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3) ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ºÁUÀÆ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÉÆA¢UÉ wÃªÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ «zsÁ£À 
 
 

«µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ 
¹éÃPÀj¸À̄ ÁzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸À®Ä ºÉÆ¸ÀzÁV PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ; CxÀªÁ 
FUÁUÀ̄ ÉÃ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ²gÀ̧ ÉÛÃzÁgÀjUÉ / vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjUÉ / «±ÉÃµÀ 
C¢üPÁjUÉ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

²gÀ̧ ÉÛzÁgï 
«µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ªÀÄAr¹zÀ J¯Áè PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß / ¥Àæ̧ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¸ÀévÀ: PÀqÀvÀ 
¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆ®APÀÄµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹ 
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï - 1, vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï - 2 ªÀÄvÀÄÛ «±ÉÃµÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ M¦à¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï-1                vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï-2           «±ÉÃµÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 

²gÀ̧ ÉÛÃzÁgÀgÀÄ / c/w ªÀÄAr¹zÀ J¯Áè PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß / ¥Àæ̧ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 
CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆ®APÀÄµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛjUÉ M¦à¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 
¤UÀªÀÄzÀ J¯Áè ºÀtPÁ¸ÀÄ §UÉÎ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀtQÃPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
ºÁUÀÆ É̄PÁÌ¢üPÁjAiÀÄªÀgÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ J¯Áè 
RZÀÄð ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ 
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 ºÁUÀÆ «±ÉÃµÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ (ºÀ & ¯É) gÀªÀgÀÄ 
ªÀÄAr¹zÀ J¯Áè PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß / ¥Àæ̧ ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ 
PÀÆ®APÀÄµÀªÁV ¥Àj²Ã°¹ ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀjUÉ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
 

¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ 
vÀÄvÀÄð ¸ÀAzÀ̈ sÀð / eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ / C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÀZÉðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀæªÀÄ 
PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAr¸À̄ ÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸À®ºÉ, ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀæZÀ°vÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁåSÁå¤¹ ¥Àæ̧ ÁÛªÀ£É n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß CUÀvÀå«zÀÝ°è À̧A§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ 
C©ü¥ÁæAiÀÄzÉÆA¢UÉ (GzÁ: PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ) C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉUÁV ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀ 
¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 
¥Àæ̧ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «±ÉèÃ¶¹ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁzÀ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ¤tð¬Ä¹ ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ 
DzÉÃ±À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸À̈ sÉAiÀÄ°è C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉAiÀiÁUÀÄªÀAvÀºÀ 
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½UÉ / ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄªÀjUÉ 
ªÀÄAr¸À̄ ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

 
 
 
 
 
 
 

 



7 

 

 
   4) PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À̄ ÁzÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ (Norms) 

 
 

«µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ / ²gÀ̧ ÉÛÃzÁgï 
/ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï 1 / vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï 2 / 
«±ÉÃµÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ / PÁ£ÀÆ£ÀÄ 
¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ / ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ / 
¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ /  ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ 
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 

«µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ / ²gÀ̧ ÉÛzÁgÀgÀÄ DzÀåvÉAiÀÄ 
ªÉÄÃ¯É PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjUÉ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¥Àæ̧ ÁÛªÀ£É 
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ PÀqÀvÀ ¥Àj²Ã°¹ 
CUÀvÀå PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ C£ÀÄªÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ 
DAiÀÄÄPÀÛgÀ£ÀÄß PÉÆÃgÀÄªÀgÀÄ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ 
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ ¥Àæ̧ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CUÀvÀå 
PÀæªÀÄPÁÌV PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀjUÉ 
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ 
¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ E®èªÉÃ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj E®èªÉÃ ¤UÀªÀÄzÀ 
PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄªÀjAzÀ ¸À®ºÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß 
C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉUÉ ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀjUÉ 
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. vÀªÀÄä ºÀAvÀzÀ°è ¤ªÀð»¸À̄ ÁUÀzÀ 
«µÀAiÀÄzÀ ¥Àæ̧ ÁÛªÀ£É EzÀÝ°è ¥ÀæzsÁ£À 
PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄªÀgÀÄ, PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ E®èªÉÃ 
PÁAiÀÄðPÁj ªÀÄAqÀ½UÉ ªÀÄAr¸À̄ ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 
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5) PÁAiÀÄð ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV DqÀ½vÀ « s̈ÁUÀ ºÉÆA¢gÀÄªÀ CxÀªÁ 
¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀÄªÀ CxÀªÁ £ËPÀgÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV À̧ÄªÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, 

¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, PÉÊ¦r ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ. 
 

1. DqÀ½vÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀr¸À̄ ÁzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼ÀÄ, C¢ü̧ ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, 
C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£ÀUÀ¼ÀÄ. 

2. PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1964. 
3. PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1966. 
4. PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ªÀÄAdÆgÁw ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1969. 
5. PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½ 1961. 
6. PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvïgÁeï C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1993. 
7. £ÁUÀjPÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÃªÁ ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½ 1958. 
8. £ÁUÀjPÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÉÃªÁ (£ÀqÀvÉ) ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½ 1966. 
9. PÀ£ÁðlPÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA»vÉ 1958. 
10. PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À (ºÀ®ªÀÅ d«ÄÃ£ÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀ̈ sÁgÉ ¤µÉÃzsÀ) 

C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1978. 
11. ¨sÀÆ ¸Áé¢üÃ£À ¤AiÀÄªÀÄ 1894. 
12. ¨sÀÆ ¸Áé¢üÃ£À C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1961. 
13. PÀ£ÁðlPÀ ºÀ®ªÀÅ E£ÁA gÀzÀÝw C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1977. 
14. PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀ§½PÉ (¤µÉÃzsÀ) PÁAiÉÄÝ 2011. 
15. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÜ¼À C£À¢üPÀÈvÀ ªÁ¹UÀ¼À vÉgÀªÀÅ PÁAiÉÄÝ 1974. 
16. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄ¤ì¥À̄ ï £ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÉÄÝ 1976. 
17. PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀÄgÀ̧ À̈ sÉ PÁAiÉÄÝ 1964. 
18. PÀA¥À¤ PÁAiÉÄÝ 1956 / 2013. 

19. Memorandum of Association & Articles of Association.  
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6) DqÀ½vÀ « s̈ÁUÀ ºÉÆA¢gÀÄªÀ CxÀªÁ CzÀgÀ C¢üÃ£ÀzÀ°ègÀÄªÀ  
ªÀVðPÀÈvÀ zÁR É̄UÀ¼À ¥ÀnÖ 

 
 

1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹éÃPÀÈw ªÀ». 
2. gÀªÁ£É £ÉÆÃAzÀtÂ ªÀ». 
3. ¸ÀÜ½AiÀÄ §lªÁqÉ ªÀ». 
4. ºÁdgÁw ªÀ». 
5. ¸À̈ sÁ £ÀqÀªÀ½ ªÀ». 
6. ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ «µÀAiÀÄ ªÀ». 
7. ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉÃ±À ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÉÆÛÃ É̄UÀ¼À PÀqÀvÀ. 
8. J¯Áè ±ÁSÉUÀ¼À PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖ. 
9. ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ªÀ». 
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7) ¤Ãw ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À®Ä ºÁUÀÆ C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸À®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ CxÀªÁ CªÀgÀ 
¤ªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃa¸À®Ä EgÀÄªÀ ªÀåªÀ̧ ÉÜUÀ¼ÀÄ. 

 
 
 

ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ / 
DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ / 
¸ÀPÁðgÀ 

¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ §AzÀ CºÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ PÀæªÀÄ 
PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CUÀvÀå«zÀÝ°è PÁAiÀÄðPÁj ªÀÄAqÀ½AiÀÄ°è / 
ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ºÀAvÀzÀ°è  ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 
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8) CAUÀ̧ ÀA¸ÉÜAiÀiÁV CxÀªÁ ¸À®ºÉUÁV gÀa¹zÀ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ¸ÀzÀ̧ ÀåjgÀÄªÀ 
ªÀÄAqÀ½, ¥ÀjµÀvï, ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA Ȩ́ÜUÀ¼À §UÉÎ EgÀÄªÀ «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ 
£ÀqȨ́ ÀÄªÀ ¸À̈ sÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À CxÀªÁ ¸À̈ sÁ£ÀqÀÄªÀ½UÀ¼À ®¨sÀåvÉ §UÉÎ. 

 
 
 
 

- C£Àé¬Ä À̧ÄªÀÅ¢®è -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 





 

 

10) ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½AiÀÄAvÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀjºÁgÀ ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄÄ Ȩ́ÃjzÀAvÉ ¥Àæw C¢üPÁj 
ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À ªÀiÁ¹PÀ À̧A s̈ÁªÀ£É «ªÀgÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÀæªÀÄ 
À̧ASÉå 

C¢üPÁj/£ËPÀgÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£À 

01. J£ï.«.¥Àæ¸Ázï ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 1,34,500 
02. EAzÉæÃ±ï Dgï  ¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ̧ ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ 41,100 
03. J¸ï. ±ÉÊ®eÁ À̧ºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ 29,600 

04. J.¦. ±ÀAPÀgïgÁªï ªÉÄ£ÉÃdgï(CPËAmïì ªÀÄvÀÄÛ Crmï) 43,200 

05. J¸ï.J£ï. À̧Ä§æºÀätå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï-2 32.800 

06. J¸ï.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï-1 32.000 
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11) J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß À̧Æa¸ÀÄªÀ, ¥Àæ̧ ÁÛ«vÀ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀiÁqÀ̄ ÁzÀ §lªÁqÉUÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß À̧Æa¹ CzÀgÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ KeÉ¤ìUÉ ºÀAaPÉ 

ªÀiÁqÀ̄ ÁzÀ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 
 
 

- C£Àé¬Ä À̧ÄªÀÅ¢®è -  
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12) ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ̄ ÁzÀ ªÉÆ§®UÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ, À̧ºÁAiÀÄzsÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À eÁjAiÀÄ 
«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ 

 
 
 
 
 

- C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è - 
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13) ¤ÃrgÀÄªÀ jAiÀiÁ¬Äw C£ÀÄªÀÄw ¥ÀvÀæ CxÀªÁ C¢üPÁgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀªÀgÀ «ªÀgÀ 

 
 
 

- C£Àé¬Ä¸ÀÄªÀÅ¢®è –  
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14) ®¨sÀå«gÀÄªÀ CxÀªÁ ºÉÆA¢gÀÄªÀ «zÀÄå£Áä£À gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¹gÀÄªÀ ªÀiÁ»wUÉ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÀgÀ 

 
 

¸ÀPÁðj d«ÄÃ£ÀÄ MvÀÄÛªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉ®ªÀÅ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß UÀtQÃPÀgÀt 
ªÀiÁqÀ̄ ÁVzÉ 

 
 

ªÉ̈ ï¸ÉÊmï «¼Á¸À: cmdkplc@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
15) ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV UÀæAxÁ®AiÀÄªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ªÁZÀ£Á®AiÀÄªÀ£ÀÄß 
¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ°è CzÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä 

¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ® s̈Àå«gÀÄªÀ ¸Ë® s̈ÀåUÀ¼À «ªÀgÀ 
 
 

PÀbÉÃj G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ CUÀvÀå«gÀÄªÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÉÆwÛUÉUÀ¼À ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀªÀÄªÀÅ ºÉÆA¢zÀÄÝ 
¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ® s̈ÀåUÉÆ½¹gÀÄªÀÅ¢®è. 
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  16) ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ 
 
 

1. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ºȨ́ ÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ d«ÄÃ£ÀÄUÀ¼À 
¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, 2£ÉÃ ªÀÄºÀr, 
f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀlÖqÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ 
f¯Éè, PÀAzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »A¨sÁUÀ, 
PÉA¥ÉÃUËqÀ gÀ̧ ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 
zÀÆgÀªÁtÂ   ¸ÀA: 22114233 

2. J¸ï. ±ÉÊ®eÁ, PÉ.J.J¸ï 
¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ 

ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝ 2005 gÀ PÀ®A 
19(1) gÀ C£ÀéAiÀÄ MAzÀ£ÉÃ ªÉÄÃ®ä£À« 
¥Áæ¢üPÁj, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ 
d«ÄÃ£ÀÄUÀ¼À ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀA: 22114233 

3. J¸ï. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà, 
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï 1 

ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝ 2005 gÀ PÀ®A 
5(1) gÀ C£ÀéAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w 
C¢üPÁj, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ 
d«ÄÃ£ÀÄUÀ¼À ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀA: 22114233 

4. J.¦. ±ÀAPÀgïgÁªï, 
¯ÉPÁÌ¢üPÁj 

ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝ 2005 gÀ PÀ®A 
5(2) gÀ C£ÀéAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ 
ªÀiÁ»w C¢üPÁj, PÀ£ÁðlPÀ 
¸ÁªÀðd¤PÀ d«ÄÃ£ÀÄUÀ¼À ¤UÀªÀÄ 
¤AiÀÄ«ÄvÀ,   ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, zÀÆgÀªÁtÂ 
¸ÀA: 22114233 
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17) ¤AiÀÄ«Ä À̧§ºÀÄzÁzÀAvÀºÀ EvÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn À̧vÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F 
vÀgÀÄªÁAiÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð F ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß CA¢£ÀªÀgÉUÉ ¥Àj À̧Ìj À̧vÀPÀÌzÀÄÝ 

 
 
 

------------------- 
 
 

¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ ªÀ»¸À̄ ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

487 ಜಗದೀಶ್ ತ ುಂಗಲ್ 

ದೂರವಣಿ ಮೂಲಕ 

9900190806

16/02/2010 145 ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಮ ಧೊೀಳ

ಲೊೀಕಪೂರ

ಲೊೀಕಪೂರ

ಸವೆೆ ನುಂ.145ರ ಗೆೈಯನ್ ಮತ ು ನಲ ಜಮೀನನ ನ ಹಗೂ ಯಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಹೆದದರಿ  ಒತ ುರಿ ಭಡಿ ಅುಂಗಡಿಗಳನ ನ ಕಟ್ಟಿರ  ಬಗೆೆ .

Tahsildar,Mudhol 

Taluk, Mudhol.

18/02/2010 11/03/2010

585 ಎನ್.ಎ.ಜಮಧರ್ 

ಜಮಖುಂಡಿ ಗಾಮ, 

ಜಮಖುಂಡಿ ತಲೂೂಕ  

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ.

ಅಜಿೆ ಮೂಲಕ 

26/02/2010 ಸಿ.ಟ್ಟ.ಸ

ವೆೆ 

ನುಂ.478

7ಬಿ51,52

,53

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಜಮಖುಂಡಿ

ಜಮಖುಂಡಿ

ಜಮಖುಂಡಿ

ಸವೆೆ ನುಂ.ಸಿ.ಟ್ಟ.ಸವೆೆ ನುಂ.4787ಬಿ51,52,53ರ ೂಟ್ ನ ಭಲೀಕರ  ಸಕೆರಿ 

ರಸ್ೆುಯನ ನ ಒತ ುರಿ ಭಡಿರ  ಬಗೆೆ .

Tahsildar,Jamakhan

di Taluk, 

Jamakhandi.

27/02/2010 17/03/2010

ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಾಜನಿಕ ಜಮೀನುಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ
2ನೆೀ ಮಹಡಿ, ಜಿಲೂಧಿಕರಿಗಳ ಕಚೆೀರಿ ಕಟ್ಿಡ , ಸಿಟ್ಟ ಸಿವಿಲ್ ನಾಮಲಯ ಸುಂಕೀರ್ೆದ ಹತ್ತುರ , ಕೆುಂೆೀಗೌಡ ರಸ್ೆು,

 ಫೆುಂಗಳೂರ  - 560 009, ದೂರವಣಿ:080-22133558
District Name:ಬನಗಲಕೆ ೀಟೆ
Sl No

1

2

RTI  4(1) A



633 ಸಿದಧಪ ವ. ಯಡಹಳ್ಳಿ 

ಹಗೂ ಗಾಮಸಥರ 

ನನಗರ, ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ತ.ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿ.

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

8105622709

18/03/2010 ಸ.ನುಂ. 

127, 

140/2ಪಿ

, 142/ಪಿ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಮ ಧೊೀಳ

ಲೊೀಕಪೂರ

ಲೊೀಕಪೂರ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿ. ಮ ಧೊೀಳ ತ. ಲೊೀಕಪುರ ಗಾಮದ ಸ.ನುಂ. 127, 

140/2ಪಿ, 142/ಪಿ ರಲೂ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಿಡ ತೆರು ಭಡ  ಬಗೆೆ. ಸ.ನುಂ. 

142ರಲೂ 3ಎಕಯೆ 38ಗ ುಂಟೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೀನ ಗಳಲೂಯ  ಅನಧಿಕೃತ ಒತ ುರಿ 

ತೆರುಗೊಳ್ಳಸ  ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Bagalkot 

Taluk, Bagalkot

19/03/2010 09/04/2010

706 1. ಅಜಿೀತ ಶ್ಾೀಮುಂತ 

ಮಗದ ಮ    2. 

ಭ ಜಬಲ ಯಯಪ 

ಕುಂಚಗೊುಂಡ

ತೆೀರದಳ, ಜಮಖುಂಡಿ 

ತಲೂೂಕ , ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ಜಿಲೊ.

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

24/04/2010 211 

ಮತ ು 

554

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಜಮಖುಂಡಿ

ತೆೀರದಳ

ತೆೀರದಳ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ, ಜಮಖುಂಡಿ ತಲೂೂಕ , ತೆೀರದಳ ಗಾಮದ ಸ.ನುಂ: 211 

ಮತ ು 554 (ತೆೀರದಳ ಗುಂವ ಠರ್ ಸ.ನುಂ:1ರ ಸಧ್ಾದ ಟ್ಟ.ಎುಂ.ಸಿ. ನುಂ: 

4008ಎ, 4008ಬಿ, 4008ಸಿ) ಜಮೀನ  ಕನೂನ  ವಿರ ದಧವಗ ಭೂಕಬಳ್ಳಕೆ 

ಮತ ು ಭೂ ಒತ ುರಿ ಭಡಿರ  ಬಗೆೆ

Tahsildar,Jamakhan

di Taluk, 

Jamakhandi.

24/04/2010 14/05/2010

883 ಡಿ.ಡಿ.ಬುಂಡಿಡಡರ

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

12/08/2010 NH-214 ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫದಮ

ಕೆರೂರ

ಕೆರೂರ

ಕೆರೂರ ಪಟ್ಿರ್ ಪುಂಚಯತ್ತಯ ಸರ ಹದದನ ಸಕೆರಿ ಜಮೀನ  ಸ.ನುಂ:169/ಎ, 

169/ಬಿ, 169/ಸಿ, 169/ಡಿ ಸದರಿ ಸ.ನುಂ.ಗಳ ೆೈಕ 169/ಎ ಕ್ೆೀತಾ-2-12.12.75ರ 

ಜಗನ ನ ಒತ ುರಿ ಭಡಿಕೊುಂಡ  ವಣಿಜಾ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮೆಸಿರ  ಬಗೆೆ .

Tahsildar,Badami 

Taluk, Badami

13/08/2010 03/09/2010

3

4

5



943 ಆಯ್. ಎಮ್. ಆನದನಿನ

ಮ ಧೊೀಳ, 

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

9986841936

04/09/2010 ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಮ ಧೊೀಳ

ಮ ಧೊೀಳ

ಮ ಧೊೀಳ

ಮ ಧೊೀಳ ಗಾಮದುಂದ ಬಿೀರಗಳ ಗಾಮಕೆೆ ಹೊೀಗ  ಸ್ೆಜನಿಕ ರಸ್ೆು 

ಒತ ುರಿ ಭಡಿಕೊುಂಡಿರ ುದನ ನ ತೆರುಗೊಳ್ಳಸಲ  ಕೊೀರಿಕೆ.

Tahsildar,Mudhol 

Taluk, Mudhol.

06/09/2010 27/09/2010

1121 ಡಿ.ಡಿ.ಬುಂಡಿಡಡರ

ಡಡರ ಓಣಿ, ವರ್ಡೆ 

ನುಂ.3

ಕೆರೂರ, ಫದಮ 

ತಲೂೂಕ 

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ

ದೂರವಣಿಮೂಲಕ

22250328

02/12/2010 169/ಎ ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫದಮ

ಕೆರೂರ

ಕೆರೂರ

ಕೆರೂರ ಪಟ್ಿರ್ ಪುಂಚಯತ್ತ ವಾಪಿುಯ ವರ್ಡೆ ನುಂ:3, ಸ.ನುಂ:169/ಎ ರಲೂನ 

ಸಕೆರಿ ಜಮೀನನ ನ ಶ್ಾೀ.ಯಚಪ ಉಳಬಸಪ ಮೆರ್ಸಗ ಮತ ು ಇತರರ  

ಖೊಟ್ಟಿ ದಖಲೆಗಳನ ನ ಸೃಷ್ಟ್ಿಸಿ ಅಕಾಮ ಕಟ್ಿಡಗಳನ ನ ನಿಮೆಸಿರ ುದರ ಬಗೆೆ 

ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲ  ಕೊೀರಿಕೆ.

Tahsildar,Badami 

Taluk, Badami

29/12/2010 19/01/2011

1130 ಶ್ಾೀ. ುಂಡ ರುಂಗ 

ಅುಂಫಜಿ ಸ ಗತೆೀಕರ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

07/12/2010 - ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫಗಲಕೊೀಟೆ

ಫಗಲಕೊೀಟ್

ಫಗಲಕೊೀಟ್

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ನಗರ ಸ್ೆಕಿರ್ ನುಂ.12 ರಲೂಯ ಎ-186 ನೆೀ ಮನೆಯಲೂ ಶ್ಾೀ. 

ಶ್ವಜಿ ನರಸಪ ರರ  ಅನಧಿಕೃತವಗ ವಸವಿದ ದ ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಪುನರ್ 

ಸತ್ತ ಅಧಿಕರಿಗಳು 24-09-2009ರುಂದ  ಖಲ ಭಡಲ  ನೊೀಟ್ಟೀಸ್ 

ನಿೀಡಿದದರೂ ಸಹ ಇನೂನ ಖಲ ಭಡದೆ ಇರ ುದರ ಬಗೆೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲ  

ಕೊೀರಿಕೆ.

Rehabilitation 

Officer, Bagalkot

28/12/2010 19/01/2011

6

7

8



1599 ಜಲೀಕಟ್ಟಿ ಬಿ.ಕೆ. ಮತ ು 

ಕೆ.ಡಿ. ಗಾಮಸಥರ ಗಳು

ಲೊೀಕಪುರ ಪೀಸ್ಿ, 

ಮ ಧೊೀಳ ತ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

09/06/2011 - ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಮ ಧೊೀಳ

ಲೊೀಕಪೂರ

ಜಾಲಕಟ್ಟಿ.ಬಿ.ಕೆ

ಜಲೀಕಟ್ಟಿ ಬಿ.ಕೆ. ಮತ ು ಕೆ.ಡಿ. ಗಾಮದ ಗಠರ್ ಜಗದಲೂ ನಿವೆೀವನಗಳ್ಳಗೆ 

ಅಕಾಮವಗ ನೊುಂದಯಿಸಿರ ುದನ ನ ರದ ದಪಡಿಸಿ ಹಗೂ ಗೃಹ 

ನಿಮೆಸಿರ ುದನ ನ ತೆರುಗೊಳ್ಳಸಿ ಸ್ೆಜನಿಕ ಉಪಯೀಗಕೆೆ ಮೀಸಲಡಲ  

ಕೊೀರಿಕೆ.

Tahsildar,Mudhol 

Taluk, Mudhol.

10/06/2011 05/07/2011

1610 ಎಸ್.ಎನ್. ಹ ರಕಡಿೂ

ಸ್ೆಕಿರ್ ನುಂ:58, ಪೂಟ್ 

ನುಂ: ಎುಂ-12

ನನಗರ, ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ತ ಮತ ು ಜಿಲೊ

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

17/06/2011 ವಡೆ 

ನುಂ:10 

(ರಿ.ಸ.

ನುಂ:78/

1)

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫಗಲಕೊೀಟೆ

ಫಗಲಕೊೀಟ್

ಫಗಲಕೊೀಟ್

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ವರ್ಡೆ ನುಂ.10 ರಲೂಯ, ರಿ.ಸ.ನುಂ:78/1ರಲೂಯ ಹಗೂ ಟ್ಟ.ಪಿ. 

ನುಂ:129ಎ ನಡ ವಿನ 30ಅಡಿ ರಸ್ೆು ಜಗನ ನ ತೆರುಗೊಳ್ಳಸ  ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Bagalkot 

Taluk, Bagalkot

18/06/2011 13/07/2011

1660 ಎುಂ.ಬಿ. ಟ್ುಂಕಸ್ಲ

ಕೀಲರ , ಮಧೊೀಳ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ

ಅಜಿಮೂಲಕ

12/07/2011 - ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಮ ಧೊೀಳ

ಲೊೀಕಪೂರ

ಜಾಲಕಟ್ಟಿ.ಕೆ.ಡಿ

ಜಾಲಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಡಿ. ಮತ ು ಜಾಲಕಟ್ಟಿ ಬಿಕೆ ಗಾಮದ ಸ ಭರ  2ಎಕಯೆ 20ಗ ುಂಟೆ 

ಸಕೆರಿ ಜಮೀನಿನಲೂ ಗಾಮಸಥರ ಗಳು ಅಕಾಮವಗ ಒತ ುರಿ ಭಡಿಕೊುಂಡ  

ಭಯಟ್ ಭಡ ತ್ತುರ  ಬಗೆೆ ಕನೂನ  ರಿೀತ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲ  ಕೊೀರಿಕೆ.

Tahsildar,Mudhol 

Taluk, Mudhol.

13/07/2011 08/08/2011

9

10

11



1677 ಡಿ.ಡಿ.ಬುಂಡಿಡಡರ

ಬಡಿಗ ಸಿಡಿಲ  ಪತ್ತಾಕೆಯ 

ರದಗರರ , ಕೆರೂರ 

ಪೀಸ್ಿ, ಫದಮ 

ತಲೂೂಕ 

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

18/07/2011 ರಿ.ಸ.

ನುಂ:40/

2ಅ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫದಮ

ಕ ಳಗೆೀರಿ

ನಿೀರಲಕೆೀರಿ

ನಿೀರಲಕೆೀರಿ ಗಾಮದ ರಿ.ಸ.ನುಂ:40/2ಅ ರಲೂನ 1ಎಕಯೆ 11ಗ ುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲೂ 

ಸಕೆರು ಆವಾಯ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲೂ ನಿವೆೀವನಗಳ್ಳಗಗ ಕಯಿದರಿಸಿದ 

ಜಗದಲೂ ಅಕಾಮವಗ ಶ್ಾೀ.ಈರನಗೌಡ, ಸಿದದನಗೌಡ, ಕರಿೀಗೌಡ ರರ  

ಸ್ಗ ಳ್ಳ ಭಡ ತ್ತುರ ುದರ ಕನೂನ  ರಿೀತ್ತ ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲ  ಕೊೀರಿಕೆ.

Tahsildar,Badami 

Taluk, Badami

19/07/2011 16/08/2011

1936 ಪಾಕವ ಬಸಪ

ಯಮಗೊುಂಡ, 

ಮಯೆೀಗ ದದ, ಜಮಖುಂಡಿ 

ತಲೂೂಕ , ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ಜಿಲೊ. ಅಜಿೆಮೂಲಕ

11/07/2012 201 ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಜಮಖುಂಡಿ

ಜಮಖುಂಡಿ

ಮಯೆೀಗ ದದ

ಮಯೆೀಗ ದದ ಗಾಮದ ರಿ.ಸ.ನುಂ:201, 156, 157ರ ಮಧೆಾ ಹದ  ಹೊೀಗ  

(ಮಯೆೀಗ ದದ ಗಾಮದುಂದ - ಮಯೆೀಗ ದದ ಕಾಸ್ ಯೆಗನ) ರಸ್ೆು ಜಗನ ನ 

ಸ.ನುಂ:156, 157ರ ಭಲೀಕರ  ಒತ ುರಿ ಭಡಿಕೊುಂಡಿರ ುದನ ನ 

ತೆರುಗೊಳ್ಳಸಲ  ಕೊೀರಿಕೆ.

Tahsildar,Jamakhan

di Taluk, 

Jamakhandi.

12/07/2012 07/08/2012

1976 ಶ್ಾೀ. ಮ ತುಪ ಬಿನ್ 

ತ್ತಮಮಪ

ಅರಗ ುಂಜಿ, ಉಗಲವಟ್ 

ಪೀಸ್ಿ, ಫದಮ 

ತಲೂೂಕ , ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ಜಿಲೊ. ಅಜಿೆಮೂಲಕ

28/11/2012 ಠಯು 

ನುಂ. 

5/59, 

ಸಬೆ 

ನುಂ.2.

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫದಮ

ಕ ಳಗೆೀರಿ

ಉಗಲವಟ್

ಉಗಲವಟ್ ಗಾಮದ ಠಯು ನುಂ. 5/59, ಸಬೆ ನುಂ.2ರ ಉತುರ-ದಕ್ಷಿರ್ 20, 

ಪೂೆ-ಪಶ್ಿಮ-18ರ ಗೌಟ್ನ್ ಜಗನ ನ ಶ್ಾೀ. ರಮೆೀವ ಹನ ಮಪ ಅರಗುಂಜಿ 

ಯರ  ಅಕಾಮವಗ ತಮಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮುಂಜೂರ  ಭಡಿಕೊುಂಡಿರ ುದನ ನ 

ರದ ದಗೊಳ್ಳಸಿ, ಸದರಿ ಜಗನ ನ ಸ್ೆಜನಿಕ ಉಪಯೀಗಕೆೆ ಮೀಸಲಡಲ  

ಕೊೀರಿಕೆ.

Executive Officer, 

Badami Taluk 

Panchayat

29/11/2012 24/12/2012

12

13

14



2034 ಆರಿೀಫ ಮ. ೆುಂಡರಿ

ಕತಟೆ ಪೂಟ್, ಕಡಕೊೀಳ 

ಯೊೀಡ, ಜಮಖುಂಡಿ 

ತಲೂೂಕ , ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ಜಿಲೊ. ಅಜಿೆಮೂಲಕ

09/04/2013 ಸಿಟ್ಟಎಸ್

. 

5359/ಎ

/2/4

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಜಮಖುಂಡಿ

ಜಮಖುಂಡಿ

ಜಮಖುಂಡಿ

ಜಮಖುಂಡಿ ನಗರ ಸಬೆ ವಾಪಿುಯ ಸಿಟ್ಟಎಸ್. 5359/ಎ/2/4ರ ಸ ಭರ  

788.73ಚ.ಮೀ. ಸ್ೆಜನಿಕ ಉಪಯೀಗಕೆೆ ಮೀಸಲಟ್ಿ ಜಗನ ನ 

ಅಕಾಮವಗ ಬಜುಂತ್ತಾ ಸಭಜದರ  ಆಕಾಮಸಿರ ುದನ ನ ತಡೆದ , ಸದರಿ 

ಜಮೀನನ ನ ಸ್ೆಜನಿಕ ಉಪಯೀಗಕೆೆ ಕಯಿದರಿಸಲ  ಕೊೀರಿಕೆ.

Commissioner, 

CMC, Jamakhandi

10/04/2013 10/05/2013

2187 ಗಾಮಸಥರ ಗಳು, 

ಗುಂಜಿಹಳ

ಹ ನಗ ುಂದ ತಲೂೂಕ , 

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ. 

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

20/05/2014 ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಹ ನಗ ುಂದ

ಹ ನಗ ುಂದ

ಗುಂಜಿೀಹಳ

ಗುಂಜಿಹಳ ಗಾಮದ ಸ್ೆಜನಿಕ ರಸ್ೆು ಹಗೂ ಸಮಶನ ಜಗನ ನ 

ಗಾಮಸಥಯದ ಶ್ಾೀ. ಕೌಜಗನೂರ  ರರ  ಅಕಾಮವಗ ಒತ ುರಿ 

ಭಡಿಕೊುಂಡಿರ ುದರಿುಂದ ಸ್ೆಜನಿಕರಿಗೆ ತೊುಂದಯೆಯ ುಂಟಗ ತ್ತುದ ದ, 

ಸದರಿ ಅಕಾಮ ಒತ ುರಿಯನ ನ ತೆರುಗೊಳ್ಳಸಿ ಸ್ೆಜನಿಕ ಉಪಯೀಗಕೆೆ 

ಮೀಸಲಡಲ  ಕೊೀರಿಕೆ.

Tahsildar,Hungund 

Taluk, Hungund.

21/05/2014 21/06/2014

2227 ಸ ಜಿೀತಕ ಭರ ಮ. 

ಟ್ಟೀಲ ಹಗೂ ಇತರರ 

ಸ್ಳಗ, ಜಮಖುಂಡಿ 

ತಲೂೂಕ , ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ಜಿಲೊ. ಅಜಿೆಮೂಲಕ

06/09/2014 ರಿ.ಸ.

ನುಂ:481

/2

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಜಮಖುಂಡಿ

ಸ್ಳಗ

ಸ್ಳಗ

ಸ್ಳಗ ಗಾಮದ ರಿ.ಸ.ನುಂ:481/2ರಲೂನ ಒಟ್ ಿ 18ಎಕಯೆ 16ಗ ುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ 

ಸಕೆರದುಂದ ಮುದೆೀ ಮೂಲ ಮುಂಜೂಯತ್ತ ಇಲೂದೆ ಗಾಮಸಥರ ಹೆಸರ  

ಅಕಾಮವಗ ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ. ಯಲೂ ನಮೂದಸಿರ ುದರ ಬಗೆೆ ಹಗೂ ಸದರಿ 

ಜಗದಲೂ ಅಕಾಮವಗ ಗೃಹ ನಿಮೆಸಿಕೊುಂಡಿರ ುದರ ಬಗೆೆ ಕನೂನ  ರಿೀತಾ 

ಸೂಕು ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲ  ಕೊೀರಿಕೆ.

D.C. Bagalkote 08/09/2014 08/10/2014

15
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17



2245 ಕಯೆಪ ಸಿದದಪ ಬುಂಡಿ 

ಹಗೂ ಗಾಮಸಥರ ಗಳು

ಲೊೀಕಪುರ ಗಾಮ, 

ಮ ದೊೀಳ ತಲೂೂಕ , 

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ. 

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

27/11/2014 ರಿ.ಸ.

ನುಂ:192,

 

ರಿ.ಸನುಂ

.194

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಮ ಧೊೀಳ

ಲೊೀಕಪೂರ

ಲೊೀಕಪೂರ

ಲೊೀಕಪುರ - ಮದವಡ ರಸ್ೆುಗೆ ಹೊುಂದಕೊುಂಡುಂತೆ ಇರ  ರಿ.ಸ.ನುಂ.192ರ 

ಹಗೂ ರಿ.ಸ.ನುಂ.194ರ ಫೆಲೆ ಫಳು ಸಕೆರಿ ಜಮೀನನ ನ ಕೆಲು 

ಪಾಬವಿಗಳು ಅಕಾಮವಗ ಒತ ುರಿ ಭಡಿಕೊುಂಡ  ಕಟ್ಿಡ 

ನಿಮೆಸ ತ್ತುರ ುದನ ನ ತೆರುಗೊಳ್ಳಸಿ, ಸದರಿ ಜಮೀನನ ನ ಸುಂರಕ್ಷಿಸಲ  

ಕೊೀರಿಕೆ.

D.C. Bagalkote 28/11/2014 28/12/2014

2257 ಯೆೈತ ಫುಂಧ್ರ 

ಭಗತ್ತ ಗಾಮ, 

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ತಲೂೂಕ , 

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ. 

ಅಜಿೆಮೂಲಕ

09/12/2014 ರಿ.ಸ.

ನುಂ:54

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫಗಲಕೊೀಟೆ

ಫಗಲಕೊೀಟ್

ಭಗತ್ತ

ಭಗತ್ತ ಗಾಮದ (ಭಗತ್ತಯಿುಂದ ಪೂೆಕೆೆ ಸುಂಗಮ ರಸ್ೆು ಸಮೀಪದ) 

ರಿ.ಸ.ನುಂ:54ರಲೂನ 22ಎಕಯೆ 11ಗ ುಂಟೆ ಸಕೆರಿ ಗೊೀಭಳ ಜಮೀನಿನ ನ 

ಖಸಗಯರ  ಅಕಾಮವಗ ಒತ ುರಿ ಭಡಿಕೊುಂಡ  ಕಟ್ಿಡ 

ನಿಮೆಸಿರ ುದನ ನ ತೆರುಗೊಳ್ಳಸಲ  ಕೊೀರಿಕೆ.

D.C. Bagalkote 10/12/2014 13/01/2015

2314 ಡಿ. ಡಿ. ಬುಂಡಿಡಡರ

ಡಡರ ಓಣಿ, ಹೊಸೆೀಟೆ 

ಯೊೀರ್ಡ, ಕೆರೂರ  - 587 

206, ಫದಮ 

ತಲೂೂಕ  , 

ಫಗಲಕೊೀಟ್ ಜಿಲೊ .

16/01/2015 ರಿ.ಸವೆೆ

 ನುಂ. 

166/2ಎ

 _ 

ಪಟ್ಿರ್ 

ಪುಂಚ

ಯಿತ್ತ 

ಆಸಿು 

ರಿಜಿಸಿರ್

 

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫದಮ

ಕೆರೂರ

ಕೆರೂರ

 ಕೆರೂರ  ಗಾಮ, ಫದಮ ತಲೂೂಕ , ಫಗಲಕೊೀಟ್ ಜಿಲೊಯ ರಿ.ಸವೆೆ 

ನುಂ.166/2ಎ ರ 1 1/2 ಗ ುಂಟೆ ವಿಸಿುೀರ್ೆದ ಗೊೀಶಲೆ (ಕೆರೂರ ಪಟ್ಿರ್ದ ವಡೆ 

ನುಂ.3 ರ ಆಸಿು ನುಂ. 1826 ರ ಕೊುಂಡವಡ (ದನದ ಗೊೀಶಲೆ) ಜಗೆ) ಜಗದಲೂ 

ಅತ್ತಕಾಮರ್ ಭಡಿಕೊುಂಡ  ಅಕಾಮವಗ ಅುಂಗಡಿ ಮಳ್ಳಗೆ 

ಕಟ್ಟಿಕೊುಂಡಿರ ುದನ ನ ತೆರುಗೊಳ್ಳಸ  ಬಗೆೆ.

