182/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

10. ಇಸಿಐ/17/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

11. ಇಸಿಐ/12/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

12. ಇಸಿಐ/201/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

13. ಇಸಿಐ/121/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಸವದತಿಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಹಾವೇರಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಧಾರವಾಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಕುಂದಗೇಳ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಚಿತ್ತಿ ಪುರ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಆಳಂದ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್

05-12-2017

13-03-2017

02-03-2017

04-01-2018

20-09-2017

14. ಇಸಿಐ/268/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

15. ಇಸಿಐ/348/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /2018-19

16. ಇಸಿಐ/188/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

17. ಇಸಿಐ/304/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಬಾದಾಮಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಶಹಾಪುರ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಬೆಳಗಾವಿ
ಉತ್ಿ ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04
ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.

03-04-2018

10-09-2018

14-12-2017

13-06-2018

18. ಇಸಿಐ/319/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

19. ಇಸಿಐ/35/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

20. ಇಸಿಐ/129/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

21. ಇಸಿಐ/11/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

22. ಇಸಿಐ/13/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಸಿಂದಗಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬಾಗಲಕೇಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಬೇಳಗಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಖಾನಾಪುರ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಹುಬ್ಬ ಳಿಿ ಧಾರವಾಡ
(ಪಶ್ಚಿ ಮ)
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಹುಬ್ಬ ಳಿಿ ಧಾರವಾಡ
(ಪಶ್ಚಿ ಮ)
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್

30-06-2018

27-04-2017

25-09-2017

02-03-2017

02-03-2017

23. ಇಸಿಐ/221/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

24. ಇಸಿಐ/222/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

25. ಇಸಿಐ/127/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

26. ಇಸಿಐ/15/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಹುಬ್ಬ ಳಿಿ ಧಾರವಾಡ
(ಪೂವ)
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಹುಬ್ಬ ಳಿಿ ಧಾರವಾಡ
(ಕಂದರ )
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಕಲಘಟಗಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಬ್ಬ್ಲೇಶಿ ರ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ

24-01-2018

24-01-2018

23-09-2017

02-03-2017

27. ಇಸಿಐ/237/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

28. ಇಸಿಐ/203/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

29. ಇಸಿಐ/107/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

30. ಇಸಿಐ/357/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ /201819

ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಧಾರವಾಡ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಅಫಜಲಪೂರ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಬ್ಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಕಲಬುರಗಿ
ಗಾರ ಮಿೇಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.

15-02-2018

04-01-2018

31-08-2017

06-10-2018

31. ಇಸಿಐ/387/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /201819

32. ಇಸಿಐ/33/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

33. ಇಸಿಐ/262/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

34. ಇಸಿಐ/67/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

35. ಇಸಿಐ/140/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಬಾಾ ಡಗಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಹುನಗಂದ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಲ್ತಂಗಸುಗೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಬೇದರ್
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಬೇದರ್
ದಕ್ಷಷ ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04
ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಮುದೆದ ೇಬಹಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ

26-12-2018

26-04-2017

17-07-2018

16-06-2017

16-10-2017

36. ಇಸಿಐ/407/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /201819

37. ಇಸಿಐ/320/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /201819

38. ಇಸಿಐ/32/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

39. ಇಸಿಐ/214/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

40. ಇಸಿಐ/337/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /201819

ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಹಿರೇಕ್ರೂರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಅಥಣಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ರಾಯಬಾಗ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಬೈಲಹಂಗಲ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಗೇಕಾಕ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್

22-02-2019

11-07-2018

19-04-2017

10-01-2018

20-08-2018

41. ಇಸಿಐ/181/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

42. ಇಸಿಐ/370/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

43. ಇಸಿಐ/66/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

44. ಇಸಿಐ/173/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಬಾಗಲಕೇಟ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ನ್ವಪ್ಪಾ ಣಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೇದರ್
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಬೇದರ್
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಮಸಿೆ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.