D.C. Bagalkote 15/04/2015 30/04/2015

18

19

20



2398 ನಗಯಜ ಹೊುಂಗಲ್, 

ಅಣ್ಾಜಿಯವ 

ಕೊೀಯೆನರ, ರಫಿಕ್ 

ಕಟ್ುಂಬಿೂ, ಗ ರ 

ಕ ುಂಫರ 

ಇಲಕಲೂ, ಇಲಕಲೂ 

ಹೊೀಬಳ್ಳ, ಹ ನಗ ುಂದ 

ತಲೂೂಕ , ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ಜಿಲೊ.

26/11/2015 ಇಲಕಲೂ 

ನಗರಸ

ಬೆಯ 

ವಾಪಿುಗೆ 

ಬರ  

ನಗರಸ

ಬೆಯ 

ಉದಾ

ನನ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

Illkal

ಇಲಕಲೂ

ಇಲಕಲೂ

ಯಜಕೀಯ ಾಕುಗಳ ಫೆುಂಬಲದುಂದ ಇಲಕಲೂ ನಗರಸಬೆ ವಾಪಿುಗೆ ಬರ   

ಸಕೆರಿ ಉದಾನನನ ನ ಅಕಾಮವಗ ಕಬಳ್ಳಸಿ ಮನೆಗಳನ ನ ನಿಭೆರ್ 

ಭಡಿ ಫಡಿಗೆ ಾಹರ ನಡೆಸ ತ್ತುರ  ಹಗೂ ವಸಿಸ ತ್ತುರ ರ ಮೆೀಲೆ 

ಸೂಕು ಕಾಮ ಜರ ಗಸ  ತಕ್ಷಣ್ ಸದರಿ ಉದಾನನನ ನ ತೆರುಗೊಳ್ಳಸಿ 

ಸ್ೆಜನಿಕರ ಉಪಯೀಗಕೆಗ ಮ ಕುಗೊಳ್ಳಸ  ಕ ರಿತ .

D.C. Bagalkote 01/12/2015 15/12/2015

2446 ಶ್ಾೀ ಉದಯ್ ಕ ಭರ್  

ಎುಂ ಮಡಿವಳರ್ 

ಚಿಕೆಒರಟ್ಗೆೀರಿ ಇಳಕೆಲ್   

ಅುಂಚೆ ಹ ನಗ ುಂದ 

ತಲೂೂಕ  ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ಜಿಲೊ, 77 

ಬಿಎನ್ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ 

ಜ್ಐಲ್  ಕಾುಂಪಸ್   ಹತ್ತುರ 

ಚೆನ್ನಐ

02/05/2016 74/3 ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಹ ನಗ ುಂದ

ಹ ನಗ ುಂದ

ಚಿಕೆಯರನಕೆೀರಿ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ ಹ ನಗ ುಂದ ತಲೂೂಕ  ಚಿಕೆ ಒರಟ್ಗೆೀರಿ ಗಾಮದ 

ಸ.ನುಂ.74/3 ಜಮೀನ  ಒತ ುರಿ ಭಡಿಕೊುಂಡ  ಅನಧಿಕೃತವಗ ಬಸವ ಎಸ್ 

ಮರಿಗೌಡ ಾ ಫ್ೂೀರ್  ಮಲ್    ಇಟ್ ಿಕೊುಂಡ  ವಸದ ಮನೆಗೆ ತೊುಂದೆಾ 

ಭಡ ತ್ತುರ ುದನ ನ ಖ ಲೂ ಪಡಿಸ ುಂತೆ ದೂರ  ಅಜಿೆಯಲೂ ತ್ತಳ್ಳಸಿರ ತುಯೆ

D.C. Bagalkote 04/05/2016 20/05/2016

2476 ಡಿ.ಡಿ.ಬುಂಡಿಡಡರ

ಡಡರ ಓಣಿ, ಹೊಸೆೀಟೆ 

ರಸ್ೆು, ಕೆರೂರ ಗಾಮ, 

ಫದಮ 

ತಲೂೂಕ ,ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ಜಿಲೊ.

26/06/2016 ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫದಮ

ಕೆರೂರ

ಕೆರೂರ

ಕೆರೂರ  ಪಟ್ಿರ್ ಪುಂಚಯಿತ್ತ ವಾಪಿುಯಲೂ ಸರಿ ಸ ಭರ  150 ಎಕಯೆಯಿುಂದ 

200 ಎಕಯೆಯಯೆಗೂ  ಸತ್ತ, ವಣಿಜಾ ಮತ ು ಕೆೈಗರಿಕ ಉದೆದೀವಕೆಗ ಭೂ 

ಪರಿತೆನೆ ಭಡಿಕೊುಂಡಿದದ ಭೂಪರಿತೆನದರರ  ಭೂಪರಿತೆನೆ 

ನಿಯಮಗಳನ ನ ಉಲೂುಂಘಿಸಿ, ಸ್ೆಜನಿಕ ಉದೆದೀವಗಳ್ಳಗೆ ಕಯಿದರಿಸಿರ  

ಸಥಳಗಳನ ನ ಅತ್ತಕಾಮರ್ ಭಡಿಕೊುಂಡಿದ ದ, ಅತ್ತಕಾಮರ್ಗೊುಂಡಿರ  ಜಮೀನನ ನ 

ರಕ್ಷಿಸಲ  ಆದೆೀಶ್ಸಫೆೀಕೆುಂದ  ದೂರ  ಸಲೂಸಿರ ರ ತುಯೆ.

D.C. Bagalkote 26/07/2016 15/08/2016

21
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2518 ಫಕೀರಪ ಸಿದದಪ ಹಲಗತ್ತು

ಫೆಳ್ಳಿಖುಂಡಿ ಗಾಮ 

ಚುಂಚಲಕಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ಿ 

ಫದಮ ತಲೂೂಕ  

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊ.

14/12/2016 ರಸ್ೆು 

(11,12,13

,17,16,10

,06,05,

41,18)

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಫದಮ

ಕೆರೂರ

ಫೆಳ್ಳಿಖುಂಡಿ

ಫಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೊಯ, ಫದಮ ತಲೂೂಕನ, ಫೆಳ್ಳಿಖುಂಡಿ ಗಾಮದುಂದ  

ಕಲದಗ, ಸೂಯೆೀಫನ, ಗುಂಗವಡ ಗಾಮಕೆೆ ಫೆಳ್ಳಿಖುಂಡಿ ಗಾಮದ ಸವೆೆ 

ನುಂಬರ್ 11,12,13,17,16,10,06,05,41,18 ತಗ ಹೊೀಗರ , ಗಾಮ ನಕ್ೆಯಲೂ 

ಗ ರ ತ್ತಸಿರ  33 ಫೂಟ್ ಅಗಲಳತೆ ರಸ್ೆು ಒತ ುರಿಯನ ನ 

ತೆರುಗೊಳ್ಳಸ ುಂತೆ ದೂರ  ದಖಲಸಿರ ತುಯೆ

D.C. Bagalkote 16/12/2016 30/12/2016

2523 ಶೆೀಖಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮರ್ 

ಲಭಣಿ

ಅರಕೆೀರಿ ತುಂಡ, ಮನೆ 

ನುಂ.1235, ಬಿಳಗ 

ತಲೂೂಕ , ಫಗಲಕೊೀಟೆ 

ಜಿಲೊ. 

28/12/2016 ಸ್ೆಜ

ನಿಕ ರಸ್ೆು

ಫಗಲಕೊೀಟೆ                  

                                 

                                 

     

ಬಿಳ್ಳಗ

ಅನಗವಡಿ

ಅರಕೆೀರಿ

ಬಿಳಗ ತಲೂೂಕ  ಅಗನವಡಿ ಹೊೀಬಳ್ಳ ಅರಕೆೀರಿ ತುಂಡದಲೂ ಮನೆ ನುಂ.1235ರ 

ಮ ುಂದೆ  ಇರ  ಸ್ೆಜನಿಕ ರಸ್ೆುಯನ ನ ಸ ಶ್ೀಲವ ಕೊೀುಂ ಧಿೀಯೆೀುಂದಾ 

ಹರಿವಿುಂದಾ ಲಭಣಿ ಅತ್ತಕಾಮರ್ ಭಡಿ ಕಟ್ಿಡ ನಿಭೆರ್ ಭಡ ತ್ತುರ ುದನ ನ 

ತೆರುಗೊಳ್ಳಸ ುಂತೆ ಸಲೂಸಿರ   ದೂರ  ಅಜಿೆ.

D.C. Bagalkote 29/12/2016 20/01/201725
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PGC 

No.

Name of 

Informant

Date of 

Reciept

Survey No. District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

49 S. ರಯೇಶ 

ಸರ್ಾರಿ ರ್ೌಲ ೇಜು 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್ 

30/09/2009 ಸಣಣ ಅಮನಿ ರ್ ರ  

ಜಮೇನು

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಕೆಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಎರ್ ಲ ೈನ್್ ರವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ D.C. Bangalore 

Rural

01/10/2009 20/10/2009

119 ಡಿ. ಎೆಂ. 

ನರಯಣ ಷಾಮ 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್ 

9900995311

07/10/2009 296, 297, 304, 

305, 306

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲೆಔು, ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ.296,297,304,305 ಮತುು 306 ಇನೆಂತಿ  ಜಮೇನನುು 

ತುುವರಿ ಮಡಿ ಮನ  ಔಟ್ುುತಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

12/10/2009 27/10/2009

District Name:ಬ ೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮರೆಂತರ
ದಿನೆಂಔ: 22/02/2017

Sl No

1

2



133 ಮೆಂಜುನಥ್ 

ದ ೇವವ ಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು 

12/10/2009 ರ್ ರ ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ಡಿ.ವ ಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ತಲ್ಲೆಔು, ಡಿ. ವ ಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ರ್ ರ  ಜಮೇನನುು ತುುವರಿ 

ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

12/10/2009 27/10/2009

134 ಎನ್. ರಜಣಣ 

ಸೆಂಪದಔರು, 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್  

ನಖರಿ ಆಡ ೇಪ ೇಟ  

ತಿರರ್   ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

7726224

13/10/2009 207, 207/1, 208 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ ತಲ್ಲೆಔು, ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ.207,207/1 ಮತುು 208 ರ್ ರ  ಅೆಂಖಳದ ಸರ್ಾರಿ 

ರಜರ್ಲ್ು  ುರಸಭ ಯವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

16/10/2009 31/10/2009

141 ಹನು ೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ಔರಿಯಪ 

ಮಳನಖತಿಹಳ್ಳಿ 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ತಲ್ಲೆಔು 

ಔಸಬಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮ 

9242950004

14/10/2009 65 0-32 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ಮಳ ೄೇನಖತಿಹಳ್ಳಿ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ ತಲ್ಲೆಔು, ಔಸಬ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಮಳ ೄೇನಖತಿಹಳ್ಳಿ  ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನನುು ಅನಧಿಔೃತ 

ಔಟ್ಟುರುವ ಔಬಳ್ಳಸುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

16/10/2009 31/10/2009

4

5

3



188 ಧಮಾುರ 

ಗ್ರಮಸಧರು 

ವಿಜ ಯುರ, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು 

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮ 

ಜಿಲ ೆ 

17/11/2009 1 &  22 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ಧಮಾುರ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ುೆಔಲ ಧಮಾುರ

ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ.1 ಮತುು 22ರ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನನುು ಬ ಲೇಖಸ್ ದಕಲ  

ಸೃಷ್ಟುಸಿ ಮೆಂಜಲರತಿ ನಿೇಡಿರುವುದನುು ರದುುಡಿಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿ

D.C. Bangalore 

Rural

18/11/2009 30/11/2009

191 ವರದಿ 

ದಿನೆಂಔ 

20/11/2009 

ರೆಂದು 'ಹೆಂದಲ' 

ದಿನ ತಿರರ್ ಯಲ್ಲೆ 

ರಔಟ್ಹವಾ 

ವರದಿ 

20/11/2009 ರ್ ರ ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔುೆಂದಣ

ರಬಬನಹಳ್ಳಿ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲೆಔು, ರುಬಬನ ಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮದ ರ್ ರ  ಜಮೇನನುು ತುುವರಿ ಮಡಿ ಶ್ರೇ ಔೃಷಣಮಲತಿಾ 

ಎೆಂಬುವರು ಅಔರಮಗಿ ಮರಳು ಷಖಣ  ಮಡುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

20/11/2009 30/11/2009

199 J.N. ಔೃಷಣಮಲತಿಾ 

ಜಿನುಖರ 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು 

27/11/2009 26 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ಜಿನುಖರ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತಲ್ಲೆಔು, ಜಿನುಖರ 

ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ.26ರಲ್ಲೆ 110-00 ಎರ್ ರ  ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳದ 

ಜಮೇನಿನ ತುುವರಿ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

27/11/2009 04/12/2009

6

7

8



227 ರಜಣಣ ಮತುು 

ಗ್ರಮಸಧರು 

ಬ ಲಮಮಲರ 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು 

09/12/2009 33, 34 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ಬ ಲಮಮರ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲೆಔು ಬ ಲಮಮರ 

ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ.33, 34ರ ಸರ್ಾರಿ ಖುೆಂಡುತ ಲೇು ಆಔರಮ ತುುವರಿ 

ಬಗ್ .ೆ

D.C. Bangalore 

Rural

15/12/2009 17/12/2009

240 ಸದಶ್ವಮಲತಿಾ 

ಬಿನ್ ಲ ೇ 

ಆವಲ್ಮಲತಿಾ 

138,ಷ ಲೇಲ್ಲರು 

ಗ್ರಮ ರ್ ಲಳತಲುರು 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು 

ಜಡಿೇಗ್ ನಹಳ್ಳಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ 

18/12/2009 2 1-01ಸರ್ಾರಿ 

ಕರಬು

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ಔರಪನಹಳ್ಳಿ

ಸರ್ಾರಿ ಕರಬು ಜಮೇನನುು ತುುವರಿ ಮಡಿರುವುದನುು

ಕುಲೆ ದಿಸ ಬ ೇಔು ರ್ ಲೇರಿ

D.C. Bangalore 

Rural

19/12/2009 02/01/200910

9



268 ತವರ ರ್ ರ  

ಗ್ರಮಸಧರುಖಳು 

06/01/2010 4 1-27 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ತವರ ರ್ ರ 

ಸದರಿ ಜಮೇನು ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನಗಿರುತುದ . D.C. Bangalore 

Rural

07/01/2010 22/01/2010

274 ಮುನಿರಜ ಮತುು 

ಗ್ರಮಸಧರು 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ

ಅಜಿಾ ಮಲಲ್ಔ

9901324451

13/01/2010 ----- ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಷವಾಜನಿಔ ರಷ ುಯಲ್ಲೆ ುರಸಭ ಯವರು ಪರ್ ಾ ನಿಮೇಾಸುತಿುರುವ 

ಬಗ್ .ೆ

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

14/01/2010 28/01/2010

11

12



312 ಮುನಿರಜು 25/01/2010 39,40 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಜಿೆಂರ್ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ

ಸ ಾ ನೆಂ.39,40 ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನನುು ತುುವರಿ ಮಡಿ ಮರಟ್ 

ಮಡುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ,

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

28/01/2010 08/02/2010

314 ಜಯಔುಮರ್

9743135324

25/01/2010 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ಚ ಲಔಕಸೆಂದರ

ಸ ಾ ನೆಂ.77ರಲ್ಲೆನ ಸುಮರು 184 ಎರ್ ರ  13ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ 

ಜಮೇನನುು ತುುವರಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

28/01/2010 08/02/2010

13

14



339 ಬ ೇನಮ 

9945357102

27/01/2010 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಾರಿ ಆಸಪತ ರಗ್  ಷ ೇರಿದ ನಿ ೇಶನವನುು ಮಲ್ಲಟ್ಟರ 

ಸ ಲೇಟ ಲ್ ನವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

28/01/2010 08/02/2010

345 ಚ ನಪ 27/01/2010 113 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ತಲಬಗ್ ರ 

ಸಡ ಲೇನಹಳ್ಳಿ

ಸ ಾ ನೆಂ.113ರ 60ಎರ್ ರ  ಜಮೇನನುು ತುುವರಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ. Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

28/01/2010 08/02/201016

15



378 ಟ್ಟ.ಡಿ.ಎನ್ ಮಲತಿಾ 

ಅಕ್ಷ್ಮೇತವರ ರ್ ರ  

ಗ್ರಮ ನೆಂದುಹುಡಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು 

30/01/2010 4 1-27 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ತವರ ರ್ ರ 

ಸ ಾ ನೆಂ.4ರ 1ಎರ್ ರ  27ಖುೆಂಟ  ದ ೇಲ್ಯರ್ ಕ ಷ ೇರಿದ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ 

ಮನ  ಔಟ್ುುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

01/02/2010 12/02/2010

384 ಆನೆಂದ 01/02/2010 27,39 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಜಿೆಂರ್ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ

ಸ ಾ ನೆಂ.27, 39ರ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನನುು ಬಲಡಿೇಯರು ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

03/02/2010 16/02/2010

17

18



458 Chief Executive 

Officer Lake 

Development 

Authority

ತರದ ಮಲಲ್ಔ 

08/02/2010 15 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ

ಜ ಲನುಹಳ್ಳಿ

ಸ ಾ ನೆಂ.15ರ ಔುೆಂಟ  ಜಮೇನನುು ಪಿಳ ಿೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜಿ.ಪಿ.ವಮಣಣ 

ರವರು ತುುವರಿ ಮಡಿ ರಷ ು ನಿಮಾಣ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

09/02/2010 01/03/2010

496 ಔೃಷು ಮಲತಿಾ 

ದಲರಣಿ 

ಮಲಲ್ಔ 

9663688908

16/02/2010 26 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಜಿನುಖರ

ಸ ಾ ನೆಂ.26ರ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳದ 26ಎಔರ  ಜಮೇನನುು ತುುವರಿ 

ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

18/02/2010 11/03/2010

19

20



608 ಬ ೇನಮ ಅಜಿಾ

ವರದ ೇವನಹಳ್ಳಿ, 

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣಣ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು.

(ಅಜಿಾ ಮಲಲ್ಔ) 

05/03/2010 01 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ

ವರದ ೇನಹಳ್ಳಿ

ವರದ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ. 01ರ 1-00 ಎಔರ  ಸರ್ಾರಿ ಔುೆಂಟ  

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಅಔರಮಗಿ ಮನ  ಔಟ್ುುತಿುರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ 

ಔುೆಂಟ ಯನುು ಉಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

05/03/2010 26/03/2010

669 ರಯೇಶಾರ 

ಗ್ರಮಸಥರು

ರಯೇಶಾರ 

ಗ್ರಮ,ದ ಲಡಡಬ ಳ

ವೆಂಖಲ್ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

31/03/2010 44,131 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ದ ಲಡಡಬ ಳವೆಂಖಲ್

ರಯೇಶಾರ

ರಯೇಶಾರ ಗ್ರಮದ ಸ ಾ ನೆಂ.44ರ ಮುಜರಯಿ ಇಲಖ  ಷ ೇರಿದ 5 

ಎಔರ  2 ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನನುು ಮತುು ಹುಸಲಕರು ಗ್ರಮದಲ್ಲೆ ಸ.ನೆಂ. 

131/1ರ 6 ಎಔರ  2 ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನನುು ಆರ್.ಎೆಂ.  ೆಂಔಟ್ರಮಯಯ 

ಎೆಂಬುವವರು ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ಸಸಯದಿೆಂದ ಅಧಿರ್ರಿಖಳ್ಳೆಂದ ತಮಮ 

ಸ ಸರಿಗ್  ಅಔರಮ ದಕಲ  ಸೃಷ್ಟುಸಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

01/04/2010 21/04/201022
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688 ರಜಣಣ

ಸೆಂಪದಔರು, 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ನಗ್ರಿ, ಔನುಡ 

ಮಸ ತಿರರ್ , 

ಅಡ ೇಪ ೇಟ , 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ ತ., 

ಬ ೆಂ. ಗ್ರ. ಜಿಲ ೆ.

ಅಜಿಾ ಮಲಲ್ಔ 

16/04/2010 ಸ.ನೆಂ.124/1ಬಿ. ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ಅರಿಶ್ನಔುೆಂಟ 

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ, ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ ತಲ್ಲೆಕನ, ಅರಿಶ್ನಔುೆಂಟ  

ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ.124/1ಬಿ ಸರ್ಾರಿ ರಜರ್ಲ್ು ಯನುು ತುುವರಿ 

ಮಡಿ ಔಟ್ುಡ ನಿಮಾಣ ಮಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Nelaman

gala Taluk, 

Nelamangala

17/04/2010 07/05/2010

717 ಎನ್. ರಜಣಣ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ನಗ್ರಿ, ಔನುಡ 

ಮಸ ತಿರರ್ ,

ಅಡ ೇಪ ೇಟ , 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ.

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

29/04/2010 88 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ಜರಹಳ್ಳಿ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ ತಲ್ಲೆಔು ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ ಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ 

ಸ.ನೆಂ:88ರಲ್ಲೆನ 0.17ಖುೆಂಟ  ರಷ ು ಜಖವನುು ತುುವರಿ ಮಡಿ ವಸತಿ 

ವಿನಯಸ ನಕ್ಷ ಯನುು ಅಔರಮಗಿ ಮೆಂಜಲರತಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Nelaman

gala Taluk, 

Nelamangala

29/04/2010 19/05/2010
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720 ಬ ೇನಮ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

30/04/2010 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ಸರ್ಾರಿ ರ್ ರ  

ಜಮೇನುಖಳಲ್ಲೆ ಷವಾಜನಿಔರು ಅನಧಿಔೃತಗಿ ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ರ್ೆಂಪೌೆಂಡ್ ನಿಮಾಸಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

03/05/2010 23/05/2010

734 ಚಿಔಕವಿೇರ ೇಗ್ೌಡ

ವತಲಾರು, 

ರ್ .ಆರ್.ುರೆಂ 

ತಲ್ಲೆಔು, ಬ ೆಂ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

9880741963

12/05/2010 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಅನುಗ್ ಲೆಂಡನಹಳ್ಳಿ

ನಖನಯಔನ ರ್ ಲೇಟ 

ನಖನಯಔನ ರ್ ಲೇಟ  ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ. 101ರಲ್ಲೆ 4ಎಔರ  21ಖುೆಂಟ  

ಸಖಲ ಭ ಲೇದನಸ ಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:127 ಮತುು 101 ಇವುಖಳ 

ಮಧ್ ಯ ಇರುವ ಸರ್ಾರಿ ಖುಟ ು ಮತುು ಖಲ್ಲ ಜಖ ಷ ೇರಿ 1-20 ಎರ್ ರ  ರ್ ರ  

ಜಮೇನನುು ಮುನಿಷಾಮ ರ ಡಿಡ ಬಿನ್ ಅಪಯಯ ರ ಡಿಡ ಮತುು ಚಿನುರ ಡಿಡ ರ ಡಿಡ 

ಬಿನ್ ಅಪಯಯ ರ ಡಿಡ ರವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

13/05/2010 03/06/2010
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26



764 ಈಶಾರ ಮಲತಿಾ 

.ಎಲ್

ಔನುಡ ಜಲ್-ನ ಲ್ 

ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ು 

(ರಿ)

ತಿಮಮೆಂಡ ಹಳ್ಳಿ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ , 

ತಲ್ಲೆಔು

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

31/05/2010 118 ಮತುು 85. ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಅನುಗ್ ಲೆಂಡನಹಳ್ಳಿ

ಸರ ಲೇಹಳ್ಳಿ

ಸರ ಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನ:118ರ 80ಎಔರ  4ಖುೆಂಟ  ಸ.ನೆಂ:85ರ 

8ಎಔರ  37ಖುೆಂಟ , ತಿಮಮೆಂಡಹಳ್ಳಿ ಹದಿುಗ್  ಹಡಿದ ಹಳಿ 1ಎಔರ  25ಖುೆಂಟ , 

ಟ್ುು 91ಎಔರ  16ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನನುು ತುುವರಿ 

ಮಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

01/06/2010 21/06/2010

765 ಬ ೇನಮ

ದಲರಣಿ ಮಲಲ್ಔ

31/05/2010 3,35,36. ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ಬ ಲಮಮರ

ಬ ಲಮಮರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:36ರಲ್ಲೆ 28ಎಔರ  14ಖುೆಂಟ  ಗ್ ಲೇಮಳ,  

ಸ.ನೆಂ:3ರಲ್ಲೆ 3ಎಔರ  38ಖುೆಂಟ  ಶಮವನ ಸಖಲ  ಸ.ನೆಂ:35ರಲ್ಲೆ 9ಎಔರ  

33ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಬಿೇಳು, ಜಮೇನುಖಳನುು ಅಔರಮಗಿ 

ಔಬಳ್ಳಸಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

01/06/2010 21/06/201028
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840 ಆಲ್ಪನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

21/07/2010 7 ಸಖಲ 15ರ ನಡು ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಆಲ್ಪನಹಳ್ಳಿ

ಆಲ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ "ಹದಿುಗಿಡದ ಹಳಿ" ಸರ್ಾರಿ ರ್ಲ್ು  ಸಖಲ 

ಕರಬು ಜಮೇನನುು ಸ.ನೆಂ:7 ಸಖಲ 15ರ ಮಲ್ಲೇಔರು ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ವಯವಷಯ ಮಡುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ ನಿೇರವರಿ 

ಅನುಔಲಲ್ ಮಡಿರ್ ಲಡಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

22/07/2010 12/08/2010

858 ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇನರಯಣ

ನೆಂ.135/252, 

ಬರಹಮಣ ಬಿೇದಿ

ಔನಾಟ್ಔ 

ಭಲರಕ್ಷಣ  ೇದಿರ್  

(ರಿ)

ರ್ಯಾದಶ್ಾ 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ಗಟ್ಔ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

9342207096

29/07/2010 65 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಅರ ಹಳ್ಳಿಖುಡಡದಹಳ್ಳಿ

ಅರ ಹಳ್ಳಿ ಖುಡಡದಹಳ್ಳಿ, ಒಬದ ೇವನಹಳ್ಳಿ, ರಗುನಥುರ, ತಮವ ಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ 

ಮತುು ಇತರ  ಗ್ರಮಖಳ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನುಖಳನುು ತುುವರಿ ಸಖಲ 

ಬ ೇನಮ ಸ ಸರುಖಳಲ್ಲೆ ಅಔರಮಗಿ ಮೆಂಜಲರು ಮಡುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

30/07/2010 20/08/2010
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871 ಔನಾಟ್ಔ ರಜಯ 

ರ ೈತ ಸೆಂಗ

ಹಸಿರು ಷ ೇನ 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು ವಖ , 

ಬ ೆಂ. ಗ್ರ. ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

06/08/2010 21 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಅನುಗ್ ಲೆಂಡನಹಳ್ಳಿ

ದ ಲಡಡದುನುಸೆಂದರ

ದ ಲಡಡದುನುಸೆಂದರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:21ರ ಸುಮರು 2ಎಔರ  

10ಖುೆಂಟ ಯನುು ಶ್ರೇ. ಗ್ ಲೇಪಲ್ಪ ಬಿನ್ ಬ ೈರಪ ಸಖಲ ಇನಲು 

2ಎಔರ  ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇಮತಿ ಭಖಯಮಮ ರ್ ಲೇೆಂ ಪಪಚರ್ 

ಎೆಂಬುವವರು ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿಗ್  ನಔಲ್ಲ ದಕಲ ಖಳನುು 

ಸೃಷ್ಟುಸಿರುವುದನುು ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ತುುವರಿಯನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

07/08/2010 27/08/2010

881 ಆಶಾಥನರಯಣ

ಬಿನ್ ಮುನಿವಮಪ

ಹಮಮ್ ಗ್ರಮ, 

ಶ್ವುರ ಪೇಸ್ು

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತಲ್ಲೆಔು, ಔಸಬ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

11/08/2010 108,110,133,138,170 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಶ್ವುರ

ಶ್ವುರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:170ರ 2ಎಔರ  ವಲ ಗ್  ಮೇಸಲ್ಲಟ್ು ಜಖವನುು 

ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ರ್ೆಂಪೌೆಂಡ್ ನಿಮಾಸಿರ್ ಲೆಂಡು ಸಖಲ 

ಸ.ನೆಂ:108,110,133,138ರ ಜಖವನುು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು 

ಷಖುವಳ್ಳ ಮಡುತಿುರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

12/08/2010 02/09/2010
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896 ನರಯಣಪ

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಸೆಂಜಿೇವಪ

ಗ್ೌಡಹಳ್ಳಿ, ಮಧುರ  

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತಲ್ಲೆಔು

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

18/08/2010 5 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಮದುರ 

ಗ್ೌಡಹಳ್ಳಿ

ಗ್ೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:5ರ ಮೆಂಜಲರದ ಜಖವನುು ಶ್ರೇಮತಿ 

ಶ್ವಮಮ ಎೆಂಬುವವರು ನಔಲ್ಲ ಜತಿ ರಮಣ ತರ ನಿೇಡಿ ಮೆಂಜಲರು 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವ ಸಖಲ ಸದರಿ ಜಮೇನಿನ ಸುಮರು 40ಎಔರ  

14ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನು ಸಖಲ ರ್ ರ  ಅೆಂಖಳ ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ 

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

19/08/2010 09/09/2010

956 ಎನ್. ದ ೇವರಜ್

ದಲ್ಲತ ಮುಕೆಂಡರು

ನೆಂ.1235/4, 3ನ ೇ 

ಅಡಡ ರಷ ು

5ನ ೇ ಮುಕಯ ರಷ ು, 

ಲ್ಲೆಂಖರಜುರ

ಬ ೆಂಖಳೄರು

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

07/09/2010 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ಗ್ರಮದ ಬ ಲ ಬಳುವೆಂತಹ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನುಖಳನುು 

ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ಸಸಯದಿೆಂದ ಖಸಗಿಯವರ ಪಲಖುವುದನುು 

ತಡ ಹಡಿಯಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

13/09/2010 03/10/201034
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963 ಡಿ.ಜಿ. ರೆಂಖನಥ್

ಬಿನ್ ಬಿ. 

ಗ್ ಲೇವಿೆಂದವ ಟ್ಟು

ನೆಂ.1376, 

ಟ್ಟ.ಆರ್.ಬಡವಣ 

ಸೆಂಜಯನಖರ, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ.

07/09/2010 25 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ವಿೇರಬಧರನಪಳಯ

ವಿೇರಭದರಯುನ ಪಳಯ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:11, 14, 26ರ ಸ ಾ ಮಡಿಸಿ 

ಸ.ನೆಂ:25ರ ತುುವರಿ ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ತಹಸಿೇಲುರರು ಯವುದ ೇ 

ಔರಮ ತ ಗ್ ದುರ್ ಲಳಿದಿರುವ ಬಗ್ ೆ. ತುುವರಿಯನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

13/09/2010 03/10/2010

1032 ಪಿ.ರ್ . ಸುಬಬಯಯ, 

ರ್ .ಎ.ಎಸ್. 

ಔೆಂದಯ ಸಚಿವರ 

ಆು ರ್ಯಾದಶ್ಾ

ತರದ ಮಲಲ್ಔ

12/10/2010 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಆಲ್ಪನಹಳ್ಳಿ

ಆಲ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದಲ್ಲೆ ರ್ ರ ಗ್  ನಿೇರು ಹರಿಯುವ ಸರ್ಾರಿ ರ್ಲ್ು  

ಸಖಲ ಕರಬು ಜಮೇನನುು ಸ.ನೆಂ:7 ಸಖಲ 15ರ ಮಲ್ಲೇಔರು 

ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ವಯವಷಯ ಮಡುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ 

ನಿೇರು ಹರಿಯಲ್ು ಅನುಔಲಲ್ ಮಡಿರ್ ಲಡಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

13/10/2010 03/11/2010
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1040 ರ್ .ವಿ ರಜಣಣ, 

ಸೆಂಪದಔರು

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ಸಣಣ ತಿರರ್ ಖಳ 

ಸೆಂಪದಔರ ಸೆಂಗ 

(ರಿ)

 ೆಂಔಟ ೇಶಾರ 

ನಿಲ್ಯ, 

ವಿದಯನಖರ 

ಮುಕಯರಷ ು, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ-

561203

18/10/2010 61 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಔರ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಔರ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:61ರ 11ಎಔರ  14ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಕರಬು 

ಜಮೇನಿಗ್  ಅಔರಮ ದಕಲ  ಸೃಷ್ಟುಸಿ ಮರಟ್ ಮಡಿರುವ ಸಖಲ 

ತುುವರಿಯನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

19/10/2010 11/11/2010

1041 ಟ್ಟ.ಎಸ್. 

ಶ್ರೇನಿಸಮಲತಿಾ 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ ಸುಬಬಣಣ

ನೆಂ.1070/1,ವಿದಯನ

ಖರ, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ-

561203

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

18/10/2010 39 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಖೆಂಗ್ಧರುರ

ಖೆಂಗ್ಧರುರದ ಸ.ನೆಂ:30,38 ಮತುು 39ರ ತುುವರಿಯನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಕ ತ ಗ್ ದುರ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

19/10/2010 11/11/2010
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1042 ಸ ಚ್.ವಿ. 

ರ್ ೆಂಪ ೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

 ೆಂಔಟ್ಪ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

18/10/2010 57 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಮಜರ ಸ ಲಸಹಳ್ಳಿ

ಮಜರ ಸ ಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ57ರ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನನುು ಅಔರಮ 

ದಕಲ  ನಿೇಡಿ ಅಔರಮಗಿ ಮೆಂಜಲರು ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು 

ತಡ ದು ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಕ ಡ ದುರ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

19/10/2010 11/11/2010

1048 ಭರಷುರ ಅಟ್ುಸಸ

ನೆಂ.1376, ಟ್ಟ.ಆರ್. 

ಬಡವಣ , 

ಸೆಂಜಯನಖರ, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ-

561 203

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

25/10/2010 53 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ರ ಲೇಜಿುರ

ರ ಲೇಜಿುರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:.53, ರ್ಸ್ ಬಗ್ ಸ.ನೆಂ:19ರ ನಖರರ್ ರ  

ರದ ೇಶವನುು ಅಔರಮಗಿ ಮೆಂಜಲರು ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು 53/ಪಿ1, 53/ಪಿ2, 

53/ಪಿ3 ಎೆಂದು ದಕಲ ಖಳನುು ಸೃಷ್ಟುಸಿ ಖೃಹ ಸಖಲ ಔಟ್ುಡಖಳನುು 

ನಿಮಾಸುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ ಸಖಲ ಔಸಬ ರ್ಸ್ ಬಗ್ 

ಸ.ನೆಂ:9,10,11,12,13,14,15,25,26,27,70,71ರ ಸರ್ಾರಿ ಜಖವನುು 

ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ಔಟ್ುಡಖಳನುು  ನಿಮಾಸಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

26/10/2010 16/11/201040
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1056 ನರಯಣಪ 

ಸಖಲ 

ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು

ಬ ೇನಮ 

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

02/11/2010 60 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ಗ್ ಲಲ್ೆಹಳ್ಳಿ

ಗ್ ಲಲ್ೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:60ರ 4ಎಔರ  03ಖುೆಂಟ  ಗ್ ಲೇಮಳ 

ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇ. ಭೇಮಣಣ ಬಿನ್ ಷ ಲಣ ಣೇಗ್ೌಡ ಸಖಲ ಇವರ 

ಸಸ ಲೇದರರು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

08/11/2010 29/11/2010

1062 ಬಿ.ಎೆಂ. ರಯೇಶ್ 

ಬಿನ್ ಅಪಣಪ

ಬಿದಲ್ುರ ಗ್ರಮ, 

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು, ಬ ೆಂ. 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ 

ಸಖಲ ಪಿ.ರ್ . 

ಸುಬಬಯಯ, 

ರ್ .ಎ.ಎಸ್. 

03/11/2010 68 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ

ಬಿದಲ್ುರ  ಅಮನಿರ್ ರ 

ಬಿದಲ್ುರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:68ರ 1ಎಔರ  01ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನಿಗ್  

ಶ್ರೇ.ರಜಮಮ ಸಖಲ ಮುನಿವಮಪ ಬಿನ್ ುತರಪ ರವರುಖಳು 

ನಿಜದ ರಸುದರರಿಗ್  ವೆಂಚಿಸಿ ಖತ  ಸೃಷ್ಟುಸಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

08/10/2010 29/11/2010
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1073 ತಿರರ್ ರಔಟ್ಣ 

ಉದಯಣಿ (30-

10-2010)

09/11/2010 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ನಖರ ಯಪಿುಯ 234 ಚ್ದುರಡಿ ಷವಾಜನಿಔ ರಷ ುಯನುು 

ಶ್ರೇ. ಮುನಿಯಪ ಮತುು ಶ್ರೇ. ಶ್ವಔುಮರ ಷಾಮ ಎೆಂಬುವವರು 

ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ಖೃಹ ನಿಮಾಣ ಮಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

10/11/2010 30/11/2010

1111 ರ್ .ಬಿ. ರಜಣಣ ಬಿನ್ 

ಬ ೈರಪ

ಔಲ್ೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ, 

ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

30/11/2010 1 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಲ್ೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:1ರಲ್ಲೆ ಟ್ುು 67ಎಔರ  16ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ 

ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿದುು ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ಭಲಖಳಿರು ಈಖ ನಮಲನ  

53 ನುು ಸಲ್ಲೆಸಿ ಅಔರಮಗಿ ಷ ೇರಿಸಿ ಭಲಮೆಂಜಲರತಿ 

ಮಡಿರ್ ಲಳುಿತಿುರುವುದನುು ತಡ ದು ಸದರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನನುು 

ರಕ್ಷ್ಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

01/12/2010 21/12/2010
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1125 ಎನ್. ರಜಣಣ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ನಗ್ರಿ, ಔನುಡ 

ಮಸ ತಿರರ್ ,

ಅಡ ೇಪ ೇಟ , 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ.

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

03/12/2010 202 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:202ರ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನನುು 

ಶ್ರೇಮತಿ. ಭಖಯಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ರ್ ಲೇೆಂ. ಔೃಷಣಪ (ನಿವೃತು ಜಿಲೆ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ 

ಅಧಿರ್ರಿ) ಯವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Nelaman

gala Taluk, 

Nelamangala

04/12/2010 24/12/2010

1127 ವಸೆಂತ್ ಔುಮರ್

ಔನಾಟ್ಔ 

ಭಶುಚರ 

ನಿಮಲಾಲ್ನ ಸೆಂಗ

ರಜಯಧಯಕ್ಷರು, 

ನೆಂ.205, 2ನ ೇ 

ಮಹಡಿ, ಹಳ ೇ 

ಮದರಸ್ ರಷ ು, 

ಸುಭಷ್ ನಖರ, 

ರ್ .ಆರ್.ುರೆಂ. 

ಬ ೆಂಖಳೄರು-49

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

03/12/2010 23, 110, 1 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ರ್ ಲೇಡಖುಕಾ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲೆಔು ನೆಂದಿಬ ಟ್ುದ ರಷ ುಯ ರ್ ಲೇಡುಖುಕಾ, ರ್ರಳ್ಳಿ 

ಅಮನಿರ್ ರ , ತ ೈಲ್ಗ್ ರ , ರ್ ಲಟ್ಟುಗ್  ತಿಮಮನಹಳ್ಳಿ, ಷ ಲಣ ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಯಪಿುಯ 

ರ್ ರ , ರಜರ್ಲ್ು  ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನುಖಳನುು  "ಪ ರಸಿುಜ್ 

ನೆಂದಿಹಲ್್ ಪರಜ ರ್ು "ರವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ 

ಸಖಲ ಅಣಿಗಟ್ು ಯಪಿುಯ ಸುಮರು 6ಎಔರ  ಔಲ್ುೆ ಬೆಂಡ , ಕರಬು 

ಜಮೇನು, ಬಿದಲ್ಲರು ಗ್ರಮದ 10ಎಔರ  ಜಮೇನನುು  "ವುಡ್ ರಿಚ್ 

ರ ಷಟ್ಾ"ರವರು ಣಿಜಯದ ಉದ ುೇಶರ್ಕಗಿ ರಿವತಾನ  ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು 

ನಿ ೇಶನ ಹೆಂಚಿರ್  ಮಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

04/12/2010 24/12/201046
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1158 ಗ್ರಮಸಥರು, 

ಮಳ ೄೇನಖತಿಹ

ಳ್ಳಿ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

18/12/2010 11 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ಮಳ ೄೇನಖತಿಹಳ್ಳಿ

ಮಳ ೄೇನಖತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ.11ರ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ 

ಖೆಂಖತಿಮಮಯಯ ಎೆಂಬುವವರು ಸಖಲ TCI-XPS ಔೆಂನಿಯವರು 

ರಜರ್ಲ್ು ಯನಲು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಸಖಲ 

ಸದರಿ ಜಮೇನಿನ ತುುವರಿಯನುು ೂಣಾಗಿ ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Nelaman

gala Taluk, 

Nelamangala

20/12/2010 10/01/2011

1187 ಷವಾಜನಿಔರು

ದಲರಣಿ ಮಲಲ್ಔ

9008017531

29/12/2010 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ತಯಮಖಲೆಂಡುೆ

ಗ್ ಲೇರಗಟ್ು

ಗ್ ಲೇರಗಟ್ು ಗ್ರಮದ ಸರ್ಾರಿ ರ್ ರ  ಜಮೇನಿನ ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Nelaman

gala Taluk, 

Nelamangala

30/12/2010 20/01/2011
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1190 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ವ ಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

29/12/2010 ಸ ಲಸ ಸ ಾ ನೆಂ.39 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ವ ಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ

ವ ಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಗ್ರಮಠಣ ಜಮೇನನುು (ಸ ಲಸ ಸ.ನೆಂ:39) ಶ್ರೇ. 

ಮುನಿವಮಪ ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ ರ್ಔಯಯ ಎೆಂಬುವವರಿಗ್  ಅಔರಮಗಿ 

ಷಖುವಳ್ಳ ಚಿೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿರುವುದನುು ರದುುಡಿಸಿ ಹಣಿಯಿೆಂದ 

ವಜಮಡಿ, ಷವಾಜನಿಔ ಉದ ುೇಶರ್ಕಗಿ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

30/12/2010 20/01/2011

1191 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ 

ಗ್ರಮ,  

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ.

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

30/12/2010 183 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:183ರಲ್ಲೆ 05ಎಔರ  30 ಸರ್ಾರಿ 

ಜಮೇನು ಮೆಂಜಲರಗಿದುು ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇ. ಆೆಂಜನಪ ಬಿನ್ 

ಮುನಿ ೆಂಔಟ್ಪ ರವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

31/12/2010 21/01/2011

49

50



1249 ರೆಂಗ್ ೇಗ್ೌಡ

ಅಣಬ  ಅೆಂಚ , 

ಮರಳ ೇನಹಳ್ಳಿ, 

ಔಸಬ ಸ ಲೇ.

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತ. ಬ ೆಂ. ಗ್ರ. ಜಿಲ ೆ

ಮೌಖಿಔಗಿ

13/01/2011 4, 5 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಮರಳ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಮರಳ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:4, 5ರ ಬೆಂಡಿ ದರಿ ರಷ ುಯನುು 

ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವ ಸಖಲ ಶ್ರೇನಿಸುರ ಗ್ರಮದ 

ಸ.ನೆಂ:18, 20ರ ಬೆಂಡಿದರಿ ರಷ ುಯನುು ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

14/01/2011 04/02/2011

1261 ವಮಣಣ, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಔನಾಟ್ಔ ಪ ರಸ್ 

ಟ್ರಸ್ು (ರಿ)

ಪೇಸ್ು ಬರ್್ 

ನೆಂ.156, 1ನ ೇ 

ರ್ರಸ್, 

ಅವ ೃೇಔನಖರ

ತುಮಔಲರು-572 

103

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

14/01/2011 27/2 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಷ ಲೇೆಂುರ

ಶ್ವಖೆಂಗ್ 

ಶ್ವಖೆಂಗ್  ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:27/ರ ಶ್ರೇ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇ ದ ೇವಷಥನದ ಜಮೇನನುು 

ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ಸಸಯದಿೆಂದ ಅಔರಮಗಿ ಮರಟ್ ಮಡಿ ಖತ , 

ಹಣಿ ಮಡಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Nelaman

gala Taluk, 

Nelamangala

14/01/2011 04/02/201152
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1313 ಡಿ.ಎೆಂ.ಮೆಂಜುನಥ

ದ ೇವನಖುೆಂದಿ 

ಗ್ರಮ ಮತುು ಅೆಂಚ 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತ.

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ-560 067

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

28/01/2011 23:13 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಜಿನುಖರ

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:23:13ರಿಗ್  ಪೇಡಿ ಮಡಿರುವುದಿಲ್ೆ 

ಮತುು ತಮಮ ಖಮನರ್ ಕ ತರದ  ತಮಮ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಹೆಂದಲಷಥನ 

ಪ ಟ ಲರೇಲ್ಲಯೆಂ ಇವರಿಗ್  ಮೆಂಜಲರು ಮಡಲ್ು ಅಔರಮ ದಕಲ  

ಸೃಷ್ಟುಸಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

29/01/2011 19/02/2011

1317 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ರ್ ೆಂಜಿಖನಹಳ್ಳಿ

ಮಧುರ  ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತ.

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

31/01/2011 57 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಮದುರ 

ರ್ ೆಂಜಿಖನಹಳ್ಳಿ

ರ್ ೆಂಜಿಖದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:57ರಲ್ಲೆ 1ಎಔರ  3ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನು ಮತುು 

ಇದ ೇ ಗ್ರಮದ ಸ ಾ ನೆಂಬರಿಲ್ೆದ 1ಎಔರ  40ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನನುು 

ಶ್ರೇ.ವಗಿೇಾಸ್ ಮತುು ೆಂದ ೇ ಔುೆಂಟ್ುೆಂಬದವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು 

ರ್ೆಂಪೌೆಂಡ್ ನಿಮಾಸಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

01/02/2011 21/02/2011
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1318 ಔನಾಟ್ಔ ರಜಯ 

ರ ೈತ ಸೆಂಗ

ಹಸಿರು ಷ ೇನ 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು ವಖ , 

ಬ ೆಂ. ಗ್ರ. ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

31/01/2011 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ರ್ ಲರಳೄರು

ರ್ ಲರಳೄರು ಮತುು ಮಲ್ೆಸೆಂದರ ಗ್ರಮದ ರ್ ರ  ಸಖಲ ಖುೆಂಡುತ ಲೇು 

ಜಖವನುು ಇಟ್ಟುಗ್  ರ್ಖಾನ  ಮಲ್ಲೇಔರದ ಶ್ರೇ.ಮದ ೇಶ್ 

ಎೆಂಬುವವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು, ಅಔರಮಗಿ ಮರಖಳನುು 

ಔಡಿದು ರ್ೆಂಪೌೆಂಡ್ ನಿಮಾಸಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

01/02/2011 22/02/2011

1342 ಹನುಯೇಗ್ೌಡ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

08/02/2011 65 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ಮಳ ೄೇನಖತಿಹಳ್ಳಿ

ಮಳ ೄೇನಖತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:65ರ ಜಮೇನನುು 

ಖಸಗಿಯವರಿಗ್  ಮೆಂಜಲರು ಮಡುವುದನುು ತಡ ದು ಸರ್ಾರಿ 

ಪಠವಲ ಗ್  ಮೆಂಜಲರು ಮಡಬ ೇರ್ ೆಂದು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Nelaman

gala Taluk, 

Nelamangala

09/02/2011 01/03/2011
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1345 ಬ ೇನಮ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

09/02/2011 ಸ ಲಸ ನೆಂ:91 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ರಯಸೆಂದರ

ರಯಸೆಂದರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:91ರ ಸ ಚ್ುಚ ಬ ಲ  ಬಳುವೆಂತಹ ಸರ್ಾರಿ 

ಜಮೇನನುು ಭಲಖಳಿರು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲಳುಿವುದನುು ತಡ ದು ಸದರಿ 

ಜಮೇನನುು ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಕ ತ ಗ್ ದುರ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

09/02/2011 01/03/2011

1357 ಸುಧ್ಔರ್ ರವ್ 

.ಡಿ

ನೆಂ.234/218, 219.

ರಯಸೆಂದರ 

ಗ್ರಮ, ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತ.

ಬ ೆಂಖಳೄರು - 562 

110

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

17/02/2011 44 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ರಯಸೆಂದರ

ರಯಸೆಂದರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:44ರ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನನುು 

ಭಲಖಳಿರು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್  ಮತುು ಷವಾಜನಿಔ ರಷ ು ಅಭವೃದಿಧಡಿಸುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

18/02/2011 09/03/201158
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1358 ಆೆಂಜಿನಪ ಬಿನ್ 

ಲ ೇಟ್ 

ಚಿಔಕನರಯಣಪ

ಧಮಾುರ ಗ್ರಮ, 

ವಿಜಯುರ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತ.

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

18/02/2011 1, 22 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ಧಮಾುರ

ಧಮಾುರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:1 ಮತುು 22ರ ಸುಮರು 64ಎಔರ  ಸರ್ಾರಿ 

ಜಮೇನಿಗ್  ಅಔರಮ ದಕಲ ಖಳನುು ಸೃಷ್ಟುಸಿರ್ ಲಳುಿತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

19/02/2011 10/03/2011

1369 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಬ ೈರುರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

23/02/2011 ರಿ.ಸ.ನೆಂ:5ರ ಬಜು ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ಬ ೈರುರ

ಬ ೈರುರ ಗ್ರಮದ ರಿ.ಸ.ನೆಂ:5ರ ಜಮೇನಿನ ಮಲ್ಲೇಔರು ಸರ್ಾರಿ 

ರಜರ್ಲ್ು  ಮುಚಿಚರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

24/02/2011 15/03/2011
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1395 ಎ.ಎನ್. 

ನೆಂಜುೆಂಡಪ ಬಿನ್ 

ಲ ೇಟ್ ನೆಂಜ ೇಗ್ೌಡ

ಅಣ ಣೇಶಾರ ಗ್ರಮ, 

ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು

07/03/2011 25 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ಅಣ ಣೇಶಾರ

ಅಣ ಣೇಶಾರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ25ರಲ್ಲೆ ಸುಮರು 1ಎಔರ  23ಖುೆಂಟ  

ಶ್ರೇ.ನೆಂಜ ೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನೆಂಜುೆಂಡಗ್ೌಡ ರವರಿಗ್  ಸರ್ಾರದಿೆಂದ 

ಮೆಂಜಲರದ ಹುಔುಕದರಿ ತ ಲೇು ಜಮೇನನುು 

ಗ್ರಮೆಂಚಯತಿಯವರು ಅಔರಮಗಿ ಅತಿಔರಮಸಿ ಅದರಲ್ಲೆರುವ 

ಮರಖಳನುು ಔಡಿದು ಸಕ ನಿ ೇಶನ ರಚಿಸುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

08/03/2011 28/03/2011

1403 ಮುನಿ ಅಣಣಯಯ 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಚಿಔಕತಯಪ

ನೆಂ.12, 

 ೆಂಔಟ ೇಶಾರ 

ನಿಲ್ಯ

5ನ ೇ ಎ ಅಡಡರಷ ು, 

ಮುನಿರತುೆಂ 

ನಯುಡ ರಷ ು

ವಿ.ವಿ. ಬಡವಣ , 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ಟೌನ್-562 114

10/03/2011 28 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಇೆಂಜನಹಳ್ಳಿ

ಇೆಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:28ರಲ್ಲೆ 3ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನನುು 

ಶ್ರೇ.ಮುನ ೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿವಮಗ್ೌಡ ರವರಿಗ್  ಮೆಂಜಲರಗಿದುು 

ಇವರು ಅಔರಮಗಿ 10ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನನುು ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

11/03/2011 31/03/2011
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1434 ಮವಳ್ಳಿ ಶೆಂಔರ್

ರಜಯ 

ರ.ಸೆಂಚಲ್ಔರು

ಔನಾಟ್ಔ ದಲ್ಲತ 

ಸೆಂಗಷಾ ಸಮತಿ 

(ರಿ)

ಔಛ ೇರಿ ನೆಂ.176, 

ಮರುತಿನಖರ, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ನಖರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತಲ್ಲೆಔು

23/03/2011 27, 39, 40 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಜಿೆಂರ್ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ

ಜಿೆಂರ್ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ ಾ ನೆಂ.27, 39, 40ರ ಸರ್ಾರಿ 

ಜಮೇನಖಳನುು ರ್ ಲ್ವು ಬಲಢಯರು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು 

ಔಟ್ುಡಖಳನುು ನಿಮಾಸಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ ಸದರಿ 

ಜಮೇನನುು ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಕ ತ ಗ್ ದುರ್ ಲಳಿಲ್ು ಮತುು 5ಕ.ಮೇ. 

ಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಬರುವ ಜಮೇನು ಸಔರಮೇಔರಣ ರದುುಡಿಸುವ ಔುರಿತು.

D.C. Bangalore 

Rural

24/03/2011 14/04/2011

1463 ಎಸ್.ಮುನಿರಜು 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ ಶ್ೇರಪ

ಮೆಂಡಿಬ ಲ  ಗ್ರಮ, 

ವಿಜಯುರ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತ. 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

07/04/2011 1 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ಮೆಂಡಿಬ ಲ 

ಮೆಂಡಿಬ ಲ  ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:1 ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿಗ್  ಶ್ರೇ. 

ರಮಚ್ೆಂದರಪ ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ ಚಿಔಕಮುನಿಯಪ ರವರು ಭ ಲೇಖಸ್ 

ಷಖುವಳ್ಳ ಚಿೇಟ್ಟ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

08/04/2011 28/04/201164
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1475 ಟ್ಟ.ಡಿ.ಎನ್.ಮಲತಿಾ 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಔಲ್ೆಹಳ್ಳಿ ದಯವಪ

ತವರ ರ್ ರ  ಗ್ರಮ, 

ನೆಂದಖುಡಿ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ 

ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

12/04/2011 4, 143 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ತವರ ರ್ ರ 

ತವರ ರ್ ರ  ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:4ರ ಸುಮರು 1ಎರ್ ರ  27ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ 

ಔುೆಂಟ  ಮತುು ುರತನ ದ ೇವಷಥನದ ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇ.ಸುನಿೇಲ್ ಮತುು 

ಇತರರು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ಖೃಹ 

ನಿಮಾಸುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಸಖಲ ಸ.ನೆಂ:143ರಲ್ಲೆನ ಸುಮರು 

15ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆಯಲ ರ್ ಲ್ವು ರಭವಿಖಳು ಅಔರಮಗಿ 

ಖೃಹ ನಿಮಾಸುತಿುರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ 

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

13/04/2011 03/05/2011

1476 ಎಸ್.ಮುನಯಯ

ಸೆಂಪದಔರು

ಹೆಂಸರಭ, ಔನುಡ 

ರ ತಿರರ್ 

ಧಮಾರಯ 

ಷಾಮ ಖುಡಿ ಬಿೇದಿ, 

ವಿಜಯುರ-562135

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

12/04/2011 192 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ವಿಜಯುರ

ವಿಜಯುರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:192ರ ಸುಮರು 6ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನಿಗ್  

ಅಔರಮ ದಕಲ  ಸೃಷುಸಿರ್ ಲೆಂಡು ರಭರ  ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ ಸಖಲ 

ುರಸಭ ಗ್  ಷ ೇರಿದ ಸ.ನೆಂ:191/1, 2, 3, 4ರ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಔಟ್ುಡ 

ನಿಮಾಸಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಕ ತ ಗ್ ದುರ್ ಲಳಿಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

13/04/2011 03/05/2011
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1481 ಮುನಿ ಅಣಣಯಯ 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಚಿಔಕತಯಪ

ನೆಂ.12, 

 ೆಂಔಟ ೇಶಾರ 

ನಿಲ್ಯ

5ನ ೇ 'ಎ' ಅಡಡರಷ ು, 

ಮುನಿರತುೆಂ 

ನಯುು ರಷ ು

ವಿವಿ ಬಡವಣ , 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ಟೌನ್-562 114

13/04/2011 13 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಇೆಂಜನಹಳ್ಳಿ

ಇೆಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:13ರಲ್ಲೆನ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನನುು 

ನಯಯಲ್ಯದ ಆದ ೇಶದೆಂತ  ಜನುರುಖಳ್ಳಗ್  ಮೇಸಲ್ಲಟ್ುು, 

ಯರಿಖಲ ಮೆಂಜಲರು ಮಡದೆಂತ  ನಯಯಲ್ದಿೆಂದ ಆದ ೇಶ 

ಆಗಿದುಖಲಯ ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ರ್ ಲ್ವು ರಭವಿ ವಯಕುಖಳು ಔಬಳ್ಳಸಲ್ು 

ರಯತಿುಸುತಿುರುವುದನುು ತಡ ಯಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

15/04/2011 05/05/2011

1494 ನಖರರ್ ರ  

ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಮತುು 

ಅಭವೃದಿಧ ಸಮತಿ

ಸಾರಜ್, ನೆಂ2532, 

ರ್ಳಮಮ 

ದ ೇವಷಥನ ಹತಿುರ

ನಖತಾರ ಪ ೇಟ , 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ-

561 203

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

19/04/2011 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ವರದನಹಳ್ಳಿ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ ನಖರ ಯಪಿುಯ ನಖರರ್ ರ ಯ ತುುವರಿಯನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ ಸಖಲ ರ್ ರ ಯನುು ಸೆಂರಕ್ಷ್ಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

20/04/2011 10/05/2011
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1496 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಸ ಲಸಹಳ್ಳಿ ಸಖಲ 

ಚಿಔಕಮರಳ್ಳ

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

20/04/2011 153, 154 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ಸ ಲಸಹಳ್ಳಿ

ಸ ಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:153ರ 9ಎಔರ  12ಖುೆಂಟ  ಮತುು ಸ.ನೆಂ:154ರ 

6ಎಔರ  37ಖುೆಂಟ ಯ ಪ ೈಕ 4ಎಔರ  37ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ 

ಜಮೇನನುು ಷಖುವಳ್ಳ ಮಡದಿದುರಲ ಬಖರ್ ಹುಔುಕೆಂ ಸಮತಿ 

ಸಔರಮೇಔರಿಸುವುದನುು ತಡ ಯಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

21/04/2011 11/05/2011

1497 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಬಿಜಜರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

20/04/2011 3, 45, 47 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ಬಿಜಜರ

ಬಿಜಜರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:45, 47ರ ಸಮವನ ಜಖವನುು 

ಶ್ರೇ.ರಮಔೃಷಣ ಬಿನ್ ಹನುಯೇಗ್ೌಡ ರವರು ಸಖಲ ಸ.ನೆಂ:3ರಲ್ಲೆನ 

ರಜರ್ಲ್ು ಯನುು ಶ್ರೇ.ಹನುಮೆಂತರಯಪ ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಮುನಿರಮಯಯ  ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

21/04/2011 11/05/201170
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1500 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಮಳ ೄೇನಖತಿಹ

ಳ್ಳಿ

ಔಸಬಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ತಲ್ಲೆಔು 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ 

ಸಖಲ 

(ಮನಯ ಔೆಂದಯ 

ಸಚಿವರ ಸಲ್ಸ  

21/04/2011 54, 55, 56, 57, 62 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ಮಳ ೄೇನಖತಿಹಳ್ಳಿ

ಮಳ ೄೇನಖತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:54, 55, 56, 57, 62ರಲ್ಲೆನ 

ತುುವರಿಯನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ ಸಖಲ 20ಅಡಿ ಬೆಂಡಿೇ ರಷ ುಯನುು 

ಉಳ್ಳಸಿರ್ ಲಡಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

28/04/2011 18/05/2011

1569 ರ್ .ಸಿ.ರಜವ ೇಕರ

ಯಯ ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಚ್ನುಮಲ್ೆಯಯ

ರ್ಳಪನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ, ತವರ ರ್ ರ  

ಅೆಂಚ 

ನೆಂದಖುಡಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತ.

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ - 562 122

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

26/05/2011 95 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ರ್ಳಪನಹಳ್ಳಿ

ರ್ಳಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:95ರಲ್ಲೆ 15ಎಔರ  13ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ.ರಚ್ಲಟ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚ್ನುವಿೇರಯಯ ರವರು ಅಔರಮಗಿ 

ಔಟ್ುಡ ನಿಮಾಸುತಿುರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

27/05/2011 17/06/2011
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1577 ಶ್ರೇ.ರ್ . ನೆಂಜಪ 

ಸಖಲ 

ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು

ಮಜಿ ಮೆಂಡಲ್ 

ೆಂಚಯಿು 

ರಧ್ನರು

ಬಲದಿಗ್ ರ  ಗ್ರಮ, 

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ,

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

02/06/2011 60, 136, 202, 214, 

215, 216

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ

ಬಲದಿಗ್ ರ 

ಬಲದಿಗ್ ರ  ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:60, 136, 202, 214, 215, 216ರಲ್ಲೆನ 

ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಮತುು ಸಮವನ ಜಖದಲ್ಲೆ ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು 

ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ಮನ  ಔಟ್ಟುರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ ಷವಾಜನಿಔರ ಉಯೇಖರ್ ಕ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

03/06/2011 28/06/2011

1598 ರ್ ೆಂಚ ೇಗ್ೌಡ

ಅಧಯಕ್ಷರು

ಔನಾಟ್ಔ ರಜಯ 

ರ ೈತ ಸೆಂಗ

ಹಸಿರು ಷ ೇನ , 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಔಛ ೇರಿ 

ರಷ ು,

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ಟೌನ್-562 114. 

ಬ ೆಂಖಳೄರು. ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

07/06/2011 20, 21 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಅನುಗ್ ಲೆಂಡನಹಳ್ಳಿ

ದ ಲಡಡದುನುಸೆಂದರ

ದ ಲಡಡದುನುಸೆಂದರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:20 ಸಖಲ 21ರ ಜಮೇನನುು 

ಆಶರಯ ಯೇಜನ ಗ್  ನಿೇಡಿದ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ 72 ಜನರಿಗ್  ಅಔರಮಗಿ 

ನಿ ೇಶನ ಹೆಂಚಿರ್  ಮಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಸಖಲ ನಔಲ್ಲ ಹಔುಕ ತರ 

ನಿೇಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

08/06/2011 04/07/2011
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1614 ಮನ ಲೇಹರ್ ಬಿನ್ 

ಚಿಔಕಮಲ್ೆರ ಡಿಡ

ಚಿಔಕತಖೆಲ್ಲ, 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತ. 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

17/06/2011 56 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಚಿಔಕತಖೆಲ್ಲ

ಚಿಔಕತಖೆಲ್ಲ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:56ರ 40ಎಔರ  ಇದುು ಇದರಲ್ಲೆ 7ಎಔರ  

31ಖುೆಂಟ  ರ್ ರ  ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇ.ಸಿದುರ ಡಿಡ ಬಿನ್ ಬ ೈಯರ ಡಿಡ ರವರು 

ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

18/06/2011 13/07/2011

1630 ಎೆಂ.ಶ್ವಔುಮರ್ 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಮಹದ ೇವಯಯ

ನೆಂ.109, 4ನ ೇ 

ಯೈನ್, 

ಸ ಚ್.ವಿ.ಆರ್. 

ಬಡವಣ 

ಮಖಡಿ ಮುಕಯ ರಷ ು

ಬ ೆಂಖಳೄರು-79

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

22/06/2011 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲೆಔು, ಔುೆಂದಣ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ನಡಔಛ ೇರಿಯ ರ ರ್ಡ್ಾ 

ರಲೆಂನಲ್ಲೆರುವ ಹಲ್ವು ದಕಲ ಖಳನುು ಮತುು ಔಡತಖಳನುು 

ಸ ಲರತ ಗ್ ದು ತಹಸಿೇಲುರರ ವಶರ್ ಕ ಡ ದುರ್ ಲಳುಿವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

22/06/2011 17/07/201176
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1647 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಚಿಔಕಖಟ್ಟುಖನಬ ಬ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

28/06/2011 28, 31, 35 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಚಿಔಕಖಟ್ಟುಖನಬ ಬ

ಚಿಔಕಖಟ್ಟುಖನಬ ಬ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:28ರಲ್ಲೆನ ಸುಮರು 50ಎಔರ  ಸರ್ಾರಿ 

ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನು, ಸ.ನೆಂ:31ರ 1ಎಔರ  04ಖುೆಂಟ  ಖುೆಂಡುತ ಲೇು 

ಸಖಲ ಸ.ನೆಂ:35ರ 1ಎಔರ  27ಖುೆಂಟ  ಒಣಿ ಜಖವನುು ಭಲಖಳಿರು 

ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ಸಖಲ ಮರಟ್ ಮಡಲ್ು 

ರಯತಿುಸುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ರ್ನಲನು ರಿೇತಿ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲೆಂಡು ಸದರಿ 

ಜಮೇನನುು ಸೆಂರಕ್ಷ್ಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

28/06/2011 23/07/2011

1649 ಸದಶ್ವಮಲತಿಾ 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಆವಲ್ಮಲತಿಾ

ನೆಂ.138, 

ಷ ಲೇಲ್ಲರು ಗ್ರಮ

ರ್ ಲಳತಲುರು ಅೆಂಚ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ

28/06/2011 44, 45, 46ರ 

ಬಜು ಇರುವ 

ರಜರ್ಲ್ು 

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಷ ಲೇಲ್ಲರು

ಷ ಲೇಲ್ಲರು ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:44, 45, 46ರ ಶ್ಚಮರ್ ಕ ಇರುವ ಗ್ರಮದ 

ಅೆಂಚಿನ ಸದು ಸ ಲೇಖುವ ರಜರ್ಲ್ು  ಜಖವನುು ಬಜು 

ಜಮೇನುದರರು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ಮಳ ಯ ನಿೇರು 

ಹರಿಯಲ್ು ತ ಲೆಂದರ ಯಗಿರುವುದರ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

28/06/2011 23/07/2011
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1654 ಮಸ ೇಶ

ಹುಲ್ುಔುೆಂಟ  

ಗ್ರಮ, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತಲ್ಲೆಔು

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

08/07/2011 172:3, 173:1, 173:2, 

178:1, 173:2, 179, 

180, 181:1, 182:1, 

182:2

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ದ ಲಡಡಬ ಳವೆಂಖಲ್

ಹುಲ್ಲಔುೆಂಟ 

ಹುಲ್ಲಔುೆಂಟ  ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:172:3, 173:1, 173:2, 178:1, 173:2, 179, 

180, 181:1, 182:1, 182:2ರಲ್ಲೆ ರ್ ರ  ನಿಮಾಣದ ಉದ ುೇಶರ್ಕಗಿ 

ಮೇಸಲ್ಲಟ್ು ಜಖವನುು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಕ ತ ಗ್ ದುರ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

10/07/2011 05/08/2011

1696 ತಿಮಮರಯಪ 

ಸಖಲ 

ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

01/08/2011 11 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔುೆಂದಣ

ಬಿೇರಸೆಂದರ

ಬಿೇರಸೆಂದರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:11ರಲ್ಲೆನ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ 

ಶ್ರೇ. ರಜಣಣ ಸಖಲ ಇತರರು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು 

ಣಿಜಯ ಮಳ್ಳಗ್ ಖಳನುು ನಿಮಾಸಿ, ಬಡಿಗ್  ನಿೇಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ 

ರ್ನಲನು ರಿೇತಿ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

02/08/2011 27/08/2011
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1713 ಷವಾಜನಿಔರು

ಸೆಂಜಯನಖರ 

ಮತುು ತ ೇರಿನಬಿೇದಿ

ವಿವ ಾೇಶಾರಯಯ ವೃತು

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ, 

ಬ ೆಂ. ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

11/08/2011 17, 19 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ವಿೇರಬಧರನಪಳಯ

ವಿೇರಭದರನಪಳಯರ್ ಕ ಷ ೇರಿದ ಸ.ನೆಂ:17, 19ರ ಸರ್ಾರಿ ರ್ಳಪನ ಔುೆಂಟ  

ಜಖವನುು ಅಔರಮಗಿ ಜ ಸಿಬಿ ಯೆಂತರಖಳ್ಳೆಂದ ಮುಚಿಚಸಕ ಅಔರಮ 

ಖತ  ಮಡಿ ಮರಟ್ ಮಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು 

ಸಖಲ ರ್ೆಂಪೌೆಂಡ್ ನಿಮಾಸಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Doddabal

lapura Taluk, 

Doddaballapura

11/08/2011 07/09/2011

1717 ಬಿ. 

ವೆಂತಔುಮರ್ 

ಬಿನ್ ಲ ೇ. ಬಸಪ

ಬಲದಿಗ್ ರ , 

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತ. 

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

19/08/2011 216 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಚ್ನುರಯಟ್ುಣ

ಬಲದಿಗ್ ರ 

ಬಲದಿಗ್ ರ  ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:216ರ 20ಖುೆಂಟ  ರ್ ಪಿಟ್ಟಸಿಎಲ್ ರವರಿಗ್  ನಿೇಡಿ 

ಮೆಂಜಲರದ ಬದಲ್ಲ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ರ್ ಲ್ವರು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಬ ೇರ್ಗಿ ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

20/08/2011 15/09/201182
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1770 ಎೆಂ.ಸಿ. ಸುಧ್ಔರ್

ವಸಔರು, 

ಚಿೆಂತಮಣಿ ಕ್ಷ ೇತರ.

ನೆಂ.1805, 

ಮಳಲ್ಲೆ, 

ಚಿೆಂತಮಣಿ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಚಿಔಕಬಳಿುರ 

ಜಿಲ ೆ-563 125. 

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

9845802992

03/10/2011 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ಜಿನುಖರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ ಯಿೆಂದ ಚಿೆಂತಮಣಿಯರ ವಿಖಲ kship ಯೇಜನ ಯಡಿಯಲ್ಲೆ 

ನಿಮಾಸಲದ ರಷ ುಯ ಬಜುವಿನಲ್ಲೆ ನೆಂದಖುಡಿ 

ಗ್ರಮೆಂಚಯತಿಯವರು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು 

ಅೆಂಖಡಿ ಮಳ್ಳಗ್ ಖಳನುು ನಿಮಾಸಿರುವುದನುು ತ ರುವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Chief Executive 

Officer Zilla 

Panchayath 

Bangalore Rural

10/10/2011 05/11/2011

1777 ರ್ . ಔೃಷಣಮಲತಿಾ

ಅಧಯಕ್ಷರು, 

ದ ಲಡಡಖಟ್ಟುಖನಬ ಬ 

ಗ್ರಮ 

ೆಂಚಯತಿ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು (ಗ್ರ) 

ಜಿಲ ೆ.

 ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

17/10/2011 82 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಜಿನುಖರ

ಜಿನುಖರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:82ರ 1ಎಔರ  10ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನನುು 

ಮಜಿ ಮೆಂತಿರಖಳದ ಶ್ರೇ.ಎನ್. ಚಿರ್ ಕೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ನರಯಣಗ್ೌಡ ರವರು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ರ್ ಲೇಳ್ಳ 

ಫರೆಂ ವ ಡ್ ಖಳನುು ನಿಮಾಸಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

18/10/2011 14/11/2011
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1794 ನರಯಣಷಾಮ

ಅಧಯಕ್ಷರು, 

ವಿಜಯುರ 

ನಖರಿೇಔ ಕರಯ 

ಸಮತಿ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತ. 

ವಿಜಯುರ-562 

135

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ. ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

09/11/2011 ಎೆಂ.ರ್ . 

ನೆಂ:2510/2102/122

2

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ವಿಜಯುರ

ವಿಜಯುರ ುರಸಭ  4ನ ೇ ವಿಭಖ, 15ನ ೇ ಡಿಾನ ಶ್ರೇ.ಆೆಂಜನ ೇಯ 

ಷಾಮ ದ ೇಷಥನದ ಬಳ್ಳಯ ುರಸಭ ಗ್  ಷ ೇರಿದ ಎೆಂ.ರ್ . 

ನೆಂ:2510/2102/1222ರ ಜಖದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ. ಸಿೇತರಮು ರವರು 

ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ಸಸಯದಿೆಂದ ಅಔರಮಗಿ ಣಿಜಯ ಮಳ್ಳಗ್ ಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ ಲೆಂಡು ಬಡಿಗ್  ನಿೇಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

10/11/2011 05/12/2011

1861 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಮೆಂಚ್ಪನಹಳ್ಳಿ

ತವರ ರ್ ರ  ಅೆಂಚ , 

ನೆಂದಖುಡಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತ. 

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ. ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

13/02/2012 7 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ಮೆಂಚ್ನಹಳ್ಳಿ

ಮೆಂಚ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:7ರ 13ಖುೆಂಟ  ಶ್ರೇ. ೇಣುಗ್ ಲೇಪಲ್ 

ಷಾಮ ದ ೇಲ್ಯರ್ ಕ ಷ ೇರಿದ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನನುು ಭಲಖಳಿರು 

ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು 

ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

14/02/2012 15/03/2012
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1868 ಮಲತಿಾ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಲ್ಕ್ಷಮಯಯ

ಅಣ ಣೇಶಾರ ಗ್ರಮ, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತ. 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ. 

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

17/02/2012 98 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ಅಣ ಣೇಶಾರ

ಅಣ ಣೇಶಾರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:98ರ 2ಎಔರ  21ಖುೆಂಟ  ಶ್ರೇ. ೇಣುಗ್ ಲೇಪಲ್ 

ದ ೇವರ ಇನೆಂತಿ ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇ.ಮುನಿವಮಪ ರವರು ಭಲ ಔಬಳ್ಳರ್  

ಮಡಲ್ು ಭಲ ನಯಯ ಮೆಂಡಳ್ಳ ಆದ ೇಶ ಸೃಷ್ಟುಸಿ ಖತ  ಮಡಲ್ು 

ರಯತಿುಸುತಿುರುವುದನುು ಮಡುತಿುರುವುದನುು ತಡ ದು ಸದರಿ 

ಜಮೇನನುು ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಕ ತ ಗ್ ದುರ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

18/02/2012 14/03/2012

1878 ಗಿರಿೇಶ್ ಔುಮರ್ 

ಎಸ್.ವಿ.

ಅಡ ಲಾರ್ ೇಟ್, 

ನೆಂ.11, ರ್ ಲತುನಲರು 

ಬುರ್ 

ಡಿಸಿಿಬಲಯಟ್ರ್ 

ಹೆಂಭಖ, ಔುಮರ 

ಪರ್ಾ ಈಸ್ು, 

ರ ೈಲ ಾ ಪಯಲ್ಾಲ್ 

ರಷ ು, ಬ ೆಂಖಳೄರು-

01. ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

08/03/2012 168/2, 168/3 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜಯುರ

ಸರ ಲೇಹಳ್ಳಿ

ಸರ ಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮೆಂಚಯತಿಯ ಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಸ.ನೆಂ:168/2, 

168/3ರ ಮಧಯದಲ್ಲೆಯ ಷವಾಜನಿಔ ರಷ ು ಜಖವನುು ಅಔರಮಗಿ 

ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Devanah

alli Taluk, 

Devanahalli

08/03/2012 04/04/201288
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1918 ಸ ಚ್.ಎಮ್. 

 ೇಣುಗ್ ಲೇಪಲ್ 

ಬಿನ್ 

ಮುನಿತಿಮಮಯಯ

ನೆಂ.80, 

ಸ ಲನಚ್ನಹಳ್ಳಿ, 

ಔಟ್ಟುಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ 

ಅೆಂಚ , 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ. 

30/05/2012 53 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಜಿನುಖರ

ಸ ಲನಚ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:53ರಲ್ಲೆ 9ಎಔರ  24ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ 

ಜಮೇನಿನುು ಮಜಿ ಗ್ರ.ೆಂ. ಸದಸಯರು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ಸಖಲ ಸದರಿ ಸ ಾ 

ನೆಂಬರಿನಲ್ಲೆನ ರಜರ್ಲ್ು  ಸಖಲ ರ್ಲ್ುದರಿಯ ತುುವರಿಯನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ ಷವಾಜನಿಔ ಉಯೇಖರ್ ಕ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

04/06/2012 29/06/2012

1981 ಎೆಂ. ನಖರಜು 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ ಸ ಚ್. 

ಮುನಿಲ್ಕ್ಷಮಯಯ

ರಜಗ್ ಲೇಪಲ್, 

ದ ಲಡಡಬ ಳವೆಂಖಲ್, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ. 