05-12-2017

03-04-2018

16-06-2017

23-11-2017

45. ಇಸಿಐ/158/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

46. ಇಸಿಐ/260/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

47. ಇಸಿಐ/276/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

48. ಇಸಿಐ/167/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

49. ಇಸಿಐ/42/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಕ್ಷತ್ತಿ ರು
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಸಿಂಧನ್ನರು
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ರಾಯಚೂರು
ಗಾರ ಮಿೇಣ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ದೇವದುಗ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಇಂಡಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ

02-11-2017

17-03-2018

03-04-2018

23-11-2017

09-05-2017

50. ಇಸಿಐ/225/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

51. ಇಸಿಐ/60/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

52. ಇಸಿಐ/08/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

53. ಇಸಿಐ/09/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಅರಭಾವಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಬ್ಸವಕಲ್ಯಾ ಣ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಶ್ಚಗಾಗ ಂವ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಶ್ಚಗಾಗ ಂವ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.

02-02-2018

30-05-2017

16-02-2017

16-02-2017

54. ಇಸಿಐ/312/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017-18

55. ಇಸಿಐ/21/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

56. ಇಸಿಐ/193/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

57. ಇಸಿಐ/111/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

58. ಇಸಿಐ/184/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ವಿಜಯಪುರ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಹಾನಗಲ್
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಮುಧೇಳ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಹುನಗಂದ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಜೇವಗಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು

23-06-2018

28-03-2017

23-12-2017

31-08-2017

08-12-2017

59. ಇಸಿಐ/396/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /201819

60. ಇಸಿಐ/63/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

61. ಇಸಿಐ/34/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /2017

62. ಇಸಿಐ/96/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

63. ಇಸಿಐ/122/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ರಾಮದುಗ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಕುಡಚಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ತೇರದಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಬೆಳಗಾವಿ
ಗಾರ ಮಾಂತ್ರ
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಕಲಬುರಗಿ
ದಕ್ಷಷ ಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04

16-01-2019

06-06-2017

26-04-2017

04-08-2017

20-09-2017

64. ಇಸಿಐ/250/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

65. ಇಸಿಐ/152/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /2017

66. ಇಸಿಐ/444/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /201920

67. ಇಸಿಐ/01/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಸಾಮಾನಾ /2017-18
68. ಇಸಿಐ/06/ಐ.ಎಂ.ಎಲ್/2008(ಭಾಗ-2)

ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಬೇದರ್
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಭಾಲ್ತೆ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಯಾದಗಿರಿ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ 04 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
ಯಾದಗಿರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಯ
ಗರುಮಿಠಕಲ್
ವಿಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಕ್ೆ
04 ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ
ನ್ವೇಡಲು
ಪೂವಾನುಮತಿ
ನ್ವೇಡುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ನ ಸಾಮಾನಾ
ವಿಷಯಗಳ ಬ್ಗೆಗ
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್
ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ
ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

08-03-2018

31-10-2017

03-09-2019

18-08-2017

22-02-2011

69. ಇಸಿಐ/01/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2015

ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್
ಸಂಸ್ಥೆ ಯವರಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿಯಾಗಿ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
70. ಇಸಿಐ/01/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2016
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್
ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿಯಾಗಿ 900 ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ ಸನನ ದುಗಳನುನ ನ್ವೇಡುವ
ಕುರಿತು.
71. ಇಸಿಐ/07/ಬಜಾಪುರ/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2009
463
ಕೇಟಾದಡಿಯಲ್ತೆ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11ಸಿ ಸನನ ದುಗಳನುನ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
72. ಇಸಿಐ/07/ಬಜಾಪುರ/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ದೂ.ಅ/2009 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11ಸಿ ಸನನ ದುಗಳನುನ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು
ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು
ಸಿಿ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
73. ಇಸಿಐ/14/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ದೂ.ಅ/2009/ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಜಿಲ್ಲೆ .
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು
ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು
ಸಿಿ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
74. ಇಸಿಐ/06/ಐ.ಎಂ.ಎಲ್/2008
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ವತಿಯಂದ
ರಾಜಾಾ ದಾ ಂತ್
ಮದಾ ದಂಗಡಿಗಳನುನ
ಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು.
75. ಇಸಿಐ/24/ರಾಯಚೂರು
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್
ಜಿಲ್ಲೆ /ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2009
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು