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

29/11/2012 77 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ರ್ ಲನಗಟ್ು

ಔಷಗಟ್ು ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:77ರ 10ಎಔರ  38ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನಿಗ್  

ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ಸಸಯದಿೆಂದ ಭ ಲೇಖಸ್ ದಕಲ  

ಸೃಷ್ಟಿಸಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ರ್ನಲನು ರಿೇತಯ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು 

ಸಖಲ ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಕ ತ ಗ್ ದುರ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Assistant 

Commissioner, 

Doddaballapura 

Taluk

29/11/2012 24/12/2012
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2028 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಚ ಲಔಕನಹಳ್ಳಿ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ. 

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

19/03/2013 80 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಚ ಲಔಕಹಳ್ಳಿ

ಚ ಲಔಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:80ರ 118ಎಔರ  28ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ 

ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿಗ್  ರ್ ಲ್ವು ಭಲಖಳಿರು ಅಔರಮದಕಲ  

ಸೃಷ್ಟುಸಿರ್ ಲೆಂಡು "ಬ ಲ್ ಷ ರಮರ್್" ರ್ಖಾನ ಗ್  

ಮರಟ್ಮಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ, ಸದರಿ ಜಮೇನನುು 

ಸೆಂರಕ್ಷ್ಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

20/03/2013 20/04/2013

2048 ಲ ಲೇರ್ ೇಶ್

ರ್ೆಂಗ್ ರಸ್ 

ಮುಕೆಂಡರು, 

ನೆಂ.7, 4ನ ೇ "ಡಿ" 

ರ್ರಸ್, 

ವಿನಯಔನಖರ, 

ರ್ಮಕ್ಷ್ಪಳಯ, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು-79. 

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

9632808671

04/06/2013 9 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಸಲಲ್ಲಬ ಲ 

ವೆಂತನುರ

ಸಲಲ್ಲಬ ಲ  ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:9ರ ಸುಮರು 200 ಎಔರ  ಬ ಲ  ಬಳುವ 

ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನನುು ಭಲಖಳಿರು ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ಸಸಯದಿೆಂದ 

ಅಔರಮದಕಲ  ಸೃಷ್ಟುಸಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ರ್ನಲನು ರಿೇತಯ ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

07/06/2013 09/07/2013
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2074  ೆಂಔಟ್ರಮಯಯ, 

ಶ್ಕ್ಷಔರು

ಸರ್ಾರಿ ಕರಿಯ 

ಪರಥಮಔ ವಲ , 

ಮಲೆುರ, 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ. 

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

02/09/2013 - ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ಮಲೆುರ

ಮಲೆುರ ಗ್ರಮದ ಸರ್ಾರಿ ವಲ ಯ ಜಮೇನನುು "ರಯಲ್ 

ಇೆಂಟ್ರ್ ನಯಷನಲ್ ಖಸಗಿ ವಲ "ರವರು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ಔಟ್ುಡ ನಿಮಾಸಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ರ್ನಲನು ರಿೇತಯ ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Nelaman

gala Taluk, 

Nelamangala

03/09/2013 03/10/2013

2089 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಸಿೆಂಖರಹಳ್ಳಿ

ಔುೆಂದಣಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರ. 

ಜಿಲ ೆ. ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

27/09/2013 58/ಪಿ6 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔುೆಂದಣ

ಸಿೆಂಖರಹಳ್ಳಿ

ಸಿೆಂಖರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:58/ಪಿ6ರ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿಗ್  

ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ಸಸಯದಿೆಂದ ಅಔರಮ ದಕಲ  ಸೃಷ್ಟುಸಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ 

ಬಗ್ ೆ ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ರ್ನಲನು ರಿೇತಯ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

30/09/2013 30/10/201394
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2140 ಎಸ್. ರೆಂಗ್ ೇಗ್ೌಡ 

ಬಿನ್ ಶೆಂಔರಪ

ಮರಳ ೇನಹಳ್ಳಿ, 

ಹಣಬ  ಅೆಂಚ , 

ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು (ಗ್ರ) 

ಜಿಲ ೆ. ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

20/01/2014 ಮರಳ ೇನಹಳ್ಳಿ 

ರಿ.ಸ.ನೆಂ:4 ಸಖಲ 

ಶ್ರೇನಿಸುರ 

ಸ.ನೆಂ:18, 17/8, 

20, 12, 9, 7, 41, 3

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ಮರಳ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಮರಳ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ರಿ.ಸ.ನೆಂ:04 ಮತುು 05 ಸಖಲ ತಲಬಗ್ ರ  

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ ಶ್ರೇನಿಸುರ ಗ್ರಮದ ರಿ.ಸ.ನೆಂ:18, 17/8, 20, 12, 9, 7, 

41, 3ರಿೆಂದ ಶ್ರರ ಗ್ರಮರ್ ಕ ಸ ಲೇಖುವ ಷವಾಜನಿಔ ರಷ ು ಜಖವನುು 

ರ್ ಲ್ವು ರಭವಿಖಳು ಅಔರಮಗಿ ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ, ಸದರಿ ಜಖವನುು ಷವಾಜನಿಔ ಉಯೇಖರ್ ಕ 

ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

21/01/2014 22/02/2014

2171 ಮುನಿಯಪ

ಮೆಂಚ ೇನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ, 

ಸ ಲನುಸೆಂದರ ಅೆಂಚ , 

ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು (ಗ್ರ) 

ಜಿಲ ೆ. ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

04/04/2014 41/2ರ ಬಜು ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ಮೆಂಚ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಮೆಂಚ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:41/2ರ ದಕ್ಷ್ಣ ಭಖದಿೆಂದ ಸದು 

ಸ ಲೇಖುವ ಸರ್ಾರಿ ರಜರ್ಲ್ು ಯನುು ಶ್ರೇಮತಿ. ಖೆಂಖಮಮ ಮತುು 

ಇವರ ುತರರು ಜ .ಸಿ.ಬಿ. ಯೆಂತರದಿೆಂದ ರಜರ್ಲ್ು ಯನುು 

ಅಔರಮಗಿ ಬ ೇರ  ಔಡ ಗ್  ತಿರುವು ಮಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ರ್ನಲನು 

ರಿೇತಯ 

ಸಲಔು ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

Tahsildar,Nelaman

gala Taluk, 

Nelamangala

05/04/2014 05/05/2014
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2189 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಯಳಚ್ಹಳ್ಳಿ

ನೆಂದಖುಡಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು (ಗ್ರ) 

ಜಿಲ ೆ. ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

20/05/2014 70 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ಯಲ್ಚ್ನಹಳ್ಳಿ

ಯಳಚ್ಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:70ರಲ್ಲೆನ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನನುು 

ರಭವಿಯದ ಶ್ರೇ. ಟ ೇಲ್ ಔೃಷಣಪ ರವರು ತಮಮ ಔುಟ್ುೆಂಬದವರಿಗ್  

ಅಔರಮಗಿ ಮೆಂಜಲರು ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ರ್ನಲನು 

ರಿೇತಯ ಸಲಔು ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ಸಖಲ ಸದರಿ ಅಔರಮದಲ್ಲೆ 

ಭಗಿಯಗಿರುವ ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ವಿರುದಧ ರ್ನಲನು ರಿೇತಯ ಸಲಔು ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ . ಅಲ್ೆದ  ಸದರಿ ಮೆಂಜಲರತಿ ಔನಾಟ್ಔ ಭಲ 

ಔೆಂದಯ ರ್ಯ್ದು ಔಲ್ೆಂ 94(ಎ) ಮತುು (ಬಿ)ರ ತಿದುುಡಿ ಅನಾಯ ಸಹ 

ಅಔರಮಗಿರುವ ಬಗ್ ೆ ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸುವುದು.

Tahsildar,Hoskote 

Taluk, Hoskote.

21/05/2014 21/06/2014

2193 ಮುನಿಭತಯಪ

ಇೆಂಜನಹಳ್ಳಿ, 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು (ಗ್ರ) 

ಜಿಲ ೆ. ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

30/05/2014 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಇೆಂಜನಹಳ್ಳಿ

ಇೆಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದಲ್ಲೆ ಸುಮರು 15 ನಿ ೇಶನಖಳ್ಳಗ್  ಶ್ರೇ.ಪಿಲ್ೆಯಯ 

ಬಿನ್ ನರಸಿೆಂಹಯಯ ರವರು ತಮಮ ಔುಟ್ುೆಂಬದವರ ಸ ಸರಿಗ್  ಅಔರಮ 

ದಕಲ  ಸೃಷ್ಟುಸಿರ್ ಲೆಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಸಖಲ ಇದ ೇ ಗ್ರಮದ ಇತರ  

ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನಿಗ್  ಸುಮರು 60 ಜನರ ಸ ಸರಿಗ್  ಗ್ರಮ ೆಂಚಯತಿ 

ಅಧಿರ್ರಿಖಳು ನಔಲ್ಲ ದಕಲ  ಸೃಷ್ಟುಸಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, 

ರ್ನಲನು ರಿೇತಯ ಸಲಔು ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

31/05/2014 30/06/2014
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2261 ಷವಾಜನಿಔರು, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ. 

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

17/12/2014 393, 394 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳಯ ಸ.ನೆಂ:393, 394ರಲ್ಲೆನ ಸುಮರು 

6ಎಔರ  ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿಗ್  ಶ್ರೇ. ಎೆಂ.ನರಯಣ ಷಾಮ 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ ಮುನಿಯಪ ರವರು ನಔಲ್ಲ ದಕಲ ಸೃಷ್ಟು ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು, 

ಸದರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಖಸಗಿ "ಏರ್ ಟ ಲ್ ಟ್ವರ್" ಷಥಪಿಸುತಿುರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

18/12/2014 19/01/2015

2264 ವಿ. ಶ್ರೇಧರ್ ಮತುು 

ಇತರ 

ಷವಾಜನಿಔರು

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ. 

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

17/12/2014 50 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಒರ ಲೇಹಳ್ಳಿ

ಒರ ಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನೆಂ:50ರಲ್ಲೆ ರಭವಿಖಳದ ಶ್ರೇ.ಜಯಣಣ 

ಸಖಲ ಇತರರು ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಅಔರಮಗಿ ಲ ೇ 

ಓಟ್ ಮಡಿ ನಿ ೇಶನಳನುಗಿ ಮಡಿ ಮರಟ್ ಮಡುತಿುರುವುದರ 

ಬಗ್ ೆ ರ್ನಲನು ರಿೇತಯ ಸಲಔು ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿರ್ .

D.C. Bangalore 

Rural

18/12/2014 19/01/2015100
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2279 ಎೆಂ.ಮರಿಯಪ 

ಗ್ ಲಟ್ಟುಗ್ ುರ 

ಗ್ರಮ, 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ.

02/02/2015 50 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಗ್ ಲಟ್ಟುುರ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ ಜಡಿಗ್ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ ೇಾ 

ನೆಂ.50ರ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿಗ್  ಅಔರಮ ದಕಲ ಖಳನುು 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿರ್ ಲೆಂಡು 1 ಎಔರ ಗ್  1 ರ್ ಲೇಟ್ಟ ರಲನೆಂತ  ಮರಟ್ 

ಮಡುತಿುರುವುದನುು ತಡ ಖಟ್ುಲ್ು ಸಖಲ ಇದರಲ್ಲೆ ಭಗಿಯಗಿರುವ 

ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ವಿರುದಧ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳುಿವ ಬಗ್ ೆ.

Regional 

Commissioner, 

Bangalore Division,

21/02/2015 07/03/2015

2284 ನರಯಣಪ ಬಿನ್ 

ಲ ೇಟ್ ಆಬ ಾಳ್ 

ನರಸಹನುಮಯಯ

ಮರಸೆಂದರ 

ಗ್ರಮ, ಮಧುರ  

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ

ಔನಸಡಿ ಅೆಂಚ , 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂ.ಗ್ರ.ಜಿಲ ೆ.

ಅಜಿಾಮಲಲ್ಔ

30/12/2014 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಮದುರ 

ಮರಸೆಂದರ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ಮಧುರ  ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಔನಸಡಿ 

ಗ್ರಮ ೆಂಚಯಿು ಯಪಿುಗ್  ಬರುವ ಮರಸೆಂದರ ಗ್ರಮರ್ ಕ ಷ ೇರಿರುವ 

ಸಮವನ  ಭಲಔಬಳ್ಳರ್ ದರರಿೆಂದ ತುುವರಿ ಆಗಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

23/02/2015 10/03/2015

101
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2331 ಗ್ರಮಸಥರು, 

ಚ ಲೇಳಪನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ.

ಗ್ರಮಸಥರು, 

ಚ ಲೇಳಪನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

20/05/2015 79 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

cholappanahalli

ಚ ಲೇಳಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮಸುಥು, ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತಲ್ಲೆಔು, ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆಗ್  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸ ಾ ನೆಂ.79 ರ ರ್ ರ  ಜಮೇನಿಗ್  

ಅಔರಮ ದಕಲತಿಖಳನುು ಸೃಷುನ  ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ರ್ ರ ಯನುು 

ಔಬಳ್ಳಸಿರುವವರ ವಿರುದಧ ರ್ನಲನು ರಿೇತಯ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿ 

ಅಧಯಕ್ಷರು, ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನು ಸೆಂರಕ್ಷಣ ರ್ಯಾಡ  ಇವರಿಗ್  

ಗ್ರಮಸಥರು, ಚ ಲೇಳಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮಸಥರು ನಿೇಡಿದ ಮನವಿ.

D.C. Bangalore 

Rural

26/05/2015 27/06/2015

2332 ಗ್ರಮಸುಥು, 

ಚ ಲೇಳಪನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ

ಗ್ರಮಸುಥು, 

ಚ ಲೇಳಪನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು ಬ ೆಂ. 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ

22/05/2015 79 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಗ್ರಮಸುಥು, ಚ ಲೇಳಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ, ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತಲ್ಲೆಔು ಬ ೆಂ. 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆಗ್  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸ ೆ್ ನೆಂ.79್ೆ್ರ ರ್ ರ  ಜಮೇನಿಗ್  

ಅಔರಮ ದಕಲತಿ ಸೃಷ್ಟು ಮಡಿ ಔಬಳ್ಳಸಿರುವವರ ವಿರುದಧ ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಲ್ು ರ್ ಲೇರಿ ಗ್ರಮಸಥು ಮನವಿ.

D.C. Bangalore 

Rural

26/05/2015 12/06/2015
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2361 ಶ್ರೇ 

ಡಿ.ಎೆಂ.ನರಯಣ

ಷಾಮ,

ನವಿೇನ್ ಡ ೈರಿ 

ಪೌಲ್ಲಿ ಫರೆಂ, 

ುಟ್ುಪ ಖುಡಿ ರಷ ು, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ಟೌನ್, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ. 

5600110

10/08/2015 295/1, 295/2, 

299, 29 3, 294, 

296 & 300

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲೆಔು, ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ಔಸಬಗ್  ಷ ೇರಿದ 295/1, 295/2, 299, 293, 294, 296 & 300 ಈ 

ಜಮೇನಿಖಳ ಮಧ್ ಯ ಇರುವ ರಜರ್ಲ್ು ಯ ರಷ ು ಮಧಯದಲ್ಲೆ 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ುರಸಭ ಯವುರ ನಿಮಾಸುತಿುದು ಮೇರಿಯ ಬಗ್ ೆ ಮತುು ಇದ ೇ 

ಸ ಾ ನೆಂಬರ್ 296ರ ಶ್ರೇ ಪಿೇತೆಂಬರ ಆೆಂಜನ ೇಯಷಾಮ ದ ೇವಷಥನದ 

ೂವಾ ದಿಕಕನಲ್ಲೆರುವ ಔಲಯಣಿಗ್  ಸ ಲೆಂದಿರ್ ಲೆಂಡೆಂತಿರುವ 

ರಜರ್ಲ್ು ಯಲ್ಲೆ ಔುೆಂಬರರ ರಮಯಯನವರು ಅಔರಮಗಿ ಮನ  

ಔಟ್ುುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

12/08/2015 20/08/2015

2403 ಚಿಔಕಚಿೇಮನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮಸಥರು

ಚಿಔಕಚಿೇಮನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ, ಔಸಬ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ.

10/12/2015 6 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ಚಿಔಕಚಿೇಮನಹಳ್ಳಿ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲೆಔು. ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಚಿಔಕಚಿೇಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ 

ಸ ಾ ನೆಂಬರ್ 6ರಲ್ಲೆ 16-17 ಎಔರ /ಖುೆಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳದ 

ಜಮೇನನುು ಔಬಳ್ಳಸಲ್ು ಯತಿುಸುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C. Bangalore 

Rural

14/12/2015 30/12/2015106
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2423 ಶ್ರೇಮತಿ ರ ೇವತಿ 

ಪಿರಯ ರ್ ಲೇೆಂ 

ರಯೇಶ್ ಎೆಂ.

ಅಪಪಜಿುರ 

ಗ್ರಮ, ಔಸಬ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ.

25/02/2016 24/2, ಷ ೈಟ್ 

ನೆಂ.4ರಲ್ಲೆ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಅಪಪಜಿುರ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ. ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತಲ್ಲೆಔು, ಔಸಬ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಅಪಪಜಿುರ ಗ್ರಮದ ಸ ಾ ನೆಂಬರ್ 24/2, ಷ ೈಟ್ ನೆಂ.4 

ಇದು 2013ರಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ರಯೇಶ್ ಎೆಂ. ಇವರಿಗ್  ಔರಯದ ಮಲಲ್ಔ 

ಬೆಂದಿರುತುದ .  ಇತಿುೇಚ ಗ್  ಈ ಜಮೇನನುು ಭಲಮ ಡ ವಲ್ರ್ 

ಬಿ.ನರಯಣಷಾಮ ಆಔರಮಸಿರ್ ಲೆಂಡ ಬಗ್ ೆ ಸಸಯ ಮಡಬ ೇರ್ ೆಂದು 

ರ್ ಲೇರಿರುತುರ .

D.C. Bangalore 

Rural

02/03/2016 20/03/2016

2434 ರ ೇವತಿ ಪಿರಯ 

ರ್ ಲೇೆಂ ರಯೇಶ್ ಎೆಂ.

ಅಪಪಜಿುರ 

ಗ್ರಮ, ಔಸಬ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು,ಬ ೆಂಖಳೄ

ರು ಗ್ರಮೆಂತರ 

ಜಿಲ ೆ.

25/02/2016 24/2, ಷ ೈಟ್ ನೆಂ.4 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಔಸಬ

ಅಪಪಜಿುರ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತಲ್ಲೆಔು, ಔಸಬ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಅಪಪಜಿುರ ಗ್ರಮದ ಸ ಾ ನೆಂ.24/2, ಷ ೈಟ್ ನೆಂ.4ರ 

ಜಮೇನು 2013ರಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ರಯೇಶ್ ಇವರಿಗ್  ಔರಯದ ಮಲಲ್ಔ 

ಬೆಂದಿರುತುದ . ಇತಿುೇಚ ಗ್  ಈ ಜಮೇನನುು ಭಲಮ ಡ ವಲ್ರ್ 

ಬಿ.ನರಯಣಷಾಮ ಎೆಂಬುವವರು ಅಔರಮಸಿರ್ ಲೆಂಡಿರುತುರ  ಈ ಬಗ್ ೆ 

ಸಸಯ ಮಡಬ ೇರ್ ೆಂದು ಇ-ಯೇಲ್ ಮಲಲ್ಔ ಸಲ್ಲೆಸಿರುವ ಮನವಿಯ 

ಬಗ್ .ೆ

D.C. Bangalore 

Rural

05/04/2016 25/04/2016

107
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2452 ಔನಾಟ್ಔ ದಲ್ಲತ 

ಸೆಂಗಷಾ ಸಮತಿ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ಸಖಲ ರ ೈತ 

ಹತರಕ್ಷಣ ಸಮತಿ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು

10/05/2016 38 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ಸಲಲ್ಲಬ ಲ 

ಗಿಡಡಪನಹಳ್ಳಿ

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತಲ್ಲೆಔು, ಸಲಲ್ಲಬ ಲ  

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಗಿಡಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮರ್ ಕ ಷ ೇರಿದ ಸ ಾ ನೆಂ.38ರಲ್ಲೆ ಸುಮರು 

330 ಎಔರ  ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನಿಗ್  ಸುಮರು 250 ಜನ ಅಜಿಾದರರಿದುು 

ಆ ಪ ೈಕ ರ್ ೇವಲ್ 80 ಜನರ ಅಜಿಾಖಳನುು ಮತರ ುರಸಕರಿಸಿ 

ಏಔಕ್ಷ್ೇಯಗಿ ಷಖುವಳ್ಳ ಚಿೇಟ್ಟ ನಿೇಡುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ ದಲರು

D.C. Bangalore 

Rural

26/05/2016 10/06/2016

2457 ಗ್ರಮಸಥರು, 

ಎಲ ರ್ಯತನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ, ಷ ಲೇೆಂುರ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ 

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ.

10/06/2016 100 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಷ ಲೇೆಂುರ

ಎಲ ರ್ಯತನಹಳ್ಳಿ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ ತಲ್ಲೆಔು, ಷ ಲೇೆಂುರ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಎಲ ರ್ಯತನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮದ ಸ ಾ ನೆಂಬರ್ 100ರ ಜಖವು ಸರ್ಾರಿ ಜಮೇನಗಿದುು, 

ಔೆಂದಯ ಇಲಖ ಯ ಅಧಿರ್ರಿಖಳ ೇ ನ ೇರಗಿ ಭಗಿಯಗಿ ಅಔರಮ 

ದಕಲ ಖಳನುು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರಭರ  ಮಡಿರುತುರ ೆಂದು ಸದಯರ್ ಕ 

ದಲರುದರರ ಖತ  ಮಡಲ್ು ತಹಶ್ೇಲಧರ್ ಬಳ್ಳ ಔಡತ ಇದುು ಅದನುು 

ಪಿರಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಮುೆಂದಿನ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳಿಬ ೇರ್ ೆಂದು ದಲರು ನಿೇಡಿರುತುರ . 

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ ೆ ನಿಯಮನುಷರ ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ವಿಷಯರ್ ಕ 

ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಎಲೆ ದಕಲ ಖಳ ೄೆಂದಿಗ್  24 ಖೆಂಟ ಯಳಗ್ಗಿ ವರದಿ 

ಸಲ್ಲೆಸಲ್ು ತಿಳ್ಳಸಲಗಿದ .

D.C. Bangalore 

Rural

10/06/2016 25/06/2016

109
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2491 ಶ್ರೇ ಆರಧಯ, 

ಜಿ.ಎಸ್. 

ಆರ್.ಟ್ಟ.ಐ,ರ್ಯಾಔ

ತಾರು

ರ್ ೇರಫ್ (ಭ ೈಲ್ಪ 

ಮತುು 

ಸಿದುರಜುರವರ 

ಮನ ) 

ಬಿೇರಗ್ ಲೆಂಡನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ, 

ಬಿಲ್ೆನರ್ ಲೇಟ  

ಪೇಸ್ು, 

01/09/2016 8/ಪಿ1 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ದ ಲಡಡಬ ಳವೆಂಖಲ್

ಚಿಔಕನಹಳ್ಳಿ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ ತಲ್ಲೆಔು, ದ ಲಡಡಬ ಳವೆಂಖಲ್ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಚಿಔಕನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮದ ಸ ಾ  ನೆಂ. 8/ಪಿ1 ರಲ್ಲೆ 2-00 ಎಔರ ಯಷುು ಸರ್ಾರಿ 

ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನನುು ರಷದ್ ಎಸ್. ರಜನಹಳ್ಳಿ ಬಿನ್ ಆರ್.ಎಲ್. 

ಸತಯನರಯಣವ ಟ್ಟು ಇವರು ತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ಔಟ್ುಡ 

ಇತಯದಿಖಳನುು ನಿಮಾಣ ಮಡಲ್ು ತರಯತುಡುತಿುರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ, ಸದರಿಯವರ ವಿರುದಧ ಔನಾಟ್ಔ ಭಲ ಔೆಂದಯ 

ರ್ೆಂಯ್ದು ಔಲ್ೆಂ 192(ಎ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲಳುಿವೆಂತ  ದಲರು 

ದಕಲ್ಲಸಿರುತುರ .

D.C. Bangalore 

Rural

03/09/2016 20/09/2016

2492 ಶ್ರೇ ಆರಧಯ, 

ಜಿ.ಎಸ್. 

ಆರ್.ಟ್ಟ.ಐ,ರ್ಯಾಔ

ತಾರು

ರ್ ೇರಫ್ (ಭ ೈಲ್ಪ 

ಮತುು 

ಸಿದುರಜುರವರ 

ಮನ ) 

ಬಿೇರಗ್ ಲೆಂಡನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ, 

ಬಿಲ್ೆನರ್ ಲೇಟ  

ಪೇಸ್ು, 

01/09/2016 9 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ದ ಲಡಡಬ ಳವೆಂಖಲ್

ಚಿಔಕನಹಳ್ಳಿ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ ತಲ್ಲೆಔು, ದ ಲಡಡಬ ಳವೆಂಖಲ್ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಚಿಔಕನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮದ ಸ ಾ  ನೆಂ. 9ರಲ್ಲೆ 3-00 ಎಔರ ಯಷುು ಸರ್ಾರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ 

ಜಮೇನನುು ಚ್ೆಂದರ ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ ಚಿಔಕಮುನಿಯಪ ಇವರು ತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ಲೆಂಡು ಔಟ್ುಡ ಇತಯದಿಖಳನುು ನಿಮಾಣ ಮಡಲ್ು 

ತರಯತುಡುತಿುರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಿ, ಸದರಿಯವರ ವಿರುದಧ 

ಔನಾಟ್ಔ ಭಲ ಔೆಂದಯ ರ್ೆಂಯ್ದು ಔಲ್ೆಂ 192(ಎ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ಲಳುಿವೆಂತ  ದಲರು ದಕಲ್ಲಸಿರುತುರ .

D.C. Bangalore 

Rural

03/09/2016 20/09/2016112

111



2505 ನರಯಣಷಾಮ 

ಮತುು ಒಬಳಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮಸಥರು 

ಒಬಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ, 

ನೆಂದಖುಡಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ, 

05/10/2016 ಒಬಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ 

ಸ.ನೆಂ.93

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ಒಬಳಹಳ್ಳಿ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತಲ್ಲೆಔು, ನೆಂದಖುಡಿ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಒಬಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ 

ಸ ಾ ನೆಂಬರ್ 93ರ ಸರ್ಾರಿ ರ್ ರ ಯಲ್ಲೆ ಇದ ೇ ಗ್ರಮದವರದ 

 ೆಂಔಟ ೇಶಪರವರ ಮಔಕಳದ ವಿ.ರಜಪ, ಹನುಮೆಂತರಯ, 

ದ ೇವರಜು ಮತುು ಡಿ. ೆಂಔಟ ೇಶ್ ಬಿನ್ ದ ಲಡಡಪಪಜಿ,  ೆಂಔಟ ೇಶ್ ಬಿನ್ 

ಔದಿರಪ, ಇವರು ಅಔರಮ ಮರಳು ಖಣಿಗ್ರಿರ್ ಗ್ಗಿ ರ್ ರ  ಮತುು 

ರಜರ್ಲ್ು ಯ ಮಣಣನುು ತ ಗ್ ದು ಮರಟ್ ಮಡುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ 

ದಲರು ದಕಲ್ಲಸಿರುತುರ .

D.C. Bangalore 

Rural

14/10/2016 05/11/2015

2506 ನರಯಣಷಾಮ 

ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಅಪಣಣಪ @ 

ಮಲಖಪ ಸಖಲ 

ಖೆಂಗ್ುರ 

ಗ್ರಮಸಥರು

ಖೆಂಗ್ುರ ಗ್ರಮ, 

ನೆಂದಖುಡಿ 

ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, 

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  

ತಲ್ಲೆಔು, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

06/10/2016 ಖೆಂಗ್ುರ ಗ್ರಮದ 

ಸ.ನೆಂ.46

ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ 

ನೆಂದಖುಡಿ

ಖೆಂಗ್ುರ

ಸ ಲಸರ್ ಲೇಟ  ತಲ್ಲೆಔು, ನೆಂದಖುಡಿ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ಖೆಂಗ್ುರ ಗ್ರಮದ 

ಸ ಾ ನೆಂ.46ರ  0-19 ಖುೆಂಟ  ವಿಸಿುೇಣಾದ ಖುೆಂಡು ತ ಲೇಪಿನಲ್ಲೆ 

ಅಔರಮಗಿ ಔಟ್ುಡ ನಿಮಾಸಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ ದಲರು 

ದಕಲಗಿರುತುದ .

D.C. Bangalore 

Rural

14/10/2016 30/10/2015

113

114



2522 ನಖರಿೇಔರು 

ಭಲವನ ೇಶಾರಿ 

ನಖರ, 13ನ ೇ 

ಡಿವಿಜನ್, 

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ,  

ಬ ೆಂಖಳೄರು 

ಗ್ರಮೆಂತರ ಜಿಲ ೆ.

22/12/2016 35 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ

ಔಸಬ

ವಿೇರಬಧರನಪಳಯ

ದ ಲಡಡಬಳಿುರ ತಲ್ಲೆಔು, ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ,ವಿೇರಭದರನಪಳಯ ಸ ಾ 

ನೆಂಬರ್ 35ರಲ್ಲೆ [ಭವನ ೇಶಾರಿನಖರ] ಯಪಿು ಸರ್ಾರಿ ಕರಬು 

ಸುಮರು 1-00 ಎಔರ ಖಲ ಸ ಚ್ುಚ ಸರ್ಾರಿ  ಜಮೇನನುು ತಲ್ಲೆಔು 

ಆಡಳ್ಳತ ಸಖಲ ನಖರಸಭ  ಜೆಂಟ್ಟ ಸ ಾ ನಡ ಸಿ ವಶಡಿಸಿರ್ ಲೆಂಡು 

ಷವಾಜನಿಔ ಉದ ುೇಶಖಳ್ಳಗ್  ಬಳಸಬ ೇರ್ ೆಂದು ರ್ ಲೇರಿರುವ ಮನವಿ.

D.C. Bangalore 

Rural

27/12/2016 15/01/2017

2527 ರಮಮಲತಿಾಗ್ೌಡ

ನೆಂ.98, 99 8ನ ೇ 

ಅಡಡರಷ ು, ಉಲೆಳ್     

ಮುಕಯರಷ ು, 

ಜ್ಞನಖೆಂಗ್ನಖರ, 

ಬ ೆಂಖಳೄರು - 

560056

05/01/2017 30 - 18.00 ಎಔರ ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ

ಔಸಬ

ದ ಲೇಡಡಪನಹಳ್ಳಿ

ದ ೇವನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ಲೆಔು, ದ ಲೇಡಡಪನಹಳ್ಳಿ ಸ ಾ ನೆಂಬರ್       30 ರಲ್ಲೆ 18.00 

ಎಔರ  ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಮುನ ೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್    ಲ ೇಟ್   ಬ ೈರ ೇಗ್ೌಡ 

ಎೆಂಬುವುರ ತುುವರಿ ಮಡಿ ಸರ್ಾರರ್ ಕ ವೆಂಚಿಸುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ

D.C. Bangalore 

Rural

16/01/2016 30/01/2017

115
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2529 ಸಿ ರಜು ಬಿನ್                                                             

ನರಹರಿ

6ನ ೇ ರ್ರಸ್  , 

ಸುಭಷನಖರ, 

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

16/01/2017 141 - 0.19 ಬ ೆಂಖಳೄರು ಗ್ರಮೆಂತರ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ಔಸಬ

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್

ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ ತಲ್ಲೆಔು, ಔಸಬ ಸ ಲೇಬಳ್ಳ, ನ ಲ್ಮೆಂಖಲ್ ಗ್ರಮದ 

ಸ.ನೆಂ. 141 ರಲ್ಲೆ 10.12 ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ 9.33 ಖುೆಂಟ  ಜಮೇನು ಭಲ 

ಷಾಧಿೇನಗಿದುು, ಉಳ್ಳದ ಜಮೇನು ಸರ್ಾರಿ ರಷ ು ಮತುು ಸರ್ಾರಿ 

ಹಳಿದ 'ಬಿ' ಕರಬು ಜಮೇನು ಆಗಿರುವುದನುು ಅಔರಮಗಿ 

ುರಸಭ ಯಲ್ಲೆ (ಭಲ ರಿವತಾನ  ಇಲ್ೆದ ) ಖತ  

ನ ಲೆಂದಯಿಸಿರ್ ಲೆಂಡಿದುು ಈ ಖತ ಖಳನುು ವಜಔರಿಸಲ್ು 

ಜಿಲೆಧಿರ್ರಿಖಳು ಆದ ೇಶ್ಸಿದರಲ ಸಹ ುರಸಭ  ಮುಖಯಧಿರ್ರಿಖಳು 

ಯವುದ ೇ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ಲೆಂಡಿರುವುದಿಲೆ ಸಖಲ ತ ಲೇಟ್ಗ್ರಿರ್ 

ಇಲಖ ಗ್  ಷ ೇರಿದ ರಷ ು ಮಜಿಾನುಲ್ಲೆ ಹಖಲ್ು  ೇಳ ಯಲ್ಲೆ ಅಔರಮಗಿ 

ಔಟ್ುಡಖಳನುು ನಿಮಾಣ ಮಡುತಿುದುರಲ ಸಹ ತಹಶ್ೇಲುರ್ ಸಖಲ 

ಯವೊಬಬ ಅಧಿರ್ರಿಖಳು ಚ್ರ್ರ ತುುತಿುಲ್ೆ. ಈ ರದ ೇಶವು ಟ್ುಣದ 

ಮಧಯಭಖದಲ್ಲೆನ ಹಳ ಯ ರಷ್ಟಿೇಯ ಸ ದುರಿಯಗಿದುು ರಷ ುಯ 

ಮಜಿಾನುಲ್ಲೆಯ್ದೇ ಔಟ್ುಡಖಳು ನಿಮಾಣಖುತಿುರುವ ಅನಧಿಔೃತ 

ಔಟ್ುಡಖಳ್ಳರುವ ಸರ್ಾರಿ ಆಸಿುಯನುು ಷವಾಜನಿಔರ ಹತ ದೃಷ್ಟುಯಿೆಂದ 

ತ ರವುಗ್ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ಲೇರಿ ದಲರು ದಕಲಗಿರುತುದ .

D.C. Bangalore 

Rural

21/01/2017 05/02/2017117



PGC 

No.

Name of Informant Date of Reciept Survey No. District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

2 ಎನ್. ನಂಜಪ ಬೀನ್ ಜೆ. 

ನಹಯಹಮಣಣಪ 

ಷಜಹಾುಯ ಟೌನ್. ಅನೆೀಔಲ್ 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಜಿಲ್ೆೆ

26/09/2009 578, 1ಎಔಯೆ 

05ಖುಂಟೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ಷಜಹಾುಯ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ವೆಟನಾರಿ ಅಷಪತ್ೆರ ಭತುು ಄ಫಿಷಿಮಲ್ 

ರ್ಹಾಟರ್ಸಾ ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಔಟಟಡಖಳನುು ಔಟ್ಟಟಯುತ್ಹುಯೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

01/10/2009 20/10/2009

6 ಷತ್ಹುರ್

ಫೆಂಖಳೄಯು

9845103886

29/09/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ರ್ಹಳೆೀನ ಄ಖರಹಹಯ

ರ್ೆಯೆ ಫಲಬಹಖದಲ್ಲೆ ಚರ್ಚಾ ನಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುತ್ಹುಯೆ 

ಸಲು ಄ನಧಿಔೃತ ಭನೆಖಳು ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

01/09/2009 20/10/20092

District Name:ಬ ೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ದಿನಹಂಔ: 22/02/2017

Sl No

1



8 ಗ್ೊೀಹಲ ಯೆಡಿಿ

H.S.R. Layout ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ 

9901049316

30/09/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 1

ರ್ೊೀಯಭಂಖಲ

ಆಫಬಲೂಯು ರ್ೆಯೆ H.S.R. Layout ಸತ್ತುಯ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನು

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

01/10/2009 20/10/2009

9 ಗ್ೊೀವಂದ ಯಹಜು

ಫೆಂಖಳೄಯು

30/09/2009 17,18,19 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಖಂಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಖಂಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ.17,18,19ಯಲ್ಲೆ 1-12 ಎ:ಖುಂ ಗ್ೊೀಭಹಳದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

ಭನೆಖಳನುು ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ.

ಷುಭಹಯು 1-20 ಎರ್ೆಯೆ  ಗ್ೊೀಭಹಳದಲ್ಲೆ ಭನೆಖಳನುು 

ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

01/10/2009 20/10/2009

3

4



11 ಗ್ೊೀಹಲ್ ಸಿದಹಾುಯ 

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು 

30/09/2009 ರ್ೆಯೆ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ತೂಾಯು

ತೂಾಯು ಗ್ಹರಭದ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ತುುರಿ ಭಹಡಿ

ಭನೆಖಳನುು  ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

01/10/2009 20/10/2009

12 ಖಜೆೀಂದರ 

ಅದುಯು ಫೆಂಖಳೄಯು

9945713549

30/09/2009 73,78 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಅದೂಯು

ಅದೂಯು ಗ್ಹರಭದ 100-00 ಎರ್ೆಯೆ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಅಔರಭ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

01/10/2009 20/10/2009

5

6



19 ರಬಹಯಹಧಯ 

ಸುಲುೆ ಔಷನಸಳ್ಳಿ ಅನೆೀಔಲ್ 

ತ್ಹಲೂೆಔು

9844466751

30/09/2009 34 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಸುಲುೆಔಷನ ಸಳ್ಳಿ.

1-15 ಎರ್ೆಯೆ ಗ್ೊೀಭಹಳಹದಲ್ಲೆ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ Tahsildar,Anekal 

Taluk

10/10/2009 12/10/2009

20 ನಂದಿೀಶ್                           

       

ಫೊೀಖನ ಸಳ್ಳಿ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು 

9449764468

30/09/2009 125/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

ಫೊೀಖನ ಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 1-12 ಎರ್ೆಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

01/10/2009 20/10/20098

7



25 ಭೂತ್ತಾ 

ವೆೈ ಟ ಫಿೀಲಿ್ ಫೆಂಖಳೄಯು 

28452225

30/09/2009 123 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ನಹಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ

ಖಹಲ್ಲ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಶೆಡ ಖಳನುು ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ . Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

10/10/2009 12/10/2009

27 ಹಮಯ 

ವಬೂತ್ತ ುಯ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು 

30/09/2009 136/3ಬ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ವಬೂತ್ತುಯ

ವಬೂತ್ತ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.136/3ಬ ನ 0-13 ಖುಂಟೆ

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಭನೆ ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

01/10/2009 20/10/2009

9

10



29 ನಹಯಹಮಣ ಸಹಾಮ 

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ ಫೆಂಖಳೄಯು 

30/09/2009 74 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 1

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.74ಯ ರ್ೆಯೆ ಜಮನಿನಲ್ಲೆನ ಹರ್ಕಾ 

ಭತುು ಅಟದ ಮೈದಹನ ತುುರಿ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

01/10/2009 20/10/2009

32 ಚಿದುಾ 

ಹೆನಹುಖಯ ತ್ಹಲೂೆಔು 

30/09/2009 5 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಹೆನಹುಖಯ.

70-00 ಎರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿ ಫಗ್ೆೆ Tahsildar,Anekal 

Taluk

12/10/2009 16/10/2009

11

12



35 ನಯಸಿಂಸ ಭೂತ್ತಾ

ಯಹಚೆೀನ ಸಳ್ಳಿ ಫೆಂಖೂಳೄಯು 

ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು 

9880864416

30/09/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಯಹಚೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಯಚೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 1-26 ಎ:ಖು, 0-10 ಖುಂಟೆ

ಜಮೀನಿನ ತುರಿ ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

10/10/2009 20/10/2009

37 ನಹಯಹಮಣಣ ಸಹಾಮ 

ಔಡಿಯೆೀನ ಸಳ್ಳಿ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಚಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು 

30/09/2009 55/1 47/1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಔದಿಯೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಔದಯೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.55/1, 47/1ಯ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಭನೆ ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

01/10/2009 20/10/200914

13



48 ಎಂ. ದೆೀಯಜ್ ಬನ್ 

ಭುನಿಶಹಭಪ 

ಅಳಿಲ ಷಂದರ 

30/09/2009 ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು 

3-25

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ2

಄ಳಹಿಲಷಂದರ

3-25 ಎರ್ೆಯೆ:ಖುಂಟೆಮಲ್ಲೆ ನಿವೆೀವನಖಳನುು ವಂಖಡಿಸಿ 

ಸಂಚುಲ್ಲೆ ತ್ಹಲೂೆಔು ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯ್ತುಮು ಄ಯಹಹಯ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

01/10/2009 20/10/2009

54 ಷುಫರಸಮಣಯ 

ದೊಡಹಿಫಹಣಷಡಿ 

01/10/2009 ಔುಂಟೆ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಹಣಷವಹಡಿ

ದೊಡಿಫಹಣಷವಹಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಭುಔುುಟಭಮನ

ಔುಂಟೆಮನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

06/10/2009 21/10/2009

15

16



56 No Name 01/10/2009 15 & 16 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೆೀಯ ಬೀಷನಸಳ್ಳಿ

ಅಔರಭವಹಗಿ ಔಟ್ಟಟಯು ಭನೆಖಳನುು ತ್ೆಯೆಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ. Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

06/10/2009 21/10/2009

64 ಟೆೀಲ್ ಅರ್. ಔೃಶಣಭೂತ್ತಾ 

ಜಿಂರ್ೆೀ ತ್ತಮಮನ ಸಳೆ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ 

944805254

01/10/2009 55/ 28 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ವಹಯಣಹಸಿ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಖಳಲ್ಲೆ ಅನಧಿಔೃತ

಄ವಾಥ್ ಔಟೆಟ ಭತುು ಭನೆಖಳ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

20/10/2009 21/10/2009

17

18



65 ಫೆೀನಹಮ

ಅಶೆೃೀಔ ನಖಯ 

01/10/2009 126,129/1,2 3,131 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ರ್ಹಡುಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳಲ್ಲೆ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಭನೆಖಳನುು 

ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ. 

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

20/10/2009 21/10/2009

68 ೆರೀಮ್ ಔುಭಹಯ 

ಭಹಯಹತ ಸಳ್ಳಿ 

41268045

01/10/2009 ಯಸೆು ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ಭಹಯತಸಳ್ಳಿ

ತುಳಸಿ ಥಿಯೀಟರ್  ಯಸೆುಮನುು  ಫಹೆರ್ಕ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ. Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

06/10/2009 21/10/200920

19



80 ಬ. ಭುನಿಔೃಶಣಪ 

಄ಧಯಕ್ಷಯು ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ 

ನಿವಹಸಿಖಳ ಕ್ೆೀಭಹಭಿೃಧಿಿ 

ಷಂಗ(ರಿ)

಄ವಾಥನಖಯ ಷಂಜಮನಖಯ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು ಫೆಂಖಳೄಯು

41743802

03/10/2009 109 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಸಿಂಗ್ಹುಯ

ಗ್ೊೀಭಹಳದಲ್ಲೆ s. ಜಮಯಹಂ, ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

06/10/2009 21/10/2009

81 ಬ.ಭುನಿಔೃಶುಪ 

಄ಧಯಕ್ಷಯು ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ 

ನಿವಹಸಿಖಳ ಕ್ೆೀಭಹಭಿೃಧಿಿ 

ಷಂಗ(ರಿ)

಄ವಾಥನಖಯ ಷಂಜಮನಖಯ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು ಫೆಂಖಳೄಯು

41743802

03/10/2009 18 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಚಿಔುಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

ಗ್ೊೀಭಹಳದಲ್ಲೆ ರ್ೆ.ವ. ನಹಮುಿ ಯಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು 

ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖು ತಂತ್ತ ಫೆೀಲ್ಲ ಹಹಔುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

06/10/2009 21/10/2009

21

22



82 ಬ. ಭುನಿಔೃಶಣಪ 

಄ಧಯಕ್ಷಯು ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ 

ನಿವಹಸಿಖಳ ಕ್ೆೀಭಹಭಿೃಧಿಿ 

ಷಂಗ(ರಿ)

಄ವಾಥನಖಯ ಷಂಜಮನಖಯ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು ಫೆಂಖಳೄಯು

03/10/2009 4,5,6 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಸಿಂಗ್ಹುಯ

ಯಹದಯಹಜ ಸಹಾಮ ದೆೀವಹಲಮ ಆತ್ಹಂತ್ತ ಜಮೀನನುು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

06/10/2009 21/10/2009

84 ಫೆೀನಹಮ 03/10/2009 ಸಯಂಡ ಸಳ್ಳಿ 82 

0-37

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಹಿಯಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅವರಭ ಷಭುದಹಮ ಬನರ್ೆು ಭಂಜೂರಿಮಹಗಿಯುುದನುು 

಄ತ್ತಔರಭಣ ಭಹಡಿ ತಳಹಮ ಹಹಔುುತ್ತುಯುುದನುು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

06/10/2009 21/10/2009

23
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85 ಫೆೀನಹಮ 03/10/2009 82 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಹಿಯಂಡಸಳ್ಳಿ

0-37 ಖುಂಟೆ ಅವರಮ ಷಭುದಹಮಬನರ್ೆು ನಿೀಡಿಯುುದನುು 

 ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಹಮ ಹಹಔುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

06/10/2009 21/10/2009

87 ನಹಯಹಮಣಪ 

ಶಿಗ್ೆೀ ಸಳ್ಳಿ ಗ್ೆೀಟ್ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

05/10/2009 22 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಶಿೀಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ

ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಫರ್ಸ ಸಹಟಯಂಡ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

06/10/2009 21/10/200926
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90 ಬತಯಪ 

ಹಿಯಂಡ ಸಳ್ಳಿ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು 

05/10/2009 82 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಹಿಯಂಡಸಳ್ಳಿ

0-37 ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಭನೆ ಔಟುಟತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ. Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

07/10/2009 21/10/2009

93 ಔೃಶಣಪ 

ಫ.ರ್ೆ. ಹಳಹಯ ಗ್ಹರಭ ಜಹಲ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ 

05/10/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಬ.ರ್ೆ.ಸಳ್ಳಿ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳ್ಳಗ್ೆ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ಷೃಶಟಸಿ 

KIADBಯ್ತಂದ ರಿಹಹಯ ಡೆಮುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

06/10/2009 21/10/2009

27
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95 ಎಂ. ಈದಯ್ ಶೆೀಕರ್ 

ನಹಖವಹಯ ಹಳಯ ಫೆಂಖಳೄಯು 

05/10/2009 70, 71ಯಸೆು ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ನಹಖವಹಯಹಳಯ

ಯಸೆು ಔುದ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಔಟಟಡ

ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

07/10/2009 21/10/2009

97 ಖಣತ್ತ ಬಟ್ 

ಔುಂದಲ ಸಳ್ಳಿ 

05/10/2009 54 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಔುಂದಲಸಳ್ಳಿ

ರ್ೆಯೆ  ಜಮನಿನಲ್ಲೆ ಹೆಟ್ ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ ಸೆೈಟ್ ನಂ.182,183 Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

07/10/2009 21/10/2009
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101 ಗ್ಹರಭದ ವಹಸಿ

಄ಬಬಗ್ೆಯೆ 

05/10/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

಄ಫಬಗ್ೆಯೆ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ. Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

06/10/2009 21/10/2009

106 ಅರ್.ರ್ೆ ಶಿರೀನಿವಹರ್ಸ ಬನ್ 

ರ್ೆಂಚಪ 

ಯಹಮೀಸಳ್ಳಿ ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ 

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

9880067210

05/10/2009 26 8-00 ಷ. 

ಗ್ೊೀಭಹಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಭಹಳ್ಳಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ

ಷರ್ಹಾರಿ ಶಹಲ್ೆಗ್ೆ  ಭತುು(NTMS) ಭಂಜೂಯಹಗಿದಾ 

ಜಮೀನಿನ ಄ಔರಭವಹಗಿ ವಡಿಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

09/10/2009 27/10/200932
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113 ಫೆೀನಹಮೀ 

 

06/10/2009 5 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಹೆನಹುಖಯ.

ಅನೆೀಔಲ್  ಜಿಖಣಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಹೆನಹುಖಯ ಷ.ನಂ..5ಯ

10-00 ಎರ್ೆಯೆ ಗ್ೊೀಭಹಳನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

12/10/2009 27/10/2009

118 ಯಡಿಿ

ತಯಳು ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು 

9900995311

07/10/2009 ಗ್ಹರಭ ಠಹಣೆ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -2

ತಯಳು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು,ತಯಳು ಗ್ಹರಭದ 5-00 ಎರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುಖಳನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

12/10/2009 27/10/2009
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121 ಶಿಯಹಭಮಹಯ 

ಯೆಡಿಿ ಫಡವಹಣೆ ರವೊದ್ 

ಫಡವಹಣೆ

07/10/2009 ಹರ್ಕಾ ಜಹಖ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ

2-00 ಎರ್ೆಯೆ ಹರ್ಕಾ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿ ಫಗ್ೆೆ Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

08/10/2009 22/10/2009

131 ಗ್ಹರಭಸಹಾಯು 

ಚಿಔುಫಹಣಹವಹಯ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು 

12/10/2009 ರ್ೆಯೆ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ಚಿಔು ಫಹಣಹಯ

ರ್ೆಯೆಮ ರ್ೊೀಡಿ ಸಳಿನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

13/10/2009 28/10/2009
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132 ಗ್ೊೀವಂದ ಯಹಜು 

ಖಂಗ್ೊಂಡನ ಸಳ್ಳಿ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು 

12/10/2009 16,17,18 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಖಂಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಭನೆ ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ . Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

13/10/2009 28/10/2009

135 ಬಹನುರರ್ಹಶ್ ಭತುು ಆತಯ 4 3 

ಜನಯು

ನಂ.2/1 ಫಹಯಟಯಹಮನುಯ 1ನೆೀ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು ಫೆಂಖಳೄಯು-28

13/10/2009 3 & 4 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ದಿೀಟ್ಟಗ್ೆಯಹಭನಸಳ್ಳಿ

ಶಿರೀ ಸನುಭಂತ ದೆೀಯ ದೆೀಸಹಾನದ ಷರ್ಹಾರಿ

ಭುಜಯಹಯ್ತ ಜಮೀನುಖಳ ಅಸಿು ಷಂಯಕ್ಷಣೆ  ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

13/10/2009 28/10/200938
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137 ಭುನಿಮಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀ.ಫಚಿಪ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ 

14/10/2009 28/1,28/2,28/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಔಟುಟಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು ಔಟುಟಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷವೆಾ ನಂ.28/1,28/2,28/3ಯ ಷದರಿ ಜಮೀನುಖಳ್ಳಗ್ೆ ನಔಲ್ಲ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಿಸಿ ಄ಔರಭ ಯಹಹಯ ನಡೆಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

16/10/2009 31/10/2009

143 ಗ್ಹರಭಷಾಯು 

ಫೆಂಖಳೄಯು ುಾ ವಬುತ್ತುಯ 

ಭತುು ಄ನುಷಂದರ ಹಳಯಯ 

20/10/2009 136/320 0-17 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ವಬೂತ್ತುಯ

ವಬೂತ್ತುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:136/3ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಭನೆ ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

20/10/2009 21/10/2009
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152 ಎಂ.ದೆೀಯಹಜ್ ಬನ್ 

ಭುನಿವಭಹಪ 

಄ಳಹಿಲಷಂದರ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ ಄ಯ 

22/10/2009 2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ2

಄ಳಹಿಲಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ(಄) ತ್ಹಲೂೆಔು, ಅಳಹಿಳಷಷಂದರ 

ಜಿ.ರ್ೆ.ವ.ರ್ೆ ಄ಂಚೆ, ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.2 ಯಲ್ಲೆ 3-05 ಎರ್ೆಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಖುಂಡು ತ್ೊೀು ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ಷೃಷಿಟಸಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

26/10/2009 10/11/2009

154 ಎಲ್. ನಹಯಹಮಣ ಬನ್ ಲ್ಲಂಖಪ 

ಫೆೀಖೂಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ  ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು 

22/10/2009 204 12-18 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಫೆೀಖೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ಜಲ್ೆೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಚಿಔುಫೆೀಖೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.204ಯಲ್ಲೆ 12-18ಎ/ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ಹತ್ತ ಷೃಷಿಟಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು ಅಔರಭವಹಗಿ ಖಹತ್ೆ ಸಿಾಔರಿಷು

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

26/10/2009 11/10/2009
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155 ನಹಯಹಮಣ ಬನ್ ಲ್ಲಂಖಪ ಭತುು 

ಗ್ಹರಭಷಾಯು 

ಫೊಮಮನಸಳ್ಳಿ ಫೆಂಖಳೄಯು-68

22/10/2009 180,181 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಫೆೀಖೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ಜಿಲ್ೆೆ,ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಚಿಔುಫೆೀಖೂಯು

ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.180.181ಯಲ್ಲೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಭತುು 

ಕಯಹಫು ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

26/10/2009 11/10/2009

156 ಗ್ಹರಭಷಾಯು 

ಫೆೈಲುರ್ೊನೆೀನ ಸಳ್ಳಿ ದಹಷನುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ 

22/10/2009 19 20 20/4 58 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಫೆೈಲುರ್ೊನೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳಲ್ಲೆ ಅಔರಭ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿದುಯುುದನುು ತ್ೆಯುುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

26/10/2009 10/11/200944
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164 ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ 

ರ್ಹಮಾಹಲಔ ಄ಬೀಮಂತಯು 

(ಯೀಜನೆ-2) ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ 

24/10/2009 2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಫೆಳಿಂದೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಲಿಂದೂಯು ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳದ 

ತುುರಿ ತ್ೆಯೆುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

29/10/2009 11/10/2009

165 ಲಕ್ಷಯಣ.ತ್ತ 

ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ. 

ತ್ಹಲೂೆಔು

27/10/2009 15,41,45,61,69/3,

06

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ ಭತುು

಄ಭೃತನಖಯ ಷ.ನಂ.15,41,45,61,69/3, 06ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

 ಜಮೀನುಖಳನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿ, ಲ್ಹನೆ, ಄ಹಟ್        

ಮಂಟಖಳಖು ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

29/10/2009 15/11/2009
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166 ಫೆೀನಹಮ 

ಶಿರೀ ಯಹಭಹನಸಳ್ಳಿ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

27/10/2009 33 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ2

ಶಿರೀಯಹಭನಸಳ್ಳಿ

7-00 ಎರ್ೆಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಅಔರಭವಹಗಿ

ಭನೆಖಳನುು ನಿಮೀಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

29/10/2009 10/11/2009

167 ಫೆೀನಹಮ 

ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು

27/10/2009 69 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ.

6-15 ಎರ್ೆಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಅಔರಭವಹಗಿ ಭನೆಖಳನುು 

ನಿಮೀಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

27/10/2009 10/11/2009

47

48



168 ರ್ೆ.ಎಲ್. ಲ್ೊೀರ್ೆೀಶ್ 

9844749576

27/10/2009 18 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೆೀಯ ಬೀಷನಸಳ್ಳಿ

ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಅದವಾ ಡೆವೆಲರ್ಸಾ  ನಯು ಅಔರಭವಹಗಿ

಄ಹಟ್ ಾಮಂಟ್ ಹಹಖೂ ರ್ಹಖಹಾನೆಖಳನುು ನಿಮಾಸಿಯು 

ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

28/10/2009 11/11/2009

169 ಟಹಟ್ ನಹಖಯಹಜ್ 

ಯಹಜಹಯಧಯಕ್ಷಯು ರಜಹ 

ವವೊೀಚನಹ ಚಳಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು

22103648

28/10/2009 61 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -3

ನೆಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಗ್ೊಟೆಟಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ.61ಯಲ್ಲೆ

2-00 ಎರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ಅವರಮ ಷಮತ್ತಗ್ೆ ನಿೀಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

29/10/2009 10/11/200950
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174 ನಿ.ನಹಯಹಮಣ ಗ್ೌಡ ಬನ್ ಲ್ೆೀ 

ಚಿಔುಣಣ 

ಔನಹಾಟಔ ಹೆೈಟೆರಡ ರ್ೊರೀಟನ್ 

ನಷಾರಿ ಲ್ಹಲ್ ಫಹಗ್ ಸಿದಹಾುಯ 

ಫೆಂಖಳೄಯು 

29/10/2009 38 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ಫೆಟಟದಹಷನುಯ

಄ಜಿಾದಹಯರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು ಜಮೀನನುು ಅಳತ್ೆ 

ಭಹಡಿ ಸದುಾ ಫಷುು ಭಹಡು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

30/10/2009 14/11/2009

175 ನಹಗ್ೆೀಶ್ ಟ್ಟ. ಈಹಧಯಕ್ಷಯು 

ಭಸದೆೀುಯ ಫಹೆರ್ಕ ರ್ಹಂಗ್ೆರೀಷ-

ನಂ12 ನಲೂೆಯಸಳ್ಳಿ 

ವೆೈಟಟಪ ಪಿಲಿ್ ಄ಂಚೆ  ಫೆಂಖಳೄಯು-

66

29/10/2009 46 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ನಲೂೆಯಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ರ್ೆ.ಅರ್.  ುಯಂ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ನಲೂೆಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.46 ನರ್ಹಶೆಮ ಖುಯುತ್ತನಂತ್ೆ  

ಷಮಶಹನ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ರ್ಹಲುದಹರಿ ತುುರಿ ಅಗಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

30/10/2009 14/11/2009
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52



177 ನಹಖಯಹಜು 

ಭೂತರಿಹಳಯ ಔಲ್ಹಯಣ ನಖಯ 

ನಹಖಯಬಹವ ಯಸೆು ಫೆಂಖಳೄಯು 

02/11/2009 67 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ನಹಖಯಫಹವ

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳದ ಜಮೀನು ಅಔರಭ ತುುರಿ ಕುಲ್ಹೆ 

ಡಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

03/11/2009 18/11/2009

178 ಯಹಜಹಯಹಮ್ ಭತುು ಆತಯಯು 

2ನೆೀ ಄ಡಿ ಯಸೆು ದಮ ನಹಬ 

ನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

12/11/2009 79 ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಚಿಔುಔಲೆಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಚಿಔುಲೆಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ

ಷ.ನಂ.79 ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳ ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಶೆಡ 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯೆುಗ್ೊಳ್ಳಷು  ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

13/11/2009 28/11/2009
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181 ಯಹಜೆೀಂದರ 

ನಂ 34, ಄ಹಪಯೆಡಿಿ ಹಳಯ 

ಆಂದಿಯಹನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು-36

12/11/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ಚಳಿಗಟಟ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ಚಲೆಗಟಟ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಬ.ಡಿ.ಎ. 

ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ. ಎಕ್ಷಿಔುಯಟ್ಟೀವ್ ಆಂಜಿನಿಮರ್  ಆಯ ಮೀಲ್ೆ 

ಔರಭ ಹಿಷಲು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

13/11/2009 28/11/2009

182 ರ್ೆ.ಷುಸೆೈಯಹಜ್ 

ನಂ.2, ಷರ್ಹಾರಿ ಪಿ.ಮು.ರ್ಹಲ್ೆೀಜ್ 

ಯಸೆು ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ ಫೆಂಖಳೄಯು

12/11/2009 17/3 5-03 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಷನುಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ರ್ೆ.ಅರ್. ುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫಷನುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.17/3 ಯಲ್ಲೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಬೀಳು 

ಜಮೀನನುು ಔಫಳ್ಳಸಿಯುದನುು ವಹಷುು ಡೆದು 

ಸಹಾಜನಿಔಯ ಈಯೀಖರ್ೆು ಫಳಷು ಫಗ್ೆೆ. 

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

13/11/2009 25/11/200956
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183 ವಜಮನಹಖಭಣಿ ಎಂ.ಎರ್ಸ 

c/o ಲ್ೊೀರ್ೆೀಶ್ ಎರ್ಸ. ನಂ.141, 

ತ್ತ.ಜಿ. ಯಸೆು ಫಷನಖುಡಿ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-04

17/11/2009 155 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ದೊಡಿನೆಔುಂದಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದೊಡಿ ನೆಔುುಂದಿ ಗ್ಹರಭದ

ಷ.ನಂ.155 ರ್ಹಲುವೆ ತುುರಿ ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

17/11/2009 25/11/2009

184 ಭುನಿಮಪ S/o ತ್ತೀ ಇಯಚೆನುಪ 

ಚುಡನಸಳ್ಳಿ, ಈತುಯ ಸಳ್ಳಿ 

ಹೊಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು 

17/11/2009 28 4-00 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

಄ಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಅಖಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.28

R.A. No 180/03 ಡಿಕ್ಚರ ಅದೆೀವ ಪಹರ್ಸಟ ಟಹರಯರ್ಕ ರ್ೊೀಟ್ಾ 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ಡೆದ  ಜಮೀನನುು ಬಡಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

17/11/2009 02/12/2009
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185 ವರ್ ರ್ಹಲ್ೊೀನಿ ಫಡಹಣೆ 

ನಹಖರಿೀಔಯು

ಫನೆೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು 

17/11/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -2

ಹೊಷಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು,/ ಬಲ್ಹಾವಹಯದಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ

ಜೆ.ವ.ಷಂಗಿ ಎಂಫುಯು, ಷುಳುಿ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ 

ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

17/11/2009 25/11/2009

192 ಫೆೀನಹಮ ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 26/11/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

ಔುದುಯೆಗ್ೆಯೆ

ನೆೈರ್ಸ ಯಸೆು ಹಿಂಬಹಖದಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಭನೆ ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

29/11/2009 05/12/2009
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203 ಫೆೀನಹಮ 27/11/2009 42 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫೆೈಮಪನಸಳ್ಳಿ

ಷಮಶಹನದ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿ ಫಗ್ೆೆ. Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

27/11/2009 12/12/2009

205 Chief Executive Officer

Lake Development Authority 

Bangalore

27/11/2009 36 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 1

ಆಫಬಲೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು. ಆಫಬಲೂಯು ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ.36ಯ ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳದ ಜಮೀನು ತುುರಿ 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

30/11/2009 10/11/200962
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208 ಗ್ಹರಭಷಾಯು 

ಅನೆೀಔಲ್ ಟೌನ್ 

27/11/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಔಷಫಹ

ಅನೆೀಔಲ್ ಗ್ಹರಭಹಂತಯ.

3ನೆೀ ವಹಡಿಾನಲ್ಲೆನ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ತುುರಿ

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಭನೆ ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿಯು  ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

25/12/2009 24/12/2009

210 ಬ. ನಹಖಯಹಜು 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು 

27/11/2009 32 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಫೊೀಯ್ತಲಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೊೀಯ್ತಲಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ.32ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳಲ್ಲೆ  ಭನೆಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

30/11/2009 10/12/2009
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211 ಫೆೀನಹಮ 

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 

30/11/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

ಔುದುಯೆಗ್ೆಯೆ

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು. ಔುದುಯೆಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭ, ತುಭಔೂಯು ಯಸೆು 

ಎಕ್ಚುಬಶನ್ ಸತ್ತುಯದ 12-00 ಎರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

ಹೆಟ್ ಖಳನುು ನಿಮೀಾಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

01/12/2009 16/12/2009

215 ವಹಷುದೆೀವ್ 

ಔನುಡ ರಬ ತ್ತರರ್ೆಮ 

ಯದಿಗ್ಹಯ ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 

01/12/2009 200, 266 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಭಹಯೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಜಿಲ್ೆೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ(಄ಯ) ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಭಹಯೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.200 ಭತುು266ಯಲ್ಲೆ 

ಶಿರಿಜಹನರಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು 5-00 ಎರ್ೆಯೆ ಄ಯಣಯ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು  ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

01/12/2009 15/12/2009
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225 ಜಿಲ್ಹೆಧಿರ್ಹರಿಖಳು

ಫೆಂಖಳೄಯು ಜಿಲ್ೆೆ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

09/12/2009 43 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ರ್ಹಚೊಸಳ್ಳಿ

3-00 ಎರ್ೆಯೆ ಷಮಶಹನದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಔಟಟಡಖಳನುು 

ನಿಮೀಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

10/12/2009 22/12/2009

228 ಗ್ಹರಭಷಾಯು 

ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು 

11/12/2009 69/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ

2-00 ಎರ್ೆಯೆ ಕಯಹಫು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ನಿವೆೀವನಖಳನುು 

ವಂಖಡಿಸಿ ಭಹಯಟ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

15/12/2009 20/12/200968
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232 ನಯಸಿಂಸ 

ಬ.ಆ.ಎಂ.ಎಲ್. ಫಡಹಣೆ 

ಶಿರೀಯಹಜಯಹಜೆೀವಾರಿನಖಯ 

ಫೆಂಖಳೄಯು 

14/12/2009 212 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಸಲಗ್ೆಡೆೀಯಸಳ್ಳಿ

಄ಔರಭ ಫಡಹಣೆ ನಿಮೀಾಸಿ ಷದರಿ ಷವೆಾ 

ನಂಫಯುಖಳು ೂಾ ದಿಕ್ಚುಯು ಷರ್ಹಾರಿ ಸಳಿ ಭತುು 

ಶಿಿಭದ ಔಡೆಯ್ತಯು ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು 

ಬೂಔಫಳ್ಳರ್ೆ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

15/12/2009 30/12/2009

235 ಔಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭಷಾಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ 

ಔಭಮಷಂದರ 

9845141260

14/12/2009 65 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಔಭಮಷಂದರ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 4 ಶಾಖಳ್ಳಂದ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ 

ಭನೆ  ಔಟ್ಟಟಯುುದನುು  ತಡೆಮು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

15/12/2009 30/12/2009
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238 ಫೆೀನಹಮ 17/12/2009 75 ಄ಧವಹ 76 

ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ 

಄ಂಖಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

಄ಖರಹಹಯಹಳಯ

ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳದಲ್ಲೆ ಖಂಖಭಮ ತ್ತಭಮಮಯ ಷಭುದಹಮ 

ಬನು ಷುಭಹಯು 27,000 ಄ಡಿ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಹಕ್ಚಾಂಗ್ ಗ್ಹಗಿ ಹಹಕ್ಚಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ರ್ೊೀರಿ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

18/12/2009 01/01/2010

239 ಬ.ವ.ಯಹಭಚಂದರಯೆಡಿಿ

಄ಧಯಶಯು, ಭಹಜಿ ಶಹಷಔಯ 

ಪೀಯಂ.

9845008989

17/12/2009 15/16, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೆೀಯ ಬೀಷನಸಳ್ಳಿ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ತುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯವನ 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

18/12/2009 01/01/2009
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242 ಹಾತಭಮ 

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು 

ಪಚಹಯ್ತತ್ತ ಷದಷಯಯು ಅನೆೀಔಲ್ 

18/12/2009 86 ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ಸಿಂಖಷಂದರ

ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳದಲ್ಲೆ ಔಟಟಡದ  ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ. Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

19/12/2009 04/01/2010

243 ಫೆೀನಹಮ 18/12/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

ದಹಷನುಯ

ತುಭಔೂಯು ಯಸೆು ಎರ್ಕು ಟೆನಷನ್ ಹಿಂದೆ (ಏರ್ ಪೀಟ್ಾ 

ಖುಡಿದಸಳ್ಳಿ) ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನಲ್ಲೆ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಔಟಟಡ 

ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

19/12/2009 05/01/201074
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245 ಬ.ಎರ್ಸ.ಷತಯನಹಯಹಮಣ ಬನ್ 

ಶಹಯದಭಮ

ನಂ.119, 4ನೆೀ ಭುಕಯ ಯಸೆು 8ನೆೀ 

಄ಡಿ ಯಸೆು ಚಹಭಯಹಜೆೀಟೆ 

ಫೆಂಖಳೄಯು-18

9845682378

21/12/2009 7 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಔರಿೀಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಔರಿಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.7ಯಲ್ಲೆ ತುುರಿಮಹಗಿಯು  

ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಖದುರ್ೊಳುಿ ಫಗ್ೆೆ ರ್ೊೀರಿ 

ಭನವ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

22/12/2009 06/01/2010

246 ರ್ೆ.ಯಮೀಶ್ 

ಈಹಧಯಕ್ಷಯು 

ಎಸಿು/ಎರ್ಸ.ಡಿ.ಮಂಚಾ 

9980313759

22/12/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳಹದ ಖುಂಡು ತ್ೊೀು, ಕಯಹಫು ಫಂಡೆ 

ಹಹಖೂ ವಹಭದೆೀನುಯ ಎಂಫ ುಯಹತನ ಗ್ಹರಭಠಹಣ 

ಷಾತನುು ಷಸ ಫಡಣೆಖಳ್ಳಗ್ೆ ಄ನುಭತ್ತ ಆಲೆದೆ 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಸೆೀರಿಸಿರ್ೊಂಡಿದಹಾಯೆ.  ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

23/12/2009 06/01/2010
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247 ರ್ೆ.ಯಮೀಶ್ 

ಈಹಧಯಕ್ಷಯು 

ಎಷಖಸಿ/ಎರ್ಸ.ಟ್ಟ.ಮಂಚಾ 

9980313759

22/12/2009 15 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ15ಯಲ್ಲೆ  ಭೂಲತ: 

ಆನಹಂದಹಯರಿಗ್ೆ ಸೆೀರಿದುಾ ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು 

ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಫೆೀರ್ಹಗಿ ರ್ೊೀರಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

23/12/2009 06/01/2010

248 ಎಮ್.ಎಮ್. ರ್ೊತ್ತಮನ್ 

ನಂ.105, 4ನೆೀ ಮೈನ್ AG'S 

Colony Anandnagar, Bellary 

Road ಹೆಫಹಬಳ ಫೆಂಖಳೄಯು-24

9845617917

22/12/2009 96,99 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ಹೆಫಹಬಳ

ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು ಸೆೀರಿ ಸಹಾಧಿೀನತ್ೆ ಡೆದ ಜಮೀನನುು 

಄ಔರಭವಹಗಿ  ತುುರಿ ಭಹಡಿದು ತ್ೆಯವನ ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

23/12/2009 06/01/2010
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249 ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾ

ದೆೀಯಬೀಸಹನ ಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ 

ತೂಾಯ, ಹೊೀಫಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ ತ್ಹಲೂಿಔು 

22/12/2009 15,16 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೆೀಯ ಬೀಷನಸಳ್ಳಿ

1) ಷರ್ಹಾರಿ ಒಣಿ

2) ಷ.ನಂ.4 ಭತುು 15ಯ ಭಧೆಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಭಜಿಯೆ ಜಮೀನು 

ತುುರಿ.

3) ಗ್ಹರಭಠಹಣದಲ್ಲೆನ ಔುಂಟೆ ತುುರಿ

4) ಷ.ನಂ.48 ಖುಂಡು ತ್ೊೀು

5) ಷ.ನಂ.15 ಭತುು 16 ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು ತುುರಿ 

ಕುಲ್ಹೆಡಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

23/12/2009 06/01/2010

250 ಫೆೀನಹಮೀ ಄ಜಿಾ 

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹುಭ ತೂಾಯು 

ಹೊಫಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ 

ತ್ಹಲೂೆಔು 

22/12/2009 113/2 100-37 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

ಶಿರೀ.ಬ.ಎಂ. ಶಹಯಭ ಆಯು ಶಿರೀ.ಬ.ಎಂ.ಔುಲಔಣಿಾ ಆಯು

ನಔಲ್ಲ ತರಖಳ ಮೀಲ್ೆ ಭಹಯಹಟ ಪಂದ ಭಹಡಿಯುತ್ಹುಯೆ. 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳಲ್ಲೆ ತುುರಿಮಹಗಿದುಾ 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

23/12/2009 06/01/201080
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251 ಜೊೀತ್ತ ಯಹಖುಯಭ ಭತುು 

ಜೆ.ದೆೀವಹಯಹಜ

ನಂ.26,13ತಸ ಮೈನ್ 17ನೆೀ 

ರ್ಹರರ್ಸ ಭಲ್ೆವಾಯಂ ಫೆಂಖಳೄಯು-

55  

ನಂ.329, ಕ್ಚೀತ್ತಾ ನಿಲಮ ಜಔುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ 

ತ್ಹಲೂೆಔು ಫೆಂಖಳೄಯು-64

24/12/2009 32/2 32/3 33/2 

33/3 & 165/2 

67/6 67/7

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ರ್ೊೀತ್ತಹೊಷಸಳ್ಳಿ

N.T.I. Housing Cooperative Societyಯಯು

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು ಫಗ್ೆೆ .

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

25/12/2009 09/01/2010

252 ರ್ೆ.ಎನ್. ಚಔರಹಣಿ 

#1298, ಯಹಜಯಹಜೆೀವಾರಿ ಭಹಖಾ 

ರ್ೊಡಿಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ ಭುಕಯ ತಸೆು, 

ವಯೂಹಕ್ಷುಯ ಫೆಂಖಳೄಯು-97

9845394166

24/12/2009 30 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ2

ಶಿರೀಯಹಭುಯ

ಷದರಿ 19ಎರ್ೆಯೆ 10 ಖುಂಟೆ ರದೆೀವನುು ಮನಿಸಿರಿ ಅಫ್ 

ಔಭುಯನಿರ್ೆೀಶನ್ ಸೊಸೆೈಟ್ಟಮಯು ಜಮೀನನುು ನಿವೆೀವನ 

ಯಚಿಸಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

25/12/2009 09/01/2010
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254 ಹೆರ್ಚ.ಪಿಲ್ಹೆಯೆಡಿಿ

ದೆೀಯಬೀಷನಸಳ್ಳಿ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು 

30/12/2009 19 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೆೀಯ ಬೀಷನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು ದೆೀಯಬೀಷನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ.19ಯ ರ್ೆಯೆಗ್ೆ ಹೊಖು ಷರ್ಹಾರಿ ಯಸೆುಮನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷುಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

31/12/2010 15/01/2010

255 Supreme Builders Ltd.

#174 ಯಔಶಿೀತ ಔಂೆೆರ್ಕು, 9ನೆೀ 

ರ್ಹರರ್ಸ ಆಂದಿಯನಖಯ ಫೆಂಖಳೄಯು-

38

2237400

30/12/2009 18 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೆೀಯ ಬೀಷನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು ದೆೀಯಬೀಷನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ.18ಯ ರ್ೆಯೆಯ್ತಂದ ಸರಿಮು ನಿೀರಿನ ರ್ಹಲುವೆಮನುು 

ಫೆೀಯೆ ತ್ತಯುಗಿತ್ತಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

31/12/2010 15/01/2010
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259 ನಹಖಯಹಜಪ

ಫೊಭಮಷಂದರ, ಅನೆೀಔಲ್ 

ತ್ಹಲೂೆಔು

01/01/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಫೊಭಮ ಷಂದರ.

ಫೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ರ್ೆಯೆ ಆತಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನುಖಳಲ್ಲೆನ ಄ಔರಭ ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Anekal 

Taluk

03/01/2010 18/01/2010

261 ಹೆ.ರ್ಚ.ಪಿಲ್ಹೆಯೆಡಿಿ ಬನ್ ಸನುಭಯೆಡಿಿ

ನಂ.1268,11ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, 22ನೆೀ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಹೆರ್ಚ.ಎರ್ಸ.ಅರ್  

1ನೆೀ ಸಂತ,ಫೆಂಖಳೄಯು-02

02/01/2010 18 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೆೀಯ ಬೀಷನಸಳ್ಳಿ

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿ ಫಗ್ೆೆ ತಸಶಿೀಲ್ಹಾರ್ ಯಯು 

ತುಪ

ಭಹಹಿತ್ತಮನುು ನಿೀಡಿಯುತ್ಹುಯೆ ಎಂಫ ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

03/01/2010 18/01/201086
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263 ೆೀರ್ ರಔಟಣೆ 04/01/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ರ್ೌದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ತುುರಿ ತ್ೆಯವನ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ. Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

05/01/2010 20/01/2010

266 ಭುನಿಯಹಜು

ನಂ25 ಔುಂತ್ತ ಗ್ಹರಭ, ಹೆಫಹಬಳ 

ಫೆಂಖಳೄಯು-24

06/01/2010 91 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ1

ುಟೆಟೀನಸಳ್ಳಿ

ುಟೆಟೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:91ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನ 

಄ಔರಭ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

07/01/2010 22/01/2010
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267 ಄ವಾತಪ ಭತುು ಆತಯಯು 06/01/2010 ------ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ಫಹಖಲಖುಂಟೆ

ಫಹಖಲಖುಂಟೆ 8ನೆೀ ವಹಡ ಾನಲ್ಲೆ ಸೌಂದಮಾ ಷೂುಲ್ 

ನಿಭಹಾಣ ಹಹಖೂ ಸಿಡೆೀದಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷುಭಹಯು 

50ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿ ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

07/01/2010 22/01/2010

270 ಗ್ಹರಭಷಾಯುಖಳು ಯಹುತುನ ಸಳ್ಳಿ 

ಯಹುತುನ ಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು 

11/01/2010 09 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ

ರ್ೆಯೆ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ. Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

12/01/2010 27/01/2010
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271 ಗ್ಹರಭಷಾಯು ವನಹಮಔ ನಖಯ 

ವನಹಮಔ ನಖಯ ಫಹಖಲುಖುಂಟೆ 

ಗ್ಹರಭ ಫೆಂಖಳೄಯು-73

11/01/2010 128 ಭತುು 129 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ಫಹಖಲಖುಂಟೆ

ಷರ್ಹಾರಿ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭನೆಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

12/01/2010 27/01/2010

272 ದಹನಪ.ಬ

ನಂ.189, 4ನೆೀ ಭುಕಯ ಯಸೆು, 5ನೆೀ 

಄ಡಿ ಯಸೆು, ಚಹಭಯಹಜೆೀಟೆ 

ಫೆಂಖಳೄಯು-18

9945791849

08/01/2010 7 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಔರಿೀಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು 

ಔರಿೀಷಂದರ ಷ.ನಂ.7ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿ ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

09/01/2010 24/01/201092
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282 ಎನ್. ಶಿಯಹಮ್

ನಂ.456, 10ನೆೀ ಮೈನ್ 

಄ಲಸಳ್ಳಿ, ಬಡಿಎ. ಲ್ೆೀಓಟ್, 

ಗಿರಿನಖಯ,ಫೆಂಖಳೄಯು-85

9740485281

20/01/2010 07 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಔರಿೀಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಔರಿಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.7ಯಲ್ಲೆ ಷದರಿ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಔಫಳ್ಳಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

21/01/2010 02/02/2010

283 ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾ

ದೆೀಯಬೀಸಹನ ಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ 

ತೂಾಯ, ಹೊೀಫಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ ತ್ಹಲೂಿಔು 

22/12/2009 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೆೀಯ ಬೀಷನಸಳ್ಳಿ

1) ಷರ್ಹಾರಿ ಒಣಿ

2) ಷ.ನಂ.4 ಭತುು 15ಯ ಭಧೆಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಭಜಿಯೆ ಜಮೀನು 

ತುುರಿ.

3) ಗ್ಹರಭಠಹಣದಲ್ಲೆನ ಔುಂಟೆ ತುುರಿ

4) ಷ.ನಂ.48 ಖುಂಡು ತ್ೊೀು

5) ಷ.ನಂ.15 ಭತುು 16 ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು ತುುರಿ 

ಕುಲ್ಹೆಡಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

23/12/2009 07/01/2010
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287 ಷಂಂಗಿ 21/01/2010 61 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ.

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು ತುುರಿ ಫಗ್ೆೆ. Tahsildar,Anekal 

Taluk

22/01/2010 06/02/2010

294 ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾ 

ಫಷವೆೀವಾಯ ನಖಯ ಫೆಂಖಳೄಯು-

79

23/01/2010 39 47 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ

ಷವೆಾ ನಂ.39,47ಯ ಬಡಿಎ ಮಯು ಬೂ ಸಹಾದಿೀನ 

ಡಿಸಿರ್ೊಂಡಿಯು 6ಎರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

25/01/2010 18/02/2010
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297 ಮಲಪ 23/01/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಔಷಫಹ

ತಭಮನಹಮಔನ ಸಳ್ಳಿ

17 ಎರ್ೆಯೆ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಭತುು ರ್ೆಯೆ, ಖುಂಡು ತ್ೊೀು 

ಜಮೀನುಖಳನುು  ಂಚಹಯ್ತತ್ತ ಭತುು Real Estate ಯಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

25/01/2010 07/02/2010

302 ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ಭುನಿಖಂಖಪ

಄ಧಯಕ್ಷಯು ಭತುು ಷದಷಯಯು 

ಔಲ್ಹಯಣನಖಯ ಄ಂಚೆ,ಫೆಂಖಳೄಯು-

43 

25/01/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ಹೆನೂುಯು

ಹೆಣೂಣಯು ಷ.ನಂ.30ಯ ಹೆಣೂಣಯು ಫಂಡೆಮ ಸಜ್ ಷಮತ್ತಗ್ೆ 

ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು ಜಮೀನನುು ಯಹಜಯ ಈಚಛನಹಯಮಲಮದ 

ರಿಟ್ ಄ಜಿಾ 20174/07 31/07/09ಯ ಅದೆೀವದಂತ್ೆ.  ಷದರಿ  

ಬೂ ರದೆೀವನುು ಈದಹಯನನ ಭತುು ಅಟದ ಮೈದಹನ 

ಈಯೀಗಿಷುಂತ್ೆ ತ್ಹುಮ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

26/01/2010 03/02/201098
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323 ಮಸಭದ್ ಗ್ೌರ್ಸ 

ಭಂಡಯ ಜಿಲ್ೆೆ, ಫೆೀಳೄಯು ಗ್ಹರಭ

9945014154

27/01/2010 ---------------

-

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಹೆೀಯೊೀಸಳ್ಳಿ

20ಎಔಯೆ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ಶೆೃೀಬಕ್ಚಯಣ್ ಬಲಿರ್ಸಾ ಯಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

08/01/2010 09/02/2010

367 ತ್ತರಔ ಯದಿ  28/01/2010 --------- ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

ಬ.ಎಂ.ರ್ಹಲ್ೆ

ಬ.ಎಂ.ರ್ಹಲ್ ಗ್ೆ ಸೆೀರಿದ 100ಎರ್ೆಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಭಹಜಿ ರದಹನಿ . 

ಹೆರ್ಚ.ದಿ.ದೆೀವೆಗ್ೌಡಯಯು ದೂರಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

29/01/2010 09/02/2010
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369 ಸಖದೂಯಪ 

ಷಭಹಜ ರ್ಹಮಾಔತಾಯು 

98806681010

30/01/2009 ರಿ.ಷ.ನಂ.56 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯ

ರ್ೆಯೆ ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಄ಹಾಟಮಂಟ ಔಟುಟತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ. Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

01/02/2010 15/02/2010

380 ಫೆೀನಹಮ 30/01/2010 23/102 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಔಷಫಹ

ತಭಮನಹಮಔನ ಸಳ್ಳಿ

ಷವೆಾ ನಂ.23/102ಯ 4ಎರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಜಿ.ವ.ಶಿಯಹಭಯೆಡಿಿಮರಿಗ್ೆ ದಹಷಪ ಎಂಫುಯು ಔರಮಹ 

ಭಹಡಿರ್ೊಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

02/02/2010 14/02/2010
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381 ರ್ೆ.ಷುಸೆೈಯಹಜ್ 

ನಂ.2 ಷರ್ಹಾರಿ ಪಿ.ಮು 

,ರ್ಹಲ್ೆೀಜು ಯಸೆು ಔೃಶಣಯಹಜುಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-36

30/01/2010 17/3  5-08 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಷನುಯ

ಷವೆಾ ನಂ.17/3ಯ 5ಎರ್ೆಯೆ 08ಖುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಫಗ್ೆೆ 

ರ್ಹನೂನು ರರ್ಹಯ ಔರಭ ಜಯುಗಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

02/02/2010 12/02/2010

398 ಎನ್.ಅನಂದ್ 

ರ್ಹಮಾದಶಿಾ ದಿ.ವೆೈ.ಎಪ್.ಐ 

ಬ.ಚನುಷಂದರ 

03/02/2010 64 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಹಣಷವಹಡಿ

ಫಹಣಷವಹಡಿ ಷವೆಾ ನಂ.64ಯ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 30 ಖುಂಟೆ 

ವಸಿುೀಣಾರ್ೆು ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಹೊಷ 

ಷವೆಾ ನಂ.350ಎಂದು ಪೀಡಿ ಭಹಡಿಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ವಶೆೀಶ ಜಿಲ್ಹೆಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಯದುಾ ಡಿಸಿ ಷರ್ಹಾಯರ್ೆು 

ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ಅದೆೀಶಿಸಿಯುಂತ್ೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

04/02/2010 15/02/2010104
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408 ಎನ್.ಭೂತ್ತಾ ಭತುು ಆತಯೆ 

ಗ್ಹರಭಷಾಯು 

03/02/2010 20,16,22, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ರ್ೊಡಿಗ್ೆಸಳ್ಳಿ

ಹೆಫಹಬಳ ಷವೆಾ ನಂ.42ಯ  ಹಹಖೂ ಷವೆಾ ನಂ. 20,16,22ಯ 

ಭೂಲಔ ಹಹದು ಹೊೀಖು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

04/02/2010 16/02/2010

419 ಔನಔಯಹಜು 

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 

9341285774

05/02/2010 66 ಹೊಷ ನಂ.102 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ಸಿಂಖಷಂದರ

ಷವೆಾ ನಂ. 66 ಹೊಷ ನಂ.102ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಔಟಟಡ ಔಟುಟತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

08/02/2010 18/02/2010
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420 ಯತು ನಯಸಿಂಸಭೂತ್ತಾ(಄ಜಿಾ 

ಭೂಲಔ)

ಜಿಲ್ಹೆ ಂಚಹಯ್ತತ್ತ ಷದಷಯಯು 

ಔುಂಫಳಖೂಡು, ಫೆಂಖಳೄಯು

9243100735

05/02/2010 42ಯ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ

ಷವೆಾ ನಂ.42ಯ 10ಎರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ಔಫಳ್ಳಸಿ 

ಎನ್.ನಯಸಿಂಸಭೂತ್ತಾ ಯಯು ಄ಔರಭ ಔಲುೆ 

ಖಣಿಗ್ಹರಿರ್ೆಮನುು ನಡೆಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

08/02/2010 18/02/2010

438 ಎಂ.ಭುನಿವಯಪ ಭತುು 

ಬಳೆೀಔಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಗ್ಹರಭಷಾಯು 

08/02/2010 20,26,51,54/1,2 

ಭತುು 62

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಬಳೆೀಔಸಳ್ಳಿ

ಷವೆಾ ನಂ.20,26,51,54/1,2 ಭತುು 62, ಇ ಜಮೀನುಖಳ 

ಭಧೆಯ ಆಯತಔು ಷುಭಹಯು 0-14ಖುಂಟೆ ಜಮೀನನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಭನೆಖಳನುು ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

09/02/2010 01/03/2010
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449 ಸೊೀಭಶೆೀಕಯ 

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 

9845010117

08/02/2010 44,45 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಸಯಳೄಯು

ಷಜಹಾುಯ ಯಸೆುಮಲ್ಲೆನ ಷವೆಾ ನಂ.44,45ಯ ದೆೀವಹಲಮರ್ೆು 

ಸೆೀರಿದ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

09/02/2010 01/03/2010

461 ರ್ೆ.ಭಂಜುನಹಥ್ 

಄ಧಯಕ್ಷಯು ಫೃಸತ್ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಭಹಹನಖಯ ನಿವಹಸಿಖಳ 

ಕ್ೆೀಭಹಭಿೃದಿಾ ಷಂಗ(ರಿ) 

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

9341984828

09/02/2010 109 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಸಿಂಗ್ಹುಯ

ಷವೆಾ ನಂ.109ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

10/02/2010 02/03/2010110
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465 ಫೆೀನಹಮ 

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 

08/02/2010 128/12,125/4 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

ಷವೆಾ ನಂ. 128/12ಯ 0-29ಖುಂಟೆ  ಷವೆಾ ನಂ. 125/4ಯ 

08ಖುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಖಹತ್ೆಮು ನಯಸಿಂಸ ಶಹಸಿಿ ಄ಯ 

ಹೆಷರಿನಲ್ಲೆಯುುದನುು, ಫದಲ್ಹಯ್ತಸಿ ಶಿರೀ.ೆಂಚಹಲಯೆಡಿಿ.ಜಿ. 

ಬನ್ ೆಂಚಹಲಯೆಡಿಿಯಯ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ಫದಲ್ಹಯ್ತಷಲ್ಹಗಿದೆ. 

ಆದನುು  ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಷರಿ ಡಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

10/02/2010 02/03/2010

466 ಫೆೀನಹಮ 

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 

08/02/2010 44,45,47 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಭುಳೄಿಯು

ಷವೆಾ ನಂ.44,45,47ಯ ರ್ೆಯೆ ಭತುು ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳದ 

ಜಮೀನುಖಳ್ಳಗ್ೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಂದಹಮ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು 

ಷೃಷಿಿಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

10/02/2010 03/03/2010
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476 ಎಂ.ವ.ಎರ್ಸ. ಯಹು 

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

9880222172

15/02/2010 42 ಹೊಷ ಷವೆಾ 

ನಂ.226

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ುಟೆಟೀನಸಳ್ಳಿ

ುಟೆೀನಸಳ್ಳಿ ರ್ೆಯೆ ಷವೆಾ ನಂ. 42 ಹೊಷ ಷವೆಾ ನಂ.226ಯ 

13-25ಎರ್ೆಯೆ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಖುಡಿಷಲ್ಲನಲ್ಲೆ ವಹಸಿಷುಯನುು ಫೆಟಟದಹಷನುಯ ಗ್ಹರಭದ 

ಷವೆಾ ನಂ.20ಯಲ್ಲೆ ಷತ್ತ ಔಲ್ಲಪಷು ಫಗ್ೆೆ ಭತುು ರ್ೆಯೆಮ 

ಇಶಹನಯ ಬಹಖದಲ್ಲೆ ಫಹಂದು ಔಲುೆಖಳನುು ರ್ೆಯೆಮ ಳಖಡೆ 

ಷರಿಸಿ 1-2ಎರ್ೆಯೆ ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

17/02/2010 09/03/2010

483 ಸಿ.ಎರ್ಸ. ಸಿದಾಪ 

ಈಹಧಯಕ್ಷಯು ರ್ಹನಹುಡಾ 

ಗ್ಹಡಾನ್ ಸಿಟ್ಟ ಯೆಸಿಡೆಂಟ್ು 

ವೆಲ್ೆಪೀರ್ 

಄ಸೊೀಸಿಯೀಶನ್(ರಿ)ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ  

9900510620

15/02/2010 60 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಟಟಣಗ್ೆಯೆ

ಷವೆಾ ನಂ.60ಯ 2ಎರ್ೆಯೆ 31 ಖುಂಟೆ ಅಟದ ಮೈದಹನ, 

ಹರ್ಕಾ ಆತ್ಹಯದಿಖಳ್ಳಗ್ೆ ನಿೀಡಿಯು ಬಬಎಂಪಿ ವದಲ್ಲೆಯು 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

17/02/2010 09/03/2010

113

114



497 ಫೆೀನಹಮ 

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 

16/02/2010 16 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ

಄ಖರಹಹಯ ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ ಷವೆಾ ನಂ.16ಯ   ರಿಗ್ಹರಂಟ್ 

ಅಗಿಯುುದಿಲೆ CITB 1961ಯಲ್ಲೆ ಬೂಸಹಾಧಿೀನ ಡೆದ ತ್ೊೀಟ್ಟ 

ಆನಹಂ ಜಮೀನನುು  ವೀಯಣಣ ಭತುು ಭಔುಳು ಄ತ್ತಔರಮಸಿ 

ವೀಯೆೀವ ಸಿನಿಭಹ ಭಂದಿಯ ನಡೆಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

18/02/2010 11/03/2010

506 ಅಜಯ್ ಔುಭಹರ್ ಹಟ್ಟೀಲ್ 

ಕ್ಚಲ್ಹಯು 

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

9845077105

ajoypatil@hotmail.com

16/02/2010 21/5 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ಗ್ೆದಾಲ ಸಳ್ಳಿ

ಷವೆಾ ನಂ.21/5ಯ 1ಎಔಯೆ 3 ಖುಂಟೆ ಬಡಿಎ ಬೂಸಹಾದಿೀನ 

ಡಿಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿ ಔಟಟಡಖಳನುು ಔಟುಟತ್ತುಯು  ಫಗ್ೆೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

18/02/2010 11/03/2010116
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513 ಎಲ್.ವಂಔಯಲ್ಲಂಖಮಯ  

ನಂ.28, 1ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, ಅಜಹದ್ 

ನಖಯ ಚಹಭಯಹಜೆೀಟೆ 

ಫೆಂಖಳೄಯು-18

17/02/2010 7 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಔರಿೀಷಂದರ

ಷವೆಾ ನಂ.7ಯ 20ಎರ್ೆಯೆ ಭಹತರ ಡಹ// ಶಹಂತ 

ಭರಿಮಪಯರಿಗ್ೆ ಭುಂಜೂಯಹಗಿದುಾ ಸಿಟ್ಟ ಷವೆಾ 

ಭಹಡುವಹಖ ನಂ.2769 ನಭೂದಿಸಿ ಹೆಚುಿರಿಮಹಗಿ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

19/02/2010 12/03/2010

519 ಚಂದರಪ 

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 

9241105329

18/02/2010 13/p53 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ತಯಫನಸಳ್ಳಿ

ಷವೆಾ ನಂ.13/p53ಯ ಗ್ೊೀಭಹಳದ ಜಮೀನನುು Alcon 

Ready Mix Company ಯರಿಗ್ೆ ಭಹಸಿಔ 5ಲಕ್ಷಯೂ ಖಳ್ಳಗ್ೆ 

ಲ್ಲೀರ್ಸ ರ್ೊಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ. ತಸಶಿೀಲ್ಹಾರ್, ಎ.ಸಿ.ಯರಿಗ್ೆ ದೂಯು 

ರ್ೊಟ್ಟಟದಯು ಷಸ ಔರಭ ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಂಡಿಯುುದಿಲೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

20/02/2010 13/03/2010
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527 ಶಿರೀ.ಹೆರ್ಚ.ಸಿ.ಯುದರಪ 

ಈಹಧಯಕ್ಷಯು ಶಿರೀ.ಭಹಚಿದೆೀ 

ಖುಯುಪಿೀಠ ವವಾಷಾ 

ಷಮತ್ತ(ಟರರ್ಸಟ)(ರಿ)ಫೆಂಖಳೄಯು 

9448412043

18/02/2010 14 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಚೂಡೆೀನುಯ

ಷವೆಾ ನಂ.14ಯ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀಭತ್ತ ಚಿಔುಭಮ  1-1/2ಎಔಯೆ 

ಫಳ ಯೆಡಿಿ ಭತುು ಯಹಜಿೀಲು ನಹಮುಿ ಯಯು 2-3/4 ಎಔಯೆ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದಿಂದ ಟರರ್ಸಟ ಜಮೀನನುು 

಄ಔರಮಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

20/02/2010 14/03/2010

540 ಭಳೄಿರ್ ಅನಂದಯಹವ್ ಭಹಜಿ 

ಎಂ.ಎಲ್.ಎ

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

32477852

18/02/2010 53 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ರ್ೊತುನೂಯು

ಷವೆಾ ನಂ.53ಯ ಷುಭಹಯು 2ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

಄ಔರಭ ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

20/02/2010 14/03/2010
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541 ಬ.ಭುನಿಔೃಶಣಪ 

ನಂ.1794 'ಸಿ' ಫಹೆರ್ಕ 

ಷಸರ್ಹಯನಖಯ ಫೆಂಖಳೄಯು -92

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

20/02/2010 30 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ2

ಶಿರೀಯಹಭುಯ

ಶಿರೀ.ಯಹಭುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.30ಯ 31ಎಔಯೆ 12ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳದ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು 

ಷೃಷಿಿಸಿರ್ೊಂಡು ಮನಿಸಿಿ ಅಫ್ ಔಭುಯನಿರ್ೆೀವನ್ ನೌಔಯಯ 

ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ ಷಸರ್ಹಯ ಷಂಗು ಫಡಹಣೆಮನುು 

ನಿಮಾಸಿದುಾ ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಸಿದಾಯೂ ಷಸ ಬಡಿಎ ಭತುು 

ಔಂದಹಮ ಆಲ್ಹಖೆಮಯು ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಂಡಿಯುುದಿಲೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

22/02/2010 14/03/2010

559 Chief Executive Officer Lake 

Development Authority

ತರದ ಭೂಲಔ 

22/02/2010 11 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

಄ಖಯ

ಷವೆಾ ನಂ.11ಯ ವೆಂರ್ೊೀಜಿಯಹವ್ ರ್ೆಯೆಮ 36ಎಔಯೆ, ಄ಖಯಂ 

ರ್ೆಯೆಮ 5.39ಎಔಯೆ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನುಖಳನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿ 

ರ್ಹಲ್ೆೀಜ್ ಔಟಟಡ ಭತುು ನಿವೆೀವನಖಳನುು ನಿಮಾಷುತ್ತುಯು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

ಹಹಖೂ ಬ.ಡಿ.ಎ.ಯಯು ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ರಿಂಗ್ ಯಸೆು ಭತುು 

ಮೀಲು ಸೆೀತುುವೆ ನಿಮೀಾಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

24/02/2010 15/03/2010122
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574 ಫೆೈಯಪ ಭತುು ಆತಯೆ ಗ್ಹರಭಷಾಯು 

ಜಹಲ ಹೊೀಫಳ್ಳ ಔಟ್ಟಟಗ್ೆೀನಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭ 

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

24/02/2010 28 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಔಟ್ಟಟಗ್ೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಷವೆಾ ನಂ.28ಯ 3ಎಔಯೆ 35 ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಖಹತ್ೆಖಳನುು ಭಹಡಿ ಷರ್ಹಾಯರ್ೆು ಷುಭಹಯು 

50ರ್ೊೀಟ್ಟಖಳನುು ನಶಟ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

26/02/2010 16/03/2010

579 ಷುಶಿೀಲಭಮ 

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

24/02/2010 33,24 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ತ್ತಖಳಚೌಡದೆೀನಸಳ್ಳಿ

1.ಷವೆಾ ನಂ. 33ಯ ಔುದ 7ಖುಂಟೆ, ಭಹಯಭಮ ದೆೀಸಹಾನದ 

ಸತ್ತುಯದ 2ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು ಜಮೀನನುು ತ್ಹಲೂೆಔು 

ಂವಹಯ್ತು ಷದಷಯ ಶಿರೀಭತ್ತ ಬಹಖಯಭಮ ಯಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿ ಭನೆ ಭತುು ರ್ಹಂೌಂಡ ಹಹಕ್ಚರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

2. ಷವೆಾ ನಂ.24ಯಲ್ಲೆ ವೆಂಔಟೆವ ಬನ್ ಭುನಿಮಪ ಯಯು 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಫೊೀಯವೆಲ್ ಹಹಕ್ಚ 

ಗ್ಹರಭರ್ೆು ತ್ೊಂದಯೆ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

3. ಷವೆಾ ನಂ.33,34 ಆತ್ಹಯದಿಖಳಲ್ಲೆ ನರ್ಹಶೆಮಲ್ಲೆ ಆಯುಂತ್ೆ 

ದಹರಿ ಬಡಿಸಿ ರ್ೊಡು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

26/02/2010 16/03/2010

123

124



581 ನಹಯಹಮಣ ಸಹಾಮ

಄ಯೆ ಬನುಭಂಖಲ ಜಹಲ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತರ 

಄ಯ ತ್ಹಲೂೆಔು ಫೆಂಖಳೄಯು  

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

24/02/2010 50 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಭಯಳಔುಂಟೆ

ಷವೆಾ ನಂ.50ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳದ ಜಮೀನನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

26/02/2010 16/03/2010

587 ಷುಶಿೀಲಭಮ 

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

25/02/2010 106 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ತ್ತಖಳಚೌಡದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಷವೆಾ ನಂ.106ಯ 0-10ಖುಂಟೆ ಔುಂಟೆ ಜಮೀನನುು ಷವೆಾ 

ಭಹಡಿಸಿ ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔಯ 

ಈಯೀಖರ್ಹುಗಿ ಈಳ್ಳಸಿ ರ್ೊಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

27/02/2010 17/03/2010
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589 ಫೆೀನಹಮ 

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ 

01/03/2010 179 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಎರ್ಸ. ಬಂಗಿೀುಯ.

ಷವೆಾ ನಂ.179ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳದಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ವೆಂಔಟಪ 

ಭತುು ಄ತನ ಭಔುಳು ತುುರಿ ಭಹಡಿ ನಿವೆೀವನಖಳನುು 

ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

03/03/2010 20/03/2010

595 ಎಂ.ಸಿ.ಫಂಡಹರಿ 

ನಂ.12/1, Rest House 

Bangalore-01

02/03/2010 57 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ಚೂಡಷಂದರ

ಷವೆಾ ನಂ.57ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು ಔಟೆಟ 0-30ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನನುು ರ್ೆ.ಎರ್ಸ. ನಹಯಹಮಣ ಸಹಾಮ ಭತುು ಗ್ೌಯಭಮ 

ಆಯುಖಳು ಄ಯ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

04/03/2010 21/03/2010128
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607 ಬ. ಫೆೈಮಣಣ ಭತುು ಆತಯೆ 

ಗ್ಹರಭಷಥರಿಂದ 

ಬ. ಚನುಷಂದರ,ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

03/03/2010 53 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಹಣಷವಹಡಿ

ಷವೆೀಾ ನಂ: 53ಯ 02ಎಔಯೆ 07 ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಷಮಶಹನದ 

ಜಮೀನನುು ಬಡಿಎಮಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

03/03/2010 24/03/2010

610 ಫೆೀನಹಮ 06/03/2010 59, 60, 61 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಚಿಔುಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

ಚಿಔುಫೆಟಟದ ಸಳ್ಳಿ, ಫೆಂ, ನ.ಈ. ತ್ಹ. ಷ.ನಂ. 59,60,61ಯ 

ಷುಭಹಯು 12 ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಷುಳುಿ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿ ಖಹಷಗಿ (ಷಂಬರಭ) ರ್ಹಲ್ೆೀಜು ನಿಮಾಸಿಯುುದರಿಂದ 

ದೂಯು ನಿೀಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

08/03/2010 29/03/2010
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616 ರಜಹವಹಣಿ ತ್ತರರ್ಹ ಯದಿ 09/03/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ನಹಖಷಂದರ

ತುಭಔೂಯು ಯಸೆುಮಲ್ಲೆ ನಹಮಔನಹಳಯ, ನಹಖಷಂದರ, 

ದೊಡಿಬದಯಔಲುೆ ಫಡಹಣೆಗ್ೆ ಹೊಂದಿರ್ೊಂಡ ರ್ೆಯೆ 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಹಹಖೂ ಷಮಶಹನದ ಖುಂಡತ್ೊೀು ಆತ್ಹಯದಿ 

4ಎಔಯೆ 20 ಖುಂಟೆ ಜಮೀನುಖಳನುು ಯಹಧಹಸಹಾಮ ಷತುಂಖ 

ಷಂಸೆಥಮಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

09/03/2010 30/03/2010

632 ಶಿರೀನಿವಹರ್ಸ, 

ಪಿ.ವ.ಸಿ. ಷಂಗಟನಹ 

ರ್ಹಮಾದಶಿಾ, ಫೆಷುಭಹನಸಳ್ಳಿ, 

ಔಷಫಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/03/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಔಷಫಹ

ಫಖೆನದೊಡಿಿ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. ಖೆನದೊಡಿಿ, ಄ದೂಯು, ಸಿ.ಡಿ.ಹೊಷರ್ೊೀಟೆ, 

ಸೊಣಣನಹಮಔನುಯ ಆತ್ಹಯದಿ ಗ್ಹರಭಖಳಲ್ಲೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನುಖಳನುು ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಡೆಲರ್ ಖಳ್ಳಗ್ೆ ಪೀಡಿ 

ದುಯಸಿು ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

19/03/2010 09/04/2010
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646 Benami

ಪಹೆಯಟ್ ನಂ. 522, ಯಂರ್ಹ 

ರ್ೊೀಟ್ಾ, ರ್ೆೀಂಬರಡ್ ಲ್ೆೀ ಓಟ್, 

ಸಲಷೂಯು, ಫೆಂಖಳೄಯು.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

25/03/2010 105 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ಯಹಭಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹ. ತೂಾಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಯಹಭಗ್ೊಂಡನ ಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ. 105ಯಲ್ಲೆ ಟುಟ 29 

ಎಔಯೆ 04ಖುಂಟೆ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಹಗಿಯುತುದೆ. ಆದಯ 

ೆೈಕ್ಚ ಯಹಜುಲ್ ಭತುು ಸರಿೀಶ್ ಎಂಫುಯು 9 ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ಷುಳುಿ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ, ನಿವೆೀವನಖಳಹನಹುಗಿ ರಿತ್ತಾಸಿ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

25/03/2010 15/04/2010

654 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

29/03/2010 34 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ರ್ಹಡ಄ಖರಹಹಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ರ್ಹಡ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.34 ಯಲ್ಲೆ 68 ಎಔಯೆ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ನಹಯಹಮಣ ಎಂಫುಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

29/03/2010 19/04/2010134
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655 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

29/03/2010 115 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ರ್ೆ.ಚೆನುಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಚನುಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ 

ನಂ.115 ಯಲ್ಲೆ 4 ಎಔಯೆ 20 ಖುಂಟೆ ಜಮೀನನುು ಖಣೆೀಶ್ 

ಅಭುಾಖಂ ನಹಡರ್ ಎಂಫುಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

29/03/2010 19/04/2010

656 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

29/03/2010 17 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಚಿನುಪನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು ಚಿನುಪನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷವೆಾ ನಂ.17 ಯಲ್ಲೆ 11 ಎಔಯೆ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

29/03/2010 19/04/2010
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658 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

29/03/2010 48 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಔುಂದಲಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು ಔುಂದಲಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷವೆಾ ನಂ.48 ಯಲ್ಲೆ ಖುಂಡುತ್ೊೀು 2 ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

29/03/2010 19/04/2010

659 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

29/03/2010 9 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಔೃಶಣಯಹಜುಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು ಔೃಶಣಯಹಜುಯದ ಷವೆಾ 

ನಂ.9 ಯಲ್ಲೆ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ಔಫಳ್ಳಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

29/03/2010 19/04/2010
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665 ಬಹಖಯಲಕ್ಷಿಿ ಷಾ ಷಹಹಮ ಭಹಿಳಹ 

ಷಂಗ

ಬಹಖಯಲಕ್ಷಿಿ ಷಾ ಷಹಹಮ ಭಹಿಳಹ 

ಷಂಗ

ನಂ. 132, ಚನುಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ಚಿಔುಜಹಲ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

30/03/2010 ಷ.ನಂ. 53 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಚನುಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಚಿಔುಜಹಲ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಚನುಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ. 53ಯಲ್ಲೆ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನಲ್ಲೆ 

಄ನಧಿಔೃತ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

01/04/2010 21/04/2010

671 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

03/04/2010 ಷ.ನಂ. 90 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಕ್ಚತುಖನೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಬದಯಸಳ್ಳಿ2 ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಕ್ಚತುಖನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷವೆೀಾ ನಂ.90ಯ ರ್ೆಯೆ ರ್ೊೀಡಿ ಭತುು 

ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳನುು ಄ತ್ತಔರಭಣ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

05/04/2010 25/04/2010140
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672 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

03/04/2010 ಷ.ನಂ.23, 49 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಕ್ಚತುಖನೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು,  ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ,  

ಕ್ಚತುಖನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷವೆೀಾ ನಂ.23ಯ 1ಎಔಯೆ 7ಖುಂಟೆ 

ಹಹಖೂ ಷವೆೀಾ ನಂ.49ಯ 7ಖುಂಟೆ  ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

ಷಂಫಂಧಟಟಂತ್ೆ ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿಯು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

05/04/2010 25/04/2010

673 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

03/04/2010 ಷ.ನಂ.81 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಕ್ಚತುಖನೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು,  ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ,  

ಕ್ಚತುಖನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷವೆೀಾ ನಂ.81ಯ ಫೊೀಖರ್ಸ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

05/04/2010 25/04/2010
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678 ನಹಯಹಮಣಪ .ಅರ್

ನೊಸೆನೂಯು, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಜಿಲ್ೆೆ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

07/04/2010 ಷ.ನಂ. 53, 54 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ರ್ಹಡುಜಔುನ ಸಳ್ಳಿ.

ರ್ಹಡುಜಔುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ. 53, 54ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ನಂಜಹಯೆಡಿಿಯಯು ಆರಿಗ್ೆ 4 

ಎಔಯೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿದಾಯೂ ಄ದನುು ತ್ತದಿಾಸಿ 8 ಎಔಯೆ ಎಂದು 

ಭಹಡಿ ಜಮೀನನುು ಔಫಳ್ಳಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ. 

53ಯಲ್ಲೆ ಯಹಭಚಂದರಯಹವ್ ಆರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹದ 9 ಎಔಯೆ 

ದಹನಭಹಡಿದಹಾಖೂ ುನಃ 9ಎಔಯೆಗ್ೆ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ 

ರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

07/04/2010 27/04/2010

679 ನಹಯಹಮಣಪ .ಅರ್

ನೊಸೆನೂಯು, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಜಿಲ್ೆೆ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

07/04/2010 ಷ.ನಂ.142. ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ನೊಸೆನೂಯು

ನೊಸೆನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ. 142ಯಲ್ಲೆ 3ಎಔಯೆ 22ಖುಂಟೆ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಯವೀಂದರ ಎಂಫುಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

07/04/2010 27/04/2010

143

144



685 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

13/04/2010 ಷ.ನಂ. 239 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಭಿೀಭನಔುೆಪ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಭಿೀಭನಔುೆಪ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ. 239ಯಲ್ಲೆ 

ಶಿರೀನಿವಹರ್ಸ ಎಂಫುಯು ಷುಭಹಯು 2 ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

13/04/2010 03/05/2010

689 ವೆಂಔಟಸಹಾಮ ಯೆಡಿಿ ಭತುು 

ಸಹಾಜನಿಔಯು

ನಂ. 111/2, ಄ವಾಥ ನಿಲಮ, 

ಯೆಡಿಿೀರ್ಸ ಫಡಹಣೆ, 

ಯಹಭಭೂತ್ತಾನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-16

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

16/04/2010 ಷ.ನಂ. 110, 

111/4, 112/3

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ರ್ೌದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ರ್ೌದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ. 110, 111/4, 112/3 ಯ ಭಧಯ 

ಆಯು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖನುು ಭಣಿಣನಿಂದ ಭುಚಿಿ 

ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ರಿತಾನೆ ಭಹಡಿಯು ಇ ಜಹಖನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

17/04/2010 07/05/2010146
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694 ಎನ್ . ಔೃಶಣಭೂತ್ತಾ

ಚಿೀಭಷಂದರ ಬದಯಸಳ್ಳಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ 

(ತ್ಹ) 

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

19/04/2010 83 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಚಿೀಭಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ (ತ್ಹ) ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ ಚಿೀಭಷಂದರ 

ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:83ಯಲ್ಲೆ 02 ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿನ ಫಗ್ೆೆ 

ತಸಶಿೀಲ್ಹಾರ್ , ರ್ೆ.ಅರ್ .ುಯಂ ಆಯು ಕ್ಚರಮನಲ್  ದಹವಹ 

ಹಹಕ್ಚದುಾ ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಜಮೀನಿನ ಭಯಖಳ ಮೀಲ್ೆ 

ಬಎಂಟ್ಟಸಿಮಯು ಭುದೆರ ಹಹಕ್ಚಯು ಫಗ್ೆೆ ಇ ಜಮೀನನುು 

಄ರಿಗ್ೆ ಭಹಡಿರ್ೊಡು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

20/04/2010 10/05/2010

695 ಎಂ.ರ್ೆ ನಹಗ್ೆೀಶ್ 

ಬನ್  ಔೃಶಣಯೆಡಿ,ಿ ಷೂರ್ ಡೆಂಟ್  

ದಿನೆು ದಿಣೆಣ, ಗ್ೊಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ ಄ಂಚೆ, 

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು 

83

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ

19/04/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ದೊಡಿತ್ೊಖೂಯು

ದೊಡಿತ್ೊಖೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 96 ಭತುು 149ಯ ನಡುವೆ 

ಆಯು ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು ಯಸೆುಮನುು ಸಹಯ್ತಪಜಿಾ 

ಔನ್ ಷಿಕ್ಷನ್  ಔಂನಿಮಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿ 

಄ಹಟ್ ಾಮಂಟ್  ನಿಮಾಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

19/04/2010 12/05/2010
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699 ಎಂ.ದೆೀಯಹಜು

ಬನ್  ಭುನಿಶಹಭಪ, 

಄ಳಹಿಲಷಂದರ, ಜಿರ್ೆವರ್ೆ ಄ಂಚೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು 65

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ

20/04/2010 ಷ.ನಂ.50/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫೆೈಯಷಂದರ

ಫೆೈಯಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 50/2ಯಲ್ಲೆ 01-39  ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ರ್ಹನೂನು ಫಹಹಿಯವಹಗಿ ಷುಂದರ್  

ಹೌಸಿಂಗ್  ರ್ಹಪೀಾಯೆೀಶನ್ ಯಯು ಅಔರಭವಹಗಿ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡ ನಹಲುು ಄ಂತಸಿುನ ಔಟಟಡನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

22/04/2010 12/05/2010

701 ರ್ೆ. ಷುಫರಭಣಯ

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ

21/04/2010 95 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

಄ಭೃತಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ 

಄ಭೃತಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 95, ವಸಿುೀಣಾ 11-17 ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

21/04/2010 11/05/2010
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703 ಫೆೀನಹಮ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/04/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು ಗ್ಹರಭದ ದಿನೆುಹೊಷಳ್ಳ ಫೆೀಚಹಯರ್ಕ ಗ್ಹರಭದ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ಹರಭ ಠಹಣೆ ಭತುು ಷ.ನಂ.334ಯ ಷಯರ್ಹರಿ 

ಕಯಹಫು ಜಮೀನನುು ಯಹಕುಮ್ ಄ಂತಯಹಷಿಿೀಮ 

ಶಹಲ್ೆಮಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ 

ಷ.ನಂ.12ಯಲ್ಲೆಮ ಔುಂಟೆಮನುು ಭುಚಿಿ ಭಂಜೂರಿ 

ಭಹಡಿಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದು, ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳದಲ್ಲೆ 

ನಿವೆೀವನಖಳನುು ಭಹಡಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿಯುುದು ಭತುು 

ಗ್ೊೀಭಹಳನುು ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿಯುುದು. ಆುಖಳ ಫಗ್ೆೆ 

ಗ್ಹರಭಷಥರಿಂದ ದೂಯು ಄ಜಿಾ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

23/04/2010 13/05/2010

705 ಅರ್. ಯಗುಯಹಭಯಹವ್

ಬನ್ ದಿ. ಯಹಭಯಹವ್, 

ಗ್ೊೀಷಂದರ ಗ್ಹರಭ, 

ಐಫಸಹುಯ ಄ಂಚೆ, ಸೊಲ್ಲಫೆಲ್ೆ 

ಭಹಖಾ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಗ್ಹರಭಹಂತಯ ಜಿಲ್ೆೆ.