29-05-2015

28-09-2016

26-12-2009

12-01-2010

12-01-2010

11-01-2008

24-12-2019

76. ಇಸಿಐ/18/ಹಾವೇರಿ/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ದೂರು/2009

77. ಇಸಿಐ/06/ಬೇದರ್
ಜಿಲ್ಲೆ /ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ದೂರು/2010

78. ಇಸಿಐ/03/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ದೂರು/2009

79. ಇಸಿಐ/01/ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ /ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2009

80. ಇಸಿಐ/16/ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ /ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2010

81. ಇಸಿಐ/16/ಗಲಬ ಗ ಜಿಲ್ಲೆ /ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2009

ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು
ಸಿಿ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು
ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು
ಸಿಿ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು
ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು
ಸಿಿ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
ಬಾಗಲಕೇಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು
ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು
ಸಿಿ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
463
ಕೇಟಾದಡಿಯಲ್ತೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
463
ಕೇಟಾದಡಿಯಲ್ತೆ
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
463
ಕೇಟಾದಡಿಯಲ್ತೆ
ಗಲಬ ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

22-12-2009

07-12-2010

24-12-2009

15-10-2009

04-03-2010

19-11-2009

82. ಇಸಿಐ/24/ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ /ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2009

83. ಇಸಿಐ/03/ಬಾಗಲಕೇಟ
ಜಿಲ್ಲೆ /ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2009-10

84. ಇಸಿಐ/14/ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ /ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/200910

85. ಇಸಿಐ/18/ಹಾವೇರಿ/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2009-10

86. ಇಸಿಐ/06/ಬೇದರ್/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2009

87. ಇಸಿಐ/04/ಬೆಳಗಾವಿ/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ದೂರು/2009

88. ಇಸಿಐ/05/ಜಿಇಎನ್/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2013

463
ಕೇಟಾದಡಿಯಲ್ತೆ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
463
ಕೇಟಾದಡಿಯಲ್ತೆ
ಬಾಗಲಕೇಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್
11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
463
ಕೇಟಾದಡಿಯಲ್ತೆ
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
463
ಕೇಟಾದಡಿಯಲ್ತೆ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
463
ಕೇಟಾದಡಿಯಲ್ತೆ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು
ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು
ಸಿಿ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್ ನ ಸಾಮಾನಾ
ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆಗ

11-12-2009

21-12-2009

09-11-2009

23-12-2009

09-03-2010

24-12-2009

31-07-2013

89. ಇಸಿಐ/16/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಕಲಬುರಗಿ
ಜಿಲ್ಲೆ /ದೂರು/2009

90. ಇಸಿಐ/30/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/ಯಾದಗಿರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ /ದೂರು/2011

91. ಇಸಿಐ/02/ಬೆಳಗಾವಿ/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2019-20

92. ಇಸಿಐ/05/ಹಾವೇರಿ/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2019-20

93. ಇಸಿಐ/03/ವಿಜಯಪುರ/ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್/2019-20

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು
ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು
ಸಿಿ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ ಸಿಎಲ್ 11-ಸಿ
ಸನನ ದುಗಳನುನ
ಮಂಜೂರು
ಮಾಡಲು
ಆಕ್ಷ ೇಪಣೆಗಳು
ಸಿಿ ೇಕೃತ್ವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.
ಬೆಳಗಾವಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥೆ
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್
ಮಳಿಗೆಗಳನುನ
ತೆರೆಯಲು /
ರದುದ
ಮಾಡಲು ಕೇರಿರುವ
ವಿವಿಧ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.
ಹಾವೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥೆ
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್
ಮಳಿಗೆಗಳನುನ
ತೆರೆಯಲು /
ರದುದ
ಮಾಡಲು ಕೇರಿರುವ
ವಿವಿಧ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.
ವಿಜಯಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥೆ
ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ್
ಮಳಿಗೆಗಳನುನ
ತೆರೆಯಲು /
ರದುದ
ಮಾಡಲು ಕೇರಿರುವ
ವಿವಿಧ ಮನವಿಗಳ ಕುರಿತು.

12-01-2010

28-03-2011

07-11-2019

13-11-2019

07-11-2019