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ 

22/04/2010 58 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಚಹಔಲ್ೆೀಟ್ಟ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ (಄ಯ) ತ್ಹಲೂೆಕ್ಚನ ಜಹಲ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಚಹಔಲ್ೆೀಟ್ಟ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:58ಯ 4-38 ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಸಿ.ಯಂಖಯಹವ್  ಬನ್  

಄ವಾಥಮಯನರಿಗ್ೆ ರ್ಹನೂನು ಫಹಹಿಯವಹಗಿ ಭಂಜೂಯು 

ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

23/04/2010 13/05/2010152

151



711 ಡೆಔುನ್ ಹೆಯಹಲಿ್ ತ್ತರರ್ಹ 

ರಔಟಣೆ 

ಯದಿ ದಿನಹಂಔ : 16-01-2010

27/04/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 1

಄ಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ವಹಯಪಿುಮ ಄ಖಯ ಭತುು ಫೆಳಿಂದೂಯು 

ರ್ೆಯೆಮ ಷುತುಭುತುಲ್ಲನ ಷುಭಹಯು 80ಎಔಯೆ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

29/04/2010 19/05/2010

712 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

28/04/2010 16 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ನಹಖಯಫಹವ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು ಮವಂತುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳಮ 

ನಹಖಯಫಹವಮ ಷ.ನಂ:16ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಖೊಟೆಟ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ ಶಿರೀ. ವೆಂಔಟಪ ಬನ್. ಫೆೈಲಪ 

ಎಂಫುರಿಗ್ೆ ಖಹತ್ೆ ಭಹಡಿ ಪೀಡಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

29/04/2010 19/05/2010
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713 ವಜಮ ಔನಹಾಟಔ ತ್ತರರ್ಹ ಯದಿ

ದಿನಹಂಔ : 28-04-2010

28/04/2010 14 ಹಹಖೂ 211 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ಫಹಯಟೆಖುಟೆಟಹಳಯ

ಫಹಯಟಖುಂಟಹಳಯದ ಷ.ನಂ:14ಯ 6-07 ಎಔಯೆ ರ್ೆಯೆ ಆದುಾ 

ಆದಯಲ್ಲೆ ತುುರಿ ಅಗಿಯು ರದೆೀವನುು ಬಟುಟ 

಄ಭಿೃದಿಾಡಿಷಲು ಯೀಜನೆ ತಮಹರಿಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ 

ಫಹಣಷವಹಡಿ ಷ.ನಂ:211ಯ 47.38ಎಔಯೆ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ  

ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

29/04/2010 19/05/2010

714 ಭಂಜುನಹಥ

ಬನ್  ಚಿನುಪ, ಹಲನಸಳ್ಳಿ, 

ಔಟ್ಟಟಗ್ೆೀನಸಳ್ಳಿ, ಜಹಲ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಮಲಸಂಔ, ಫೆಂಖಳೄಯು - 560 

064

಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ

28/04/2010 189, 28, 182, 183 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಸುಣಷಭಹಯನಸಳ್ಳಿ

ಸುಣಷಭಹಯನಸಳ್ಳಿ ಭತುು ಔಟಟಗ್ೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ .ನಂ:  

28, 189 ಹಹಖೂ 182, 183 ಷರ್ಹಾರಿ ಷಾತುುಖಳನುು 

ಭಂಜೂಯಹತ್ತ ಆಲೆದೆೀ ಷುಭಹಯು 19 ಎಔಯೆ 20 ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಖಹತ್ೆ ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

29/04/2010 19/05/2010
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718 ಪಿ.ರ್ೆ. ಷುಫಬಮಯ, ರ್ೆ.ಎ.ಎರ್ಸ.

ಔಂದಹಮ ಷಚಿಯ ಅು 

ರ್ಹಮಾದಶಿಾ

ತರದ ಭೂಲಔ

30/04/2010 50, 55 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಔುದುಯೆಗ್ೆಯೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ (಄) ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಔುದುಯೆಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 50ಯಲ್ಲೆ 16 ಎಔಯೆ ಜಮೀನು 

ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ: 55ಯಲ್ಲೆ 9ಎಔಯೆ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿ 

಄ಯ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳನುು ಷೃಷಿಟ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

03/05/2010 23/05/2010

719 ಫೆೀನಹಮ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

30/04/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ1

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ.

ಷಜಹಾುಯ ಹಹಖೂ ಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ ಭಧೆಯ ಆಯು ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನು, 

ಖುಂಜೂಯು ರ್ೆಯೆ, ಖುಂಜೂಯು ಹಹಖೂ ರ್ಹಲಾಮಯಂ ರ್ೆಯೆ, 

ಹಹಲನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ ಸತ್ತುಯ ಆಯು ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನುಖಳನುು 

ಹಹಖೂ ಚಂದಹುಯದ ಸತ್ತುಯ ಯಹಷಿಿೀಮ ಹೆದಹಾರಿ 

ತುುರಿಮಹಗಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

03/05/2010 23/05/2010158
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721 ಗ್ಹರಭಷಥಯು, ರ್ಹಯಲಷನಸಳ್ಳಿ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

30/04/2010 11,15, 16. ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ರ್ಹಯಲಷನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ಹೊೀಫಳ್ಳಮ 

ರ್ಹಲಷನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:11, 15 ಭತುು 16ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಯ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ನಔಲ್ಲ 

ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳನುು ಷೃಷಿಟ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

03/05/2010 23/05/2010

722 ಷಹಹಮಔ ನಿದೆೀಾವಔಯು

ಷರ್ಹಾರಿ ವಬಹಗಿೀಮ ಠಯ ುಷುಔ 

ಭಳ್ಳಗ್ೆ, ಫೊಭಮನಸಳ್ಳಿ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-68

ತರದ ಭೂಲಔ

03/05/2010 54/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ಫೊಭಮನಸಳ್ಳಿ

ಫೊಭಮನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:54/3ಯ ವದಹಯ ಆಲ್ಹಖೆಗ್ೆ 

ಸೆೀರಿದ 720ಚದುಯ ಄ಡಿ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ ಅಂಜನೆೀಮ 

ದೆೀವಹಲಮದ ಟರರ್ಸಟ ಯಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

03/05/2010 23/05/2010
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723 ಸಿ. ಯಹಭಮಯ

ಚಿಔುದೆೀಷಂದರ, ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

03/05/2010 80 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಕ್ಚತುಖನೂಯು

ಕ್ಚತುಖನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:80ಯ 2 ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆಖಳ ಭೂಲಔ ಷಯಷಾತಭಮ 

ಭತುು ಜಿ.ರ್ೆ. ಶಿವಂಔರ್ ಎಂಫುಯು ಲಟಹಯ್ತಸಿ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು ರಮತ್ತುಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

03/05/2010 23/05/2010

725 ಅರ್. ಄ಭ್ದ್

ನಂ.73, ರ್ೊತುನೂಯು ಗ್ಹರಭ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/05/2010 229 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ರ್ಹಚಯಔನಸಳ್ಳಿ

ರ್ಹಚಯಔನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:229ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿ ವಹಷ, ವಹಣಿಜಯ 

ಈದೆಾೀವಖಳ್ಳಗ್ೆ ಈಯೀಗಿಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

06/05/2010 26/05/2010
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732 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

11/05/2010 72, 76 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ

ಮಲಸಂಔ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಜಹಲಹೊೀಫಳ್ಳ, ಸುತುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ:72, 76ಯ ಷುಭಹಯು 100ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿ 

ನಿವೆೀವನಖಳನುು ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

12/05/2010 02/06/2010

735 ಷಂತ್ ಔುಭಹರ್

ಯಹಜಹಯಧಯಕ್ಷಯು

ಔನಹಾಟಔ ಬರಷಹಟಚಹಯ 

ನಿಭೂಾಲನ ಷಂಗ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/05/2010 159 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ.

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು ಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ 

ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 159ಯ ಷುಭಹಯು 32.13 ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ರ್ೆಯೆಮನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

13/05/2010 03/06/2010164
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736 ಷರ್ಹಾಯದ ಄ಧಿೀನ ರ್ಹಮಾದಶಿಾ

ಶಿಕ್ಷಣ ಆಲ್ಹಖೆ (ಅಡಳ್ಳತ)

ತರದ ಭೂಲಔ

12/05/2010 327 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.327ಯಲ್ಲೆ 1-28ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನನುು ಸುಣಷಭಹಯನ ಸಳ್ಳಿಭಠದಿಂದ ಹರಥಮಔ 

ಶಹಲ್ೆಗ್ಹಗಿ ಬೂದಹನವಹಗಿ ನಿೀಡಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

ಶಿರೀ.ನಂಜಪ ಹಹಖೂ ಄ಯ ಭಖ ಟೆೀಲಪ 

಄ತ್ತಔರಭಣದಿಂದ ಸಹಖುಳ್ಳ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

13/05/2010 03/06/2010

737 ಭುನಿಚೌಡಮಯ

ಭತುು ಆತಯಯು

ಚುಂಚನಔುೆಪ ಗ್ಹರಭ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ದ. ತ್ಹ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/05/2010 43, 12 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 3

ಚುಂಚನಔುೆಪ

ಚುಂಚನಔುೆಪ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:43ಯಲ್ಲೆ 02ಎಔಯೆ ಜಮೀನನುು 

ಬಲ್ ಔಲ್ೆಔಟರ್ ಭಂಜೂರಿ ಭಹಡಿಸಿರ್ೊಂಡು ಹಹಖೂ 

ಷ.ನಂ:12ಯಲ್ಲೆ 03ಎಔಯೆ ಜಮೀನನುು ಯಹಭಔೃಶಣ ಭಂಜೂರಿ 

ಭಹಡಿಸಿರ್ೊಂಡು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

13/05/2010 03/06/2010
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742 ತ್ತರರ್ಹ ಯದಿ

ರಜಹವಹಣಿ ದಿ:13-05-2010

14/05/2010 175 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಔೃಶಣಯಹಜುಯ

ಔೃಶಣಯಹಜುಯಂ ಷ.ನಂ:175ಯ ವಬೂತ್ತುಯ ರ್ೆಯೆ 45ಎಔಯೆ 

ಆದುಾ ಆದಯಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 15ಎಔಯೆ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಸಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

14/05/2010 04/06/2010

744 ಭುನಿಮಪ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

15/05/2010 38 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ಸಯಳುಔುಂಟೆ

ಸಯಳುಔುಂಟೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:38ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ  

ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಟಟಡಖಳನುು 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

17/05/2010 07/06/2010
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745 ಲಕ್ಷಿಿನಹಯಹಮಣ

ತ್ತರರ್ಹ ಯದಿಗ್ಹಯು

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

17/05/2010 54 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ದೊಡಿಫುಬಬ

ದೊಡಿಫುಬಬ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:54ಯ 3ಎಔಯೆ 16ಖುಂಟೆ 

ವಮಶಹನದ  ಜಹಖನುು ರಿಮಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್ ಭಹಫಿಮಹದಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿದುಾ ಹಹಖೂ ಆದೆೀ ಗ್ಹರಭದ ರ್ೆಯೆ 

಄ಂಖಳದಲ್ಲೆ 80ಎಔಯೆ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ 

ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

17/05/2010 05/06/2010

747 ರ್ಹಮಾದಶಿಾ

ಫೆಂ.ನ. ಭುನಿಸಿಲ್ 

ರ್ಹಪೀಾಯೆೀಶನ್ ನೌಔಯಯ ಖೃಸ 

ನಿಭಹಾಣ ಷಸರ್ಹಯ ಷಂಗ 

ನಿಮಮತ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/05/2010 45,46,47,48,50,5

1,52

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ದೆೀಟ್ಟಗ್ೆ ಯಹಭನಸಳ್ಳಿ

ದಿೀಟ್ಟಗ್ೆ ಯಹಭನಸಳ್ಳಿ ಷ.ನಂ:45,46,47,48,50,51,52ಯ 

ಬ.ಸಿ.ಸಿ ಫಡಹಣೆಖಳಲ್ಲೆನ ಸಿ.ಎ. ನಿವೆೀವನಖಳ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಧಿೀನರ್ೆು 

ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳುಿ ಔುರಿತು.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

19/05/2010 09/06/2010170
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748 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

18/05/2010 7 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಬ.ರ್ೆ.ಸಳ್ಳಿ

ಜಹಲ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಬ.ರ್ೆ ಹಳಯದ ಷ.ನಂ:7ಯ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. ನಹಮುಿ ಎಂಫುಯು ಄ಔರಭ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

19/05/2010 09/06/2010

749 ಭಹಮಣಣ ಬನ್ ಭುನಿಬೆೈಯಪ

ನಂದಗ್ೊೀಔುಲ, 4ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, 

ಭುನಿಮಪ ಲ್ೆೀ ಓಟ್, ಹೊಷ 

ಪೀಲ್ಲರ್ಸ ಸೆಟೀಶನ್ ಯಸೆು, 

ಔೃಶಣಯಹಜುಯ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

20/05/2010 7/1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಷಣಣತಭಮನಸಳ್ಳಿ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಷಣಣತಭಮನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ, 

ಷ.ನಂ:7/1ಯ 2ಎಔಯೆ 38ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ನಔಲ್ಲ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಔಟಟಡ ನಿಭಹಾಣ 

ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

21/05/2010 11/06/2010
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750 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

20/05/2010 15/1,18/1,18/4 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಷನುಯ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫಷನುಯ ಗ್ಹರಭದ, 

ಷ.ನಂ:15ಯ ಷುಭಹಯು 28ಎಔಯೆ, 18/1ಯಲ್ಲೆ 2-20ಎಔಯೆ, 

18/4ಯಲ್ಲೆ 3-00ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಔಟಟಡ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡುತ್ತುಯು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

21/05/2010 11/06/2010

751 ನಹಖಯಹಜು

ದೊಡಿಖುಬಬ ಗ್ಹರಭ, ಬದಯಸಳ್ಳಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂ.ೂಾ 

ತ್ಹಲೂೆಔು. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9035992365

20/05/2010 38 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ದೊಡಿಖುಬಬ

ದೊಡಿಖುಬಬ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:38ಯ ರ್ೆಯೆ ಭತುು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ರ್ಹಂೌಡ ಔಟುಟತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

21/05/2010 11/06/2010
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753 ನಹಖಯಹಜು

ದೊಡಿಖುಬಬ ಗ್ಹರಭ, ಬದಯಸಳ್ಳಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂ.ೂಾ 

ತ್ಹಲೂೆಔು. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/05/2010 54,87 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ದೊಡಿಫುಬಬ

ದೊಡಿಖುಬಬ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 54, 87ಯ ಷುಭಹಯು 3ಎಔಯೆ 

16ಖುಂಟೆ ವಮಶಹನ ಜಹಖನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಡ ಔಟುಟತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

22/05/2010 12/06/2010

755 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

22/05/2010 155 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಸುಲ್ಲಭಂಖಲ.

ಸುಲ್ಲಭಂಖಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:155ಯ ಷುಭಹಯು 33ಎಔಯೆ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಯೂನ್ ಟೆೀಲ್ ಎಂಫುಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

24/05/2010 14/06/2010176
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756 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಆಂಡೆವಹಡಿ

ಆಂಡೆವಹಡಿ ಗ್ಹರಭ, ಔಷಫಹ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. 

ಫೆಂ.ಗ್ಹರ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

24/05/2010 32/6 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಔಷಫಹ

ಆಂಡೆವಹಡಿ.

ಆಂಡೆವಹಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:32/6ಯಲ್ಲೆನ 11ಎಔಯೆ 06ಖುಂಟೆ 

ಕಯಹಫು ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ಡೆಮು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

25/05/2010 15/06/2010

759 ಷುಫಬಣಣ ಬನ್ ವೆಂಔಟಯಹಭಪ

ಸಿಂಗ್ಹುಯ ಗ್ಹರಭ, ಮಲಸಂಔ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/05/2010 109 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಸಿಂಗ್ಹುಯ

ಸಿಂಗ್ಹುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:109ಯ 7ಎಔಯೆ 30ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿದಾನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು 

ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

27/05/2010 17/06/2010
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760 ತ್ತರರ್ಹ ರಔಟಣೆ

ರಜಹವಹಣಿ, ಯದಿ ದಿ:25-05-

2010

27/05/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಷಂತುಯ

ಷಂತುಯದ ಆತ್ತಹಹಷ ರಸಿದಾ ಲೆಬಯಹಮ ಸಹಾಮ 

ಔಲ್ಹಯಣಿ ಫಳ್ಳಮ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡಖಳನುು ಔಟ್ಟಟಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

28/05/2010 18/06/2010

762 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು

ಫೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭ, ಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. ಫೆಂ.ನ.ಜಿಲ್ೆೆ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

29/05/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಫೊಭಮ ಷಂದರ.

ಫೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭ ಭತುು ಯಹಷಿಿೀಮ ಹೆದಹಾರಿಮ ನಡುವೆ 

ನಂಫರ್ ರ್ಹಣದ ಔಯಹಫು ಜಮೀನು ಷುಭಹಯು 8ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನಿದುಾ ಄ದಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀ. ಖುಯುಭೂತ್ತಾ ಭತುು ಆತಯಯು 

ಹಹಖೂ ಹಿೀಲಲ್ಲಗ್ೆ ಯಸೆುಮ ಷ.ನಂ:144ಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀ. ನಯಷಪ, 

ಔಲ್ಹತ್ತ ಆಯು ಔಟಟಡ ಔಟ್ಟಟದುಾ ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:269 ಯಲ್ಲೆನ 

ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

31/05/2010 21/06/2010
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775 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

08/06/2010 15,16,17 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೆೀಯ ಬೀಷನಸಳ್ಳಿ

ದೆೀಯಬೀಷನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:15,16,17ಯಲ್ಲೆ ಅದವಾ 

ಡೆಲರ್ಸಾ ಎಂಫುಯು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

09/06/2010 29/06/2010

776 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

08/06/2010 91, 93, 110, 111, 

112.

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 91, 93, 110, 111, 112 ಯಲ್ಲೆ 

ಅದವಾ ಡೆಲರ್ಸಾ ಎಂಫುಯು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

09/06/2010 29/06/2010182
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777 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

08/06/2010 93 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಥಣಿಷಂದರ

ಥಣಿಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:93ಯಲ್ಲೆ ಭುಪತ್ ಗ್ಹಲು 

ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

09/06/2010 29/06/2010

779 ಎರ್ಸ. ಯಹಭಹಂಜಿನಪ

ಈಹಧಯಕ್ಷಯು

ಷಭತ್ಹ ಸೆೈನಿಔ ದಳ

ನಂ.5, ಔಹಲ್ಲ ಟಹಕ್ಚೀರ್ಸ 

ರ್ಹಂೆೆರ್ಕು, ಗ್ಹಂಧಿನಖಯ ಫೆಂ-9

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

09/06/2010 7,40,32 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಫಂಡಿರ್ೊಡಿಗ್ೆೀನ ಸಳ್ಳಿ

ಫಂಡಿರ್ೊಡಿಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.7ಯ 4ಎಔಯೆ, 

ಷ.ನಂ.40ಯ 4ಎಔಯೆ, ಷ.ನಂ.40ಯ 4ಎಔಯೆ ಹಹಖೂ 

ಬೊೀಯ್ತಲಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.32ಯ 4ಎಔಯೆ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

10/06/2010 30/06/2010
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782 ನಂಜೆೀಗ್ೌಡ

ಸಂಚಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, ಬದಯಸಳ್ಳಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ 

ತ್ಹಲೂೆಔು.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/06/2010 51 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ಸಂಚಯಸಳ್ಳಿ

ಸಂಚಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:51ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನ ೆೈಕ್ಚ 

10ಎಔಯೆ ವಸಿುೀಣಾರ್ೆು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ 

ಔಫಳ್ಳಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

16/06/2010 06/07/2010

783 ರಜಹವಹಣಿ ತ್ತರರ್ೆ

ತ್ತರರ್ಹ ರಔಟಣೆ

14/06/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಮಲಚೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಮಲಚೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಄ಣಣಪರ್ೆಯೆ (ಔದಿಯೆೀನಸಳ್ಳಿ 

ರ್ೆಯೆ)ಮನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ಹಹಖೂ ರ್ೆಯೆಮಲ್ಲೆ ಗನತ್ಹಯಜಯ ಷುರಿುದನುು ತಡೆದು 

ರ್ೆಯೆಮನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

16/06/2010 06/07/2010
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784 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

18/06/2010 111, 115 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಬೆೈಯತ್ತ

ಬೆೈಯತ್ತ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 111, 115 (ಹೊಷ ಷ.ನಂ: 28)ಯಲ್ಲೆ 

ಭಂಜೂರಿಮಹಗಿಯು ಜಮೀನಿಗಿಂತ 3ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

18/06/2010 08/07/2010

789 ಜಿ.ಎರ್ಸ. ಚನುಪ ಭತುು 

ಗ್ೊೀಣಿುಯ ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು

ರ್ೆ.ಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ ಄ಂಚೆ, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/06/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಗ್ೊೀಣಿುಯ

ಗ್ೊೀಣಿುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಔಲುೆಗ್ಹಣಿಗ್ಹರಿರ್ೆಗ್ೆ ಸಿಡಿಭದುಾಖಳನುು ಸಿಡಿಸಿ 

ರಿಷಯರ್ೆು ಹಹನಿ ಭಹಡುುದನುು ತಡೆಮಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

22/06/2010 12/07/2010188
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795 ಬ.ಎರ್ಸ. ಭಸದೆೀಮಯ

ಗ್ೊೀಣಿುಯ, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ,

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂ.ನ. ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

28/06/2010 77 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಗ್ೊೀಣಿುಯ

ಗ್ೊೀಣಿುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:77ಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀ. ಶಿಣಣನಯ 

(ಹೊೀಟೆಲ್) ಭಔುಳು ಫಷಯಹಜು ಹಹಖೂ 

ಯೆೀಣುಔಮಯನಯು ನರ್ಹಶೆ ದಹರಿಮಲ್ಲೆ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಔುರಿತು.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

29/06/2010 19/06/2010

799 ರ್ೆ. ಎನ್. ನಹಖಯಹಜ್ ಬನ್ ಔೃಶಣಪ

ನಂ.83, ದೊಡಿಖುಬಬ ಗ್ಹರಭ, 

ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂ.ೂಾ 

ತ್ಹಲೂೆಔು. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9035992365

29/06/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ದೊಡಿಖುಬಬ

ದೊಡಿಖುಬಬ ಗ್ಹರಭದ ಹಿಂದೂ ಯುದರಬೂಮಮಲ್ಲೆ 

ನೆಡುತ್ೊೀು ನಿಮಾಷದೆ ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ ಸಣ 

ಡೆದಿಯುುದು ಹಹಖೂ ದೊಡಿಖುಬಬ ರ್ೆಯೆ ಭತುು ಖುಂಡು 

ತ್ೊೀಪಿನಲ್ಲೆ ಫೆಲ್ೆ ಫಹಳು ಭಯಖಳನುು ಔಡಿದು ಹಹಕ್ಚ 

ರಿಷಯ ಹಹನಿ ಭಹಡುುದನುು ತಡೆಮಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

30/06/2010 20/07/2010
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805 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು 

ಗ್ಹರಭ

ಜಹಲ್ಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/07/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು ಹಹಖೂ ನೆಲುೆಔುಂಟೆ ಗ್ಹರಭಖಳ ಭಧೆಯ 

ಆಯು ಷುಭಹಯು 2ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಭಹಾಣ 

ಭಹಡಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

06/07/2010 26/07/2010

807 ಅರ್.ಎಂ.ವ. ಎನ್ ರ್ೆೆೀವ್ 

ಯೆಸಿಡೆನ್ಟ್ ಄ಸೊೀಸಿಯೀಶನ್

ನಂ.17, ೆೆಷಂಟ್ ವೀವ್, 

ಅರ್.ಎಂ.ವ. ಎನ್ ರ್ೆೆೀವ್

ಹೆರ್ಚ.ಐ.ಜಿ. ರ್ಹಲ್ೊೀನಿ ಎದುಯು, 

ಅರ್.ಎಂ.ವ.2ನೆೀ ಸಂತ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 094. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/07/2010 22/4, 22/5 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ನಹಖಶೆಟ್ಟಟ ಸಳ್ಳಿ

ನಹಖಶೆಟ್ಟಟಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:22/4, 22/5ಯ ಸೆೈಟ್ ನಂ. 

1,2,3 ಭತುು 4 ಯ ಬ.ಡಿ.ಎ ಯರಿಂದ ಬೂಸಹಾಧಿೀನ ಅಗಿದಾಯೂ 

ಹಿಂದಿನ ಜಮೀನು ಭಹಲ್ಲೀಔಯು ಸೆೈಟ್ ಭಹಡಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ನಿಲ್ಲೆಷು ಔುರಿತು.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

06/07/2010 26/07/2010
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809 ಯಹಭಮಯ

ಫೆೀನಹಮ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/07/2010 155, 156 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಸುಲ್ಲಭಂಖಲ.

ಸುಲ್ಲಭಂಖಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:155, 156ಯ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ 

ಭಹಡಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ನಿಲ್ಲೆಷಲು ಭತುು 

ಷ.ನಂ:156ಯಲ್ಲೆ ನಿಮಾಸಿಯು ಔಟಟಡ ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

06/07/2010 26/07/2010

813 ಔನಹಾಟಔ ದಲ್ಲತ ಷಂಗಶಾ 

ಷಮತ್ತ (ರಿ)

ರಧಹನ ಔಛೆೀರಿ: ನಂ.27, 

ರ್ಹಪೀಾಯೆೀಶನ್ ಔಟಟಡ, ಕ್ಚಾೀನ್ು 

ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು-560 052.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/07/2010 227, 229 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ.

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಯ್ತುಗ್ೆ ಸೆೀಯು ಷ.ನಂ:227, 

229ಯ ಷುಭಹಯು 3ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ 

ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಸಿ ಹಹಖೂ ಬೂತನಸಳ್ಳಿಮ ಷ.ನಂ.113, 

114, 20,64,67,30 ಆನೂು ಄ನೆೀಔ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

09/07/2010 29/07/2010194
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814 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, 

ಶಹಯನುಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/07/2010 53 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಬಲ್ಹಾಯದ ಸಳ್ಳಿ.

ಬಲ್ಹಾಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:53ಯ 29ಎಔಯೆ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನು, ಷ.ನಂ:7ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು ಭತುು 

ಶಹಯನುಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ ಭತುು 

ಔುಂಟೆಖಳನುು ಶಿರೀ. ರ್ೆ.ರ್ೆ.ಶರಿೀಫ್ ಹಹಖೂ ಔುಟುಂಫದಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

09/07/2010 29/07/2010

816 ಪಿ.ಷುಯೆೀಶ್

ಬನ್. ುಟಟಪ

ಫಹಖಲೂಯು

ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/07/2010 35-ಪಿ14 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ದಹಷನಹಮುನಸಳ್ಳಿ

ದಹಷನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:35-ಪಿ14ಯ ಷುಭಹಯು 

12ಎಔಯೆ 30ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಷುಧಹಫಚೆಿೀಗ್ೌಡ 

ಎಂಫುಯು ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

09/07/2010 29/07/2010
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817 ಪಿ. ಷುಯೆೀಶ್

ಬನ್. ುಟಟಪ

ಫಹಖಲೂಯು

ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

09/07/2010 176/93 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಫಹಖಲೂಯು

ಫಹಖಲೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:176/93ಯ 01ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಪಿ.ಫಚೆಿೀಗ್ೌಡ ಬನ್. ಟ್ಟ.ಪಿಳಿಪ ಎಂಫುಯು 

ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

09/07/2010 29/07/2010

821 ಄ಜುಾನಪ

ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಭಿೀಭಪ

ಖುಡಿಸಟ್ಟಟ ಗ್ಹರಭ, ನೆಯಳೄಯು 

಄ಂಚೆ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

14/07/2010 54 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ1

ಖುಡಿ ಸಟ್ಟಟ.

ಖುಡಿಸಟ್ಟಟ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.54ಯ ಔುದಲ್ಲೆಯು ಷುಭಹಯು 

08ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಖುಂಡು ತ್ೊೀು ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. 

ಮಲೆಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಭುನಿಮಪ ಎಂಫುಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

19/07/2010 09/08/2010

09/03/2011
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824 ನಹಖಯಹಜ .ರ್ೆ

ಬನ್ ಔೃಶಣಪ

ದೊಡಿಖುಬಬ ಗ್ಹರಭ, ಬದಯಸಳ್ಳಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂ.ೂಾ 

ತ್ಹಲೂೆಔು. ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

9035992365

14/07/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ದೊಡಿಫುಬಬ

ದೊಡಿಖುಬಬ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:14, 120ಯ ಷುಭಹಯು 99ಎಔಯೆ 

25ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನು ಹಹಖೂ 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮ 10ಎಔಯೆ ಜಹಖನುು ಬೂಭಹಫಿಮಯಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

19/07/2010 09/08/2010

829 ಭಸಭಮದ್ ಄ಮೀರ್

ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಸುಸೆುೀನ್ ಸಹಬ್

ನಂ:199, ಸೂಡಿ ಗ್ಹರಭ, ವೆೈಟ್ 

ಫಿೀಲಿ್, ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಭಸದೆೀುಯ ಪೀರ್ಸಟ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-48

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

19/07/2010 189 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಸೂಡಿ

ಸೂಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:189ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನ 

ಫಂಡಿದಹರಿಮಲ್ಲೆ ಶಿರೀಭತ್ತ ರ್ೆ.ಪಿ. ಔಲ್ಹಂ ಎಂಫುಯು  

಄ನಧಿೀಔೃತವಹಗಿ ಔಟಟಡ ಔಟುಟತ್ತುಯುುದನುು ನಿಲ್ಲೆಷು 

ಔುರಿತು.

Deputy Director of 

Land Records

20/07/2010 10/08/2010200
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832 ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ, ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

19/07/2010 54 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ರ್ಹಚೊಸಳ್ಳಿ

ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:21 ಭತುು 51ಯ ರ್ೆಯೆ 

಄ಂಖಳದಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ಔಲುೆ, ಭಣುಣ ಆತ್ಹಯದಿ 

ಷುುಖಳನುು ಷುರಿದು ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಳುಿುದನುು ತಡೆದು ರ್ೆಯೆಮನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

20/07/2010 10/08/2010

833 ವಂಔಯಲ್ಲಂಖಮಯ

ಬನ್. ಲ್ಲಂಖಮಯ

ನಂ.28, 1ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, ಅಜಹದ್ 

ನಖಯ,

ಚಹಭಯಹಜೆೀಟೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು-18

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

20/07/2010 3/2ಬ, 2ಸಿ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ಬೊೀಗ್ೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಬೊೀಗ್ೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:3/2ಬ, 2ಸಿಗ್ೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ವಶೆೀಶ ಜಿಲ್ಹೆಧಿರ್ಹರಿಖಳ 

ನಹಯಮಹಲಮದಲ್ಲೆ ಭಧಯಂತಯ ಅದೆೀವ ಆದಹಾಖೂಯ ಔಟಟಡ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆಹಿಡಿಮು ಫಗ್ೆೆ.

Spl. Deputy 

Commissioner 

Bangalore Urban

21/07/2010 11/08/2010
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837 ವ.ಪಿ. ವಂಔಯಪ

ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ೂಜಪ

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ 

ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/07/2010 15 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ವೀಯ ಷಂದರ.

ವೀಯಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:15ಯ ವೀಯಷಂದರ ರ್ೆಯೆ ಜಹಖದಲ್ಲೆ 

ಶಿರೀ. ಯಹಜೆೀಂದರಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಟೆೀಲ್ ತ್ತಭಮಮಯನಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಯಸೆುಮನುು  ನಿಮಾಸಿ ಹಹಖೂ ಆಟ್ಟಟಗ್ೆ ಪಹಯಕ್ಚಿ 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

22/07/2010 12/08/2010

842 ದಮಹನಂದ

ವದಹನರಿಶತ್ ಷದಷಯಯು, 

ಫೆಂ.ನ.ಜಿಲ್ೆೆ.

ನಂ.48, ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ, ಹೊಷೂಯು 

ಭುಕಯಯಸೆು, ಎಲ್ೆರ್ಹಿನಿರ್ಕ ಸಿಟ್ಟ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 100.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/07/2010 49, 56 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ದೊಭಮಷಂದರ

ನೆಔುುಂದಿ ದೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:49ಯ 22ಎಔಯೆ 

23ಖುಂಟೆ ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:56ಯ 6ಎಔಯೆ 30ಖುಂಟೆ ರ್ೆಯೆ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. ಄ಶೆೃೀರ್ಕ ಹಹಖೂ ಶಿರೀ.ಯಹಭಸಹಾಮ ಯೆಡಿಿ 

ಎಂಫುಯು ಷುಭಹಯು 16ಎಔಯೆ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

23/07/2010 13/08/2010
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849 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಸುಲ್ಲಭಂಖಲ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/07/2010 155, 156 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಸುಲ್ಲಭಂಖಲ.

ಸುಲ್ಲಭಂಖಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:155 ಭತುು 156ಯ ಷುಭಹಯು 

71ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ 

ಹಹಖೂ ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

27/07/2010 17/08/2010

851 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ

ಶಿರೀನಿವಹಷಭೂತ್ತಾ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 082.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9741536555

27/07/2010 225 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -3

ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ

ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:225ಯ ಷುಭಹಯು 04ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. ಷಚಿಿದಹನಂದ ಸಹಾಮ ಬನ್ 

ಭಹದಮಯ ಎಂಫುಯು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ 

ಬೂಔಫಳ್ಳರ್ೆ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

28/07/2010 18/08/2010206
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852 ಹೆರ್ಚ. ಪಿಳಹಿಯೆಡಿಿ

ನಂ:1268, 22ನೆೀ ಮೈನ್, 2ನೆೀ 

ರ್ಹರರ್ಸ, ಹೆರ್ಚ.ಎರ್ಸ.ಅರ್.-1ನೆೀ 

ಸೆಔಟರ್, ಫೆಂಖಳೄಯು-560 102

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

27/07/2010 91, 93, 110, 111, 

112.

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 91, 93, 110, 111, 112 ಯ  

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖ ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

28/07/2010 18/08/2010

862 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಔಂಬೀುಯ 

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಄ಂಚೆ,

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

31/07/2010 43 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔಂಬೀುಯ

ಔಂಬೀುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:43ಯ ಷುಭಹಯು 12ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರ. ಚಿನುಪ ಎಂಫುಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ 

ಹಹಖೂ ಫೆೀಲ್ಲ ಹಹಕ್ಚರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

03/08/2010 23/08/2010
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863 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ತಯಫನಸಳ್ಳಿ

ಚಿಔುಜಹಲ್ಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ,

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

31/07/2010 13 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ1

ತಯಫನಸಳ್ಳಿ

ತಯಫನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:13ಯ ಷುಭಹಯು 2ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ರ್ಹವೆೀಯಪ ಬನ್ 

ತ್ಹಮಪ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

03/08/2010 23/08/2010

867 ವಹಯ್ು ಅಫ್ ಪಹಭಾರ್ಸಾ

ನಂ:28, 2ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು, ದುಗ್ಹಾ 

ಫಡಹಣೆ, ವದಹಯಯಣಯುಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560097

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9902861001

04/08/2010 43 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಳಗ್ೆೀಯಸಳ್ಳಿ

ಳಗ್ೆೀಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:43ಯ ಳಗ್ೆೀಯಸಳ್ಳಿ ರ್ೆಯೆಮ 

ಷುಭಹಯು 23.32 ಎಔಯೆ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಖೃಸ ಹಹಖೂ ವಹಣಿಜಯ ಔಟಟಡಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ರ್ೆಯೆಮನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

05/08/2010 25/08/2010
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870 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಸಹತನೂಯು

ಜಹಲಹೊೀಫಳ್ಳ, ಮಲಸಂಔ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನ. ಜಿಲ್ೆೆ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

06/08/2010 54 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಸಹತನೂಯು

ಸಹತನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:54ಯಲ್ಲೆ ಂದೆೀ ಔುಟುಂಫದ 

ಷದಷಯಯಹದ ಶಿರೀ. ದೊಡಿನಯಷಪ, ಶಿರೀ. ಬೊೀಖಣಣ, 

ಷಯೊೀಜಭಮ ಹಹಖೂ ುಟಟಭಮ ಎಂಫುಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲೆ 

಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

07/08/2010 27/08/2010

910 ಟ್ಟ. ಬದಹರಯೆಡಿಿ

ಬನ್ ತ್ಹಮಪಯೆಡಿಿ

ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ಷದಷಯಯು

ಭುತ್ಹುನಲೂೆಯು ಗ್ಹರಭ, 

ಷಜಹಾುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/08/2010 118/3ಯ 

ಫಹಜುವನ 

ಷರ್ಹಾಯ ರ್ಹಲುವೆ 

ಹಹಖೂ ಕಯಹಬ್ 

ಜಮೀನು 158

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ಭುತ್ಹುನಲೂೆಯು

ಭುತ್ಹುನಲೂೆಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:118/3, 118/4, 158ಯ 

ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ಹಲುವೆ ಹಹಖೂ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನುಖಳನುು ಶಿರೀ. 

ಶಿರೀನಿವಹಷ ಯೆಡಿಿ ಬನ್ ಚಿನುಪಯೆಡಿಿ ಎಂಫುಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಭತುು 158ಯಲ್ಲೆಮ ರ್ೆಯೆ ತುುರಿ 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

27/08/2010 17/09/2010212
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911 ಟ್ಟ. ಬದಹರಯೆಡಿಿ

ಬನ್ ತ್ಹಮಪಯೆಡಿಿ

ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ಷದಷಯಯು

ಭುತ್ಹುನಲೂೆಯು ಗ್ಹರಭ, 

ಷಜಹಾುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/08/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ಭುತ್ಹುನಲೂೆಯು

ಷಜಹಾುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳಮ ರ್ೊಭಮಷಂದರ, ಗ್ೊೀಷಂದರ 

ಹಹಖೂ ಭುತ್ಹುನಲೂೆಯು ಗ್ಹರಭಖಳ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆಖಳ 

ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

27/08/2010 17/09/2010

914 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಟಟಂದೂಯು

ವೆೈಟ್ ಫಿೀಲಿ್ ಄ಂಚೆ,

ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯ, 

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು-560066

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/08/2010 109/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯ

ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:109/2ಯಲ್ಲೆ 

ಷುಭಹಯು 3ಎಔಯೆ 14ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

27/08/2010 17/09/2010
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915 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಟಟಂದೂಯು 

಄ಖರಹಹಯ

ವೆೈಟ್ ಫಿೀಲಿ್ ಄ಂಚೆ,

ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯ, 

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು-560066

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/08/2010 107/ಪಿ1, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯ

ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:107/ಪಿ1ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

27/08/2010 17/09/2010

920 ಬ.ವ. ಯಹಭಚಂದರಯೆಡಿಿ (Ex-MLA)

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

27/08/2010 114/3, 113/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:114/3ಯ 17ಖುಂಟೆ ಹಹಖೂ 

113/2 2ಎಔಯೆ 5ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಲ್ೆೀ ಓಟ್ ಭಹಡಿ 

ಹಹಖೂ ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

30/08/2010 20/09/2010
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922 ಬ.ರ್ೆ. ಲ್ೊೀರ್ೆೀಶ್

ನಂ.203, 3ನೆೀ ಭುಕಯಯಸೆು, 5ನೆೀ 

಄ಡಿಯಸೆು,

ಚಹಭಯಹಜೆೀಟೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು-18

9886281150

26/08/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಶಿರೀಖಂಧರ್ಹಲ್

ಮವಂತುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ ಷುಂಔದಔಟೆಟ ಶಿರೀಖಂಧರ್ಹಲ್ 

ಗ್ಹರಭದ ಷುಭಹಯು 125ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ ಜಹಖದಲ್ಲೆ 'ಡಿ' 

ಖೂರಪ್ ನೌಔಯರಿಗ್ೆ ನಿವೆೀವನ ಭಂಜೂಯಹದ ಜಹಖನುು 

ಆತಯ ಸಹಾಜನಿಔರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿಯುುದನುು 

ತಡೆಯ್ತಡಿಮು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

30/08/2010 20/09/2010

937 ಯತು ನಯಸಿಂಸಭೂತ್ತಾ

ಜಿಲ್ಹೆಂಚಹಮತ್ತ ಷದಷಯಯು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನ. 

ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ, ದೂ:9243100735

9880206339

01/09/2010 30 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:30ಯ 10ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಈಳ್ಳಮಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ 

ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳುಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

02/09/2010 22/09/2010218
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938 ಯತು ನಯಸಿಂಸಭೂತ್ತಾ

ಜಿಲ್ಹೆಂಚಹಮತ್ತ ಷದಷಯಯು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನ. 

ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ. ದೂ:28437739

9880206339

01/09/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತಗ್ೆ ಸೆೀರಿದ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ೆಟ್ಟಟಗ್ೆ 

಄ಂಖಡಿಖಳು ಹಹಖೂ ಸಷುಖಳ ಶೆಡ ಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Executive Officer, 

Taluk Panchayat, 

South Tauk, 

Bangalore Urban 

District

02/09/2010 22/09/2010

940 ರ್ೆ.ಸಿ. ಲ್ೊೀರ್ಹಂತ ಯೆಡಿಿ

ಬನ್ ಚಿನುಸಹಾಮ ಯೆಡಿಿ

ನಂ.73/1/2, ಶಹಭಣಣ ಯೆಡಿಿ 

ಔಟಟಡ, ರ್ೆ.ಅರ್. ಗ್ಹಡಾನ್, 8ನೆೀ 

ಫಹೆರ್ಕ, ರ್ೊೀಯಭಂಖಲ

ಫೆಂಖಳೄಯು-95

಄ಜಿಾಭೂಲಔ ಮ:9880577925.

03/09/2010 68 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ಖೂಳ್ಳಭಂಖಲ

ಖೂಳ್ಳಭಂಖಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:68ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ವೆೀಣುಗ್ೊೀಹಲ್ ಯೆಡಿಿ ಎಂಫುಯು 

಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆಖಳ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಖಹತ್ೆ 

ಭಹಡಿಸಿರ್ೊಂಡು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಹಹಖೂ ಄ಔರಭ 

ಭಂಜೂಯಹತ್ತಮನುು ಯದುಾಡಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

06/09/2010 27/09/2010
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942 ಯಹಭಔೃಶಣಮಯ

ಭಹಜಿ ಄ಧಯಕ್ಷಯು

ಭಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ 

ಂಚಹಮತ್ತ, ದಹಷನುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ,

ಫೆಂ.ಈ.ತ್ಹ. ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

04/09/2010 43 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ರ್ಹಚೊಸಳ್ಳಿ

ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:43ಯ 3ಎಔಯೆ ವಮಶಹನ 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಄ನಧಿಔೃತ ಔಟಟಡಖಳು ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

06/09/2010 27/09/2010

946 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಟಟಣಗ್ೆಯೆ

ಟಟಣಗ್ೆಯೆ, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂ.ದ. ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

04/09/2010 2/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಟಟಣಗ್ೆಯೆ

ಟಟಣಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:2/3ಯ ಫಹಜುವನ ಭಹಲ್ಲಔಯು 

ಷರ್ಹಾರಿ ಒಣಿ ಜಹಖನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಫೃಸತ್ 

ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

06/09/2010 27/09/2010
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950 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

04/09/2010 51, 52, 57 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 3

ರ್ೊಲೂಯು

ರ್ೊೀಲೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:51, 52, 57ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಬೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ ಖಹತ್ಹ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

06/09/2010 27/09/2010

959 ಎಂ. ದೆೀಯಹಜ

ಬನ್ ಭುನಿಯಹಮಪ

಄ಳಹಿಳಷಂದರ, ಜಿರ್ೆವರ್ೆ ಄ಂಚೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು-65

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

07/09/2010 2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ2

಄ಳಹಿಲಷಂದರ

಄ಳಹಿಳಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:2ಯ 03ಎಔಯೆ 25ಖುಂಟೆ 

ಖುಂಡು ತ್ೊೀು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

13/09/2010 03/10/2010224
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962 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಫನೆುೀಯುಗಟಟ

಄ನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/09/2010 98 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ.

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:98ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನನುು 

ಶಿರೀ. ಜಮಯಹಂ (ಭಹಜಿ ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಛೆೀಭಾನ್)ಯಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯು ಹಹಖೂ ತುುರಿಮನುು ಆನೂು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷದಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

13/09/2010 03/10/2010

970 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

13/09/2010 19, 20, 211, 7. ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫೆನಿುಗ್ಹನಸಳ್ಳಿ

ಫೆನಿುಗ್ಹನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:19ಯ 8ಎಔಯೆ 21ಖುಂಟೆ 

ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:20ಯ 29ಖುಂಟೆ, ಫಹಣಷವಹಡಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ:211ಯ 8ಎಔಯೆ ಹಹಖೂ ನೂಯ ತ್ತಪಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ:73ಯ ರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. ಜಮರರ್ಹಶ್ ಹಹಖೂ 

ಆತಯಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

14/09/2010 04/10/2010
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973 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

24/09/2010 113 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ರ್ೆ.ಜಿ. ಫಹಯಡಯಸಳ್ಳಿ

ರ್ೆ.ಜಿ. ಫಹಯಡಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:113ಯ ಷುಭಹಯು 9ಎಔಯೆ 

24ಖುಂಟೆ, ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. ಜಮರರ್ಹಶ್ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

24/09/2010 14/10/2010

984 ಬ.ಅರ್. ಄ಂಫೆೀಡುರ್ ಮುಔಯ 

ಷಂಗ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ.ಪೀರ್ಸಟ,

ಫೆಂಖಳೄಯು-36

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/09/2010 81 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಕ್ಚತುಖನೂಯು

ಕ್ಚತುಖನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:81ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖನುು 

ಶಿರೀಭತ್ತ. ರಬಹತ್ತ ಯಯು ಷುಭಹಯು 6ಎಔಯೆ ಹಹಖೂ ಶಿರೀ. 

ಖಲ್ಲಪಿೀಟರ್ ಯಯು 5ಎಔಯೆ ಜಹಖನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

22/09/2010 12/10/2010
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986 ಬದರಯೆಡಿಿ ಬನ್ ತ್ಹಮಪಯೆಡಿಿ 

(ಲ್ೆೀಟ್)

ಭುತ್ಹುನಲೂೆಯು ಗ್ಹರಭ, 

ಷದಷಯಯು

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/09/2010 63 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಮಡನಸಳ್ಳಿ.

ಮಡನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:63ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ 4-

10 ಎಔಯೆ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಭತುು ಚಂದಹುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:45/1 

ಭತುು 52/6 ಷರ್ಹಾಯರ್ೆು ಭುಟುಟಗ್ೊೀಲು 

ಹಹಕ್ಚರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳುಿ 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Anekal 

Taluk

23/09/2010 13/10/2010

987 ಯತು ನಯಸಿಂಸಭೂತ್ತಾ

ಜಿಲ್ಹೆಂಚಹಮತ್ತ ಷದಷಯಯು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನ. 

ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ, ಮ:9243100735

22/09/2010 67 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:67ಯ 1ಎಔಯೆ 35ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ವ. ಶಿರೀನಿವಹರ್ಸ ಬನ್ 

ವೆಂಔಟಯಹಭು  ಎಂಫುಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

23/09/2010 13/10/2010230
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998 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು

ಜಹಲ್ಹಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

29/09/2010 212 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:212ಯ 1ಎಔಯೆ 13ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತಮ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಸೆೈಟುಖಳನಹುಗಿ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು 

ಶಹಲ್ಹ ಮೈದಹನರ್ೆು ರ್ಹಯ್ತಾರಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

06/10/2010 26/10/2010

1001 ಎನ್. ಷತ್ತೀಶ್ ಬನ್ ನಹಯಹಮಣ 

ಯೆಡಿಿ

ರ್ೊೀಡಿಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, ಏಯಪೀಟ್ಾ 

ಯಸೆು,

ತೂಾಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

29/09/2010 104/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ರ್ೊಡಿಸಳ್ಳಿ

ರ್ೊೀಡಿಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:104/3ಯ ಷುಭಹಯು 10ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಶಿರೀ. ವಹಷುದೆೀಮಯ ಬನ್ ತ್ತಭಮಮಯ ಹಹಖೂ 

ಆಯ ಔುಟುಂಫದಯು ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಔಟಟಡಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

06/10/2010 26/10/2010
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1004 ಬ. ಅಂಜನಪ

ನಂ.255, 3ನೆೀ 'ಬ'಄ಡಿಯಸೆು

3ನೆೀ ಸಂತ, 2ನೆೀ ಫಹೆರ್ಕ

ಫಷವೆೀವಾಯನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು-79

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

01/10/2010 140 ರಿಂದ 162 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:140 ರಿಂದ 162 ಯ ಔಂದಹಮ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳ ುನರ್ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿ ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಷವೆಾ 

ನಂಫರ್ ಖಳ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ತುರಿಮನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

04/10/2010 24/10/2010

1012 ವೆಂಔಟಯಹಮ್

ನಂ.151, ಚಹಭುಂಡಿನಖಯ

ಇಯಣಣನಖುಡೆಿ

ಔನಹಾಟಔ ಄ನಹಥ ಭಔುಳ 

ಅವರಭ/ರ್ೆೀಂದರ ಎದುಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು-560085

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/10/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:87, 89, 90, 91ಯ 

ಷರ್ಹಾಯು "ಔನಹಾಟಔ ಄ನಹಥ ಭಔುಳ ಄ಭಿೃದಿಾ ಷಂಸೆಥ" ಗ್ೆ 

ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿಯುುದನುು ಶಿರೀ.ಯಹಭರಬು ಭತುು ಶಿರೀ. 

ಲಕ್ಷಣ ಹಹಖೂ ಔುಟುಂಫದಯು ಜಮೀನಿನ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಹಹಖೂ ಄ಔರಭ ಫಳರ್ೆ ಭಹಡುುದನುು 

ತಡೆಮಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

11/10/2010 02/11/2010
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1030 ವೆೈಜಮಂತ್ತ ಭಹಲ ರ್ೊೀಂ 

ಯಹಧಔೃಶಣ

4ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು, ಯೊೀರ್ಸ ಗ್ಹಡಾನ್,

ದೆೀಷಂದರ ಭುಕಯ ಯಸೆು, 

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ

ಫೆಂಖಳೄಯು-36

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9845180463

12/10/2010 38,34,71 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಫಂಡೆಫೊಭಮಷಂದರ

ಫಂಡೆಫೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:38, ರ್ಹಡು ಄ಖರಹಹಯ 

ಷ.ನಂ:34, ಯಹಂುಯ ಷ.ನಂ:71 ಹಹಖೂ ಡೆಿೀಯಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:71ಯ ಷುಭಹಯು 400ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭ ತುುರಿ ತಡೆದು ಹಹಖೂ  

ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

13/10/2010 03/11/2010

1034 ನಹಖಯಹಜ್

ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾ

14/10/2010 ಷ.ನಂ:119/1 

(ವಹಡಾ ನಂ.25)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಹೊಯಭಹು

ಹೊಯಭಹು ಗ್ಹರಭದ ಷರ್.ಎಂ.ವ.ನಖಯ, 8ನೆೀ ಄ಡಿ ಯಸೆು, 

4ನೆೀ 'ಎ' ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಭನೆ ನಂ.63ಯ ಔುದಲ್ಲೆ ಆಯು 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮ 10಄ಡಿ ಜಹಖನುು (ಶಿಿಭರ್ೆು) ಹಹಖೂ 

ೂಾದಲ್ಲೆಯು 25಄ಡಿ ಯಸೆು ಜಹಖದಲ್ಲೆ 5಄ಡಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡುತ್ತುದುಾ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಄ಔರಭ ಎಂದು ರ್ೆಡಲು 

ಖುಯುತ್ತಸಿದ ಖುಯುತು ಷಹಹ ಲ್ೆಕ್ಚುಷದೆ 2 ಄ಂತಸಿುನ ಖೃಸ 

ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

15/10/2010 05/11/2010236
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1039 ಫಲಯಹಮೀ ಗ್ೌಡ

ನಂ:132, 2ನೆೀ ಭುಕಯ ಯಸೆು, 2ನೆೀ 

಄ಡಿಯಸೆು, ಚಹಭುಂಡೆೀವಾರಿ ಲ್ೆೀ 

ಓಟ್ , ದೊಡಿಫೊಭಮಷಂದರ, 

ವದಹಯಯಣಯುಯ ಭುಕಯ ಯಸೆು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-97

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

9342847828

18/10/2010 49 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ಫೊಭಮನಸಳ್ಳಿ

ಫೊಭಮನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:49/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12 ಹಹಖೂ ಆತ್ಹಯದಿಖಳ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

19/10/2010 09/11/2010

1049 ಶಿರೀ. ವೀಯಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ನಂಜುಂಡಪ

ನಿದೆೀಾವಔಯು, ಧಭಾಸಹಖಯ 

ವದಹಯಷಂಸೆಥ

ದೊಭಮಷಂದರ, ಅನೆೀಔಲ್ 

ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/10/2010 214:1ಎ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ದೊಭಮಷಂದರ

ದೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:214:1ಎ ಯಲ್ಲೆ 1ಎಔಯೆ 

02ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ಶಿರೀ. ಜಮಹಲಯೆಡಿಿ 

 ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

27/10/2010 17/11/2010
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1053 ಜಮಣಣ

ಟಟಣಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭ, ಈತುಯಸಳ್ಳಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂ.ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

29/10/2010 8 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -3

ಡಿಯಹಳಯ

ಡಿಯಹಳಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:8ಯ 4ಎಔಯೆ ತುುರಿಮಹದ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು 1ಎಔಯೆ ಎಂದು ಷುಳುಿ 

ಭಹಹಿತ್ತ ನಿೀಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. 

ಖೊೀಡೆ ಎಂಫುಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

02/11/2010 22/11/2010

1054 ರಿಜಿಸಹಿರ್,

ಫೆಂಖಳೄಯು ವವಾವದಹಯನಿಲಮ

ಜ್ಞಹನಫಹಯತ್ತ ರ್ಹಯಂರ್ಸ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-56

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/11/2010 16 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ನಹಖಯಫಹವ

ನಹಖಯಫಹವ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:16ಯ 3ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಶಿರೀಭತ್ತ. ಭುನಿಮಭಮ ಯಯು ಄ಔರಭ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

03/11/2010 23/11/2010
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1055 ರಿಜಿಸಹಿರ್

ಫೆಂಖಳೄಯು ವವಾವದಹಯನಿಲಮ

ಜ್ಞಹನಫಹಯತ್ತ ರ್ಹಯಂರ್ಸ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-56

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/11/2010 22,23,26,27,33,3

4

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ನಹಖದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ನಹಖದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:22,23,26,27,33,34 ಯ 

ಷರ್ಹಾಯು ಫೆಂಖಳೄಯು ವವಾವದಹಯನಿಲಮರ್ೆು ಭಂಜೂಯು 

ಭಹಡಿದಾ ಜಹಖನುು ಹಹಖೂ ವಮಶಹನ ಜಮೀನನುು 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

03/11/2010 23/11/2010

1061 ಟ್ಟ. ಬದಹರಯೆಡಿಿ

ಬನ್ ತ್ಹಮಪಯೆಡಿಿ

ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ಷದಷಯಯು

ಭುತ್ಹುನಲೂೆಯು ಗ್ಹರಭ, 

ಷಜಹಾುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

03/11/2010 123, 14 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ಗ್ೊೀಷಂದರ

ಗ್ೊೀಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:123ಯಲ್ಲೆ 1ಎಔಯೆ 13ಖುಂಟೆ 

ಖುಂಡು ತ್ೊೀು ಜಮೀನನುು ಖುಂಡುತ್ೊೀಹಗಿ 

ರ್ಹಯ್ತಾರಿಷು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:14ಯಲ್ಲೆ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ 

ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಷುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ತುುರಿ ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

08/11/2010 29/11/2010242
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1064 ಔುಭಹರಿ ರ್ೊೀಂ ಭಹಯಪ

ಹಹಖೂ ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು

ಮೈಲಷಂದರ, ಫೆೀಖೂಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದ. ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/11/2010 80 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಮೈಲಷಂದರ

ಮೈಲಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:80ಯ 7ಎಔಯೆ 38ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನು ಹಹಖೂ ಆದೆೀ ಷ.ನಂ. ರಿನ 

8ಎಔಯೆ 17ಖುಂಟೆ ಭುಪತ್ ರ್ಹಲ್ ಜಮೀನು ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಹೊಷ ನಂ.138 ನಭೂದಿಸಿ ಶಿರೀ.ವೆಂಔಟಸಹಾಮ 

ಹಹಖೂ ಆಯ ುತರಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ಹಹಖೂ ತುುರಿ 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

09/11/2010 29/11/2010

1075 ಫುದಾ ಎಜುರ್ೆೀಶನ್ ಸೊಸೆೈಟ್ಟ 

ಭತುು ಟರರ್ಸಟ (ರಿ).

ಶಿರೀನಿಧಿ ರ್ಹಂೆೆರ್ಕು, ಭಲೆತಸಳ್ಳಿ, 

ಭಹಖಡಿ ರಿಂಗ್ ಯಸೆು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 056. 

23211056

11/11/2010 38, 39 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಗಿಡದರ್ೊನೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಗಿಡದರ್ೊನೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.38, 39ಯ 6ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನು "ಫುದಾ ಎಜುರ್ೆೀಶನ್ ಟರರ್ಸಟ" ಯರಿಗ್ೆ 

ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು ಜಮೀನನುು ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ. ಷದಷಯಯ 

ಭುಂದಹಳತಾದಲ್ಲೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಅಜ್ಞೆ ಈಲೆಂಘಿಸಿ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ನಿವೆೀವನಖಳನುು ವಂಖಡಿಷುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆಮು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

12/11/2010 02/12/2010
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1086 ಸೆೈಮದ್ ಯಜಹರ್ಕ

ನಂ.21/ಎ, ಯಹಭಔೃಶಣ 

ಹೆಖಡೆನಖಯ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ. ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು-77

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/11/2010 97 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಯಹಚೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಯಹಚೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:97ಯ 11ಎಔಯೆ 2ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀಭತ್ತ ಸಸೆೈನ್ ಪಹತ್ತಭ ಯಯು 

಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ನಿವೆೀವನ ಭಂಜೂಯು 

ಡೆಮಲು ಸಣಿಷುತ್ತುಯು ಄ಯ ವಯುದಾ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

19/11/2010 09/12/2010

1088 ಭಹೆೀಂದರ ಬನ್ ಜಯಮಯ

ನಂ.124-125, 6ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, 

ಎನ್.ಎರ್ಸ.ಹಳಯ

ಬ.ಟ್ಟ.ಎಂ. IIನೆೀ ಫಡಹಣೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-76

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/11/2010 10 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 2

ೆದಾನಹಳಯ

ೆದಾನಹಳಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:10ಯ 67ಎಔಯೆ 27ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚುಿರಿ ಬೂಮ ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

19/11/2010 09/12/2010
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1093 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಔಲ್ೆುಯೆ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ. ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂ.ನ. ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/11/2010 389 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಔಲ್ೆುಯೆ

ಔಲ್ೆುಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:389ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು ಔಟೆಟ 

ಜಹಖನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಭಳ್ಳಗ್ೆ 

(ಶೆಡ)ಖಳನುು ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

19/11/2010 09/12/2010

1098 ಲಕ್ಷಿಭಮ ರ್ೊೀಂ ಶಿರೀನಿವಹರ್ಸ

ನಂ.33/2, ಹಮಪ ಗ್ಹಡಾನ್

ಟಹಷುರ್ ಟೌನ್, ಫೆಂಖಳೄಯು-51

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

20/11/2010 88/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಹೊಯಭಹು

ಹೊಯಭಹು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:88/2ಯ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು 

ಬೂಖಳಿಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಭಣುಣ ಹಹಕ್ಚ ಷಭ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔುದ ಷವೆಾ ನಂ ವೆಂದು ತ್ೊೀರಿಸಿ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ಭಳ  ೆನಿೀಯು 

ಸರಿಮಲು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮ ತುುರಿಮನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

22/11/2010 12/12/2010248
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1099 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಆಂಡೆವಹಡಿ

ಆಂಡೆವಹಡಿ ಗ್ಹರಭ, ಔಷಫಹ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/11/2010 32/6 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಔಷಫಹ

ಆಂಡೆವಹಡಿ.

ಆಂಡೆವಹಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:32/6ಯಲ್ಲೆನ 11ಎಔಯೆ 06ಖುಂಟೆ 

ಕಯಹಫು ಜಮೀನನುು ರಬಹವ ಯಕ್ಚುಖಳು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಭನವ ಷಲ್ಲೆಸಿದಾಯು ಷಹಹ 

಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು ತುುರಿದಹಯಯ ವಯುದಾ ನಿಧಹನ ಖತ್ತ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

30/11/2010 20/12/2010

1101 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಗ್ೆೀಯುಹಳಯ 

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

25/11/2010 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ತ ಷ.ನಂಫರಿಲೆದ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಹಹಖೂ ಗ್ೆೀಯುಹಳಯದ 

ಗ್ಹರಭದ ವದಹಯ ಷಂಸೆಥಮ, ಅಟದ ಮೈದಹನರ್ೆು ಭಂಜೂಯು 

ಭಹಡಿದ ಜಹಖ, ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖ, ಔಂದಹಮ ಆಲ್ಹಖೆಮ 

ಯಹಜಷಾ ನಿರಿೀಕ್ಷಔಯ ಷತ್ತ ಖೃಸ, ಔಛೆೀರಿಖಳ ಜಹಖನೂು 

ಷಹಹ ಶಿರೀ. ಖಣೆೀಶ್ ಯೆಡಿ,ಿ ನಹಯಹಮಣ ಸಹಾಮ, ತುಳಜಪ 

ಎಂಫುಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ೆೈಗ್ಹರಿರ್ಹ 

ಈದೆಾೀವರ್ಹುಗಿ ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

30/11/2010 20/12/2010
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1102 ಸಹಾಜನಿಔಯು, ಅನೆೀಔಲ್ 

ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/11/2010 57 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ಸಿಂಗ್ೆೀನ಄ಖರಹಹಯ

ಸಿಂಗ್ೆೀನ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:57ಯಲ್ಲೆ 2ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನೆಂದು ವಶೆೀಶ ಜಿಲ್ಹೆಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಅದೆೀವ ಭಹಡಿದುಾ 

ುನ: ಖಹಷಗಿಮರಿಗ್ೆ ಖಹತ್ೆ ಭಹಡಲು ಅದೆೀವ ಭಹಡಿಯು 

ಫಗ್ೆೆ ದೂಯು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

30/11/2010 20/12/2010

1104 ಅಮುಬ್ ಹಷಹ

ತರ ಯಹಹಯರ್ಹುಗಿ

ನಂ.275, ಄ಜಮತ್ ಭಂಜಿಲ್

1ನೆೀ ಭುಕಯಯಸೆು, 2ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು

ಹೆರ್ಚ.ಎ.ಎಲ್. ಄ಂಚೆ, 

಄ನುಷಂದರಹಳಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು-17

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

27/11/2010 46, 47, 53, 141 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ಔತ್ತರಖುೆಪ

ಔತುರಿಖುೆಪ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 46, 47, 53, 141ಯಲ್ಲೆ 8ಎಔಯೆ 

22ಖುಂಟೆ ಜಹಖರ್ೆು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಷೃಶಷನೆ ಭಹಡಿಯು ದಹಕಲ್ೆ 

ಭೂಲಔ ತುುರಿಮಹಗಿಯು ರದೆೀವನುು ರ್ಹನೂನಿನಂತ್ೆ 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಂಡು ಭೂಲ ಖಹತ್ೆದಹಯಯ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ತ್ತದುಾಡಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

30/11/2010 20/12/2010

251

252



1109 ಫೆೀನಹಮ

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

27/11/2010 14 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ಫಹಯಟೆಖುಟೆಟಹಳಯ

ಫಹಯಟೆಖುಟೆಟಹಳಯದ ಷ.ನಂ:14ಯ 6ಎಔಯೆ 7ಖುಂಟೆ ರ್ೆಯೆ 

ರದೆೀವದಲ್ಲೆ (ಯಹಭಸಹಾಮ ಹಳಯ ರ್ೆಯೆ) ಆದೆ. ಆದಯ 

ಷುಭಹಯು 38ಖುಂಟೆ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ ಚಿಔುಣಣ ಎಂಫುರಿಗ್ೆ 

ದಯಖಹಷುು ಭಹಡಿರ್ೊಡಲ್ಹಗಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ 

ಸಹಾಜನಿಔರಿಗ್ೆ ಸಔುು ತರ ಭಹಡಿರ್ೊಡಲ್ಹಖುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ 

ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ತ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

29/11/2010 20/12/2010

1115 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

02/12/2010 91 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ಯಹಮಷಂದರ

ಯಹಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:91ಯ ಸಯಹಜಹಗಿದುಾ ಷದರಿ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಔಂದಹಮ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಖಹತ್ೆ ಭಹಡುತ್ತುಯು 

ಫಗ್ೆೆ ದೂಯು.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

03/12/2010 23/12/2010254
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1118 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂ. 

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/12/2010 43 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ರ್ಹಚೊಸಳ್ಳಿ

ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:43ಯ ಷುಭಹಯು 1ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ಫೊಭಮಮಯ ಭತುು ಖಂಗ್ಹಧರ್ 

ಎಂಫುಯು ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಫಹಡಿಗ್ೆಗ್ೆ ನಿೀಡುತ್ತುಯು ವಯುದಾ ರ್ಹನೂನು 

ರಿೀತ್ತ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಂಡು ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಸಹಾಜನಿಔಯ ಈದೆಾೀವರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

03/12/2010 23/12/2010

1119 ಎಲ್. ಯೂೆೀಶ್ ಔುಭಹರ್

ನಂ.9, ಷುಫಬಯಹಜು ಯಸೆು

ಭಹಯುತ್ತಸೆೀವಹ ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು-33

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/12/2010 53 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ಲ್ಲಂಖಯಹಜುಯ

ಲ್ಲಂಖಯಹಜುಯದ ಷ.ನಂ:53ಯ 2ಎಔಯೆ 21ಖುಂಟೆ ರ್ೆಯೆ 

ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. ಹಿೀಯಹಚಂದ್, ಚಂದರಶೆೀಕರ್ ಭತುು 

ನಹಯಹಮಣಸಹಾಮ ಎಂಫುಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಂಜೂಯು 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಯದುಾಡಿಸಿ, ತುುರಿದಹಯಯ ಫಗ್ೆೆ 

ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ತ ಔರಭರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

03/12/2010 23/12/2010
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1129 ವಂಔಯಲ್ಲಂಖಮಯ

ಬನ್ ಲ್ಲಂಖಮಯ

ನಂ.28, 1ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, ಅಜಹದ್ 

ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು-18

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

06/12/2010 59, 1, 2, 9, 10 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ ಮಡಿಮೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:59ಯ 

ಹಹಖೂ ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:1, 2, 9, 10 ಯ ರ್ೆಯೆ 

ಜಮೀನನುು ಷವೆಾ ಭಹಡಿಷುವಹಖ ರ್ೆಯೆಮ ಜಹಖನುು 

ಔಡಿಮ ತ್ೊೀರಿಸಿಯುುದನುು ಷರಿಡಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

ADLR, City 

Survey & 

Settlement.

29/12/2010 19/01/2011

1133 ಎ. ಜಮಯಹಭಯೆಡಿಿ ಬನ್ 

ಅಂಜನಪಯೆಡಿಿ

ನಂ.5, ಶಿರೀ.ಸರಿನಿಲಮ, 1ನೆೀ 

ರ್ಹರರ್ಸ,

ಯೀಗಿ ವೆೀಭನಯಸೆು, 

ದೊಡಿಫಹಣಷವಹಡಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು-43

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

07/12/2010 83 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಹೊಯಭಹು

ಹೊಯಭಹು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:83ಯ 37ಎಔಯೆ 14ಖುಂಟೆ 

ವಸಿುೀಣಾದ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿಮನುು ನಹಯಮಹಲಮು 

ಅದೆೀವ ನಿೀಡಿಮೂ ಷಹಹ ತುುರಿಮನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷದಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ಹಹಖೂ 

ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

08/12/2010 28/12/2010
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1136 ಫೆೀನಹಮ

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

09/12/2010 10, 11, 12, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ2

ಜಔೂುಯು ಹೆಂಟೆೀವನ್

ಜಔೂುಯು ಹೆಂಟೆೀವನ್ ಯ ಷ.ನಂ:10ಯ 30ಖುಂಟೆ ಜಹಖನುು 

ಶಿರೀ. ಄ಂದಹನಪ, ಷ.ನಂ:11ಯ 30ಖುಂಟೆ ಜಹಖನುು 

ಶಿರೀಭತ್ತ. ಸನುಭಔು ರ್ೊೀಂ. ಲ್ೆೀ. ಸನುಭಂತಯಹಮಪ, 

ಷ.ನಂ:12ಯ 30ಖುಂಟೆ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. ನಹಯಹಮಣ 

ಎಂಫುರಿಗ್ೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

10/12/2010 30/12/2010

1140 ನಯಸಿಂಸಯೆಡಿಿ ಬನ್ 

ಷೂಮಾನಹಯಹಮಣ ಯೆಡಿಿ

ಚಂದಹುಯ, ಹೊಷೂಯು 

ಭುಕಯಯಸೆು

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

13/12/2010 5, 37, 12, 155, 

62, 150, 97, 116 

ಆತ್ಹಯದಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಚಂದಹುಯ.

ಚಂದಹುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:5ಯಲ್ಲೆ 13ಖುಂಟೆ, 37ಯಲ್ಲೆ 

0.05ಖುಂಟೆ, 12ಯಲ್ಲೆ 38ಖುಂಟೆ, 155ಯಲ್ಲೆ 19ಖುಂಟೆ, 62ಯಲ್ಲೆ 

10ಖುಂಟೆ ಆತ್ಹಯದಿ. ಜಮೀನುಖಳನುು ಖಹಷಗಿಮಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಪಹಯಔಟರಿ, ಹೊೀಟಲ್ ಖಳು 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು 

ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

15/12/2010 05/01/2011260
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1143 ನಿವಹಸಿಖಳು, ಂತಯಹಳಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

13/12/2010 57/1, 58 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಂತಯಹಳಯ

ಂತಯಹಳಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:57/1, 58ಯ ಜಹಖನುು 

ಷತ್ತ ಫಡಹಣೆಮಹಗಿ ನಿಮಾಸಿ ಹಹಖೂ ನಿವೆೀವನಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡು ಔಂದಹಮಖಳನುು ಹತ್ತಷುತ್ತುದುಾ ಇಖ 

ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ. ಮಯು ಷದರಿ ಜಮೀನು ರ್ೆಯೆಮಹಗಿದುಾ 

ನಿವೆೀವನಖಳನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ನೊೀಟ್ಟೀರ್ಸ 

ನಿೀಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಜಹಖನುು ಷವೆಾ 

ಭಹಡಿ, ನಹಯಮ ದೊಯಕ್ಚಸಿರ್ೊಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

15/12/2010 05/01/2011

1153 ಬ. ಷುಯೆೀಶ್ ಔುಭಹರ್

ನಂ.109, ಯಹಜಹನುಔುಂಟೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/12/2010 6, 7, 8 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ2

ಚೊಔುನಸಳ್ಳಿ

ಚೊಔುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:6, 7, 8ಯಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು 

ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

20/12/2010 10/01/2011
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1162 ಭುನಿಯಹಜು

ಕ್ಚೀಲಯು

ನಂ.2/4, 1ನೆೀ ಭಸಡಿ, 1ನೆೀ 'ಬ' 

಄ಡಿಯಸೆು, ಄ವಾಥ್ ನಖಯ, 

ಷಂಜಮನಖಯ ಭುಕಯಯಸೆು,ಫೆಂ-

94

9880063784

21/12/2010 187, 186/1, 

186/2, 186/3, 

97, 98, 184, 162

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಫುಔುಸಹಖಯ.

ಫುಔುಸಹಖಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 187, 186/1, 186/2, 186/3, 

97, 98, 184, 162ಯ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

29/12/2010 19/01/2011

1167 ಪಿ. ಬ. ಯಹಜು

ನಂ.24, ಸಿಎಂಹೆರ್ಚ ಯೊೀಡ

ಲಕ್ಚಮಿುಯಂ, ಸಲಷೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು-8

9845295136

23/12/2010 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಔಷನಸಳ್ಳಿ

ಔಷನಸಳ್ಳಿ ಹಹಖೂ ರ್ೆೈರ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಸಹಖುಳ್ಳ 

ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಹಹಖೂ 

ಆದೆೀ ಗ್ಹರಭದ ಯಹಜುರ್ಹಲುವೆಮನೂು ಗ್ೊೀಲಿನ್ ಗ್ೆೀಟ್ 

ಬಲಿರ್ಸಾ ಯಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಹಟ್ಾ ಮಂಟ್ 

ಔಟುಟತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

24/12/2010 15/01/2011
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1183 ರಜಹವಹಣಿ ತ್ತರರ್ಹ ರಔಟಣೆ

ದಿ:24-12-2010, ುಟ-03

28/12/2010 100/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಬ.ನಹಯಹಮಣುಯ

ಬ.ನಹಯಹಮಣುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:100/3ಯ ಷುಭಹಯು 01-

07ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು, ಔಲುೆ ಫಂಡೆಖಳನುು ಡೆದು ಹಹಕ್ಚ 

ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ರಿತ್ತಾಸಿ, ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ 

ಭಹಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಂಡು ತುುರಿಮನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

29/12/2010 19/01/2011

1184 ಶಿರೀನಿವಹರ್ಸ

ವಯೊೀಧ ಕ್ಷದ ನಹಮಔಯು

ಅುರ್ಹಮಾದಶಿಾ

ತರದಭೂಲಔ

28/12/2010 ಷ.ನಂ:37 

(ವಹಡಾ ನಂ. 12)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ಶೆಟ್ಟಟಸಳ್ಳಿ

ಶೆಟ್ಟಟಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:37 (ವಹಡಾ ನಂ.12)ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ.ಔೃಶಣಭೂತ್ತಾ ಎಂಫುಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

29/12/2010 19/01/2011266
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1197 ಎಲ್. ವಂಔಯಲ್ಲಂಖಮಯ ಬನ್ ಜಿ. 

ಲ್ಲಂಖಮಯ

ನಂ.28, 1ನೆೀ ಄ಡಿ ಯಸೆು

ಅಜಹದ್ ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು-18

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

01/01/2011 102 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ಚಿಔು ಫಹಣಹಯ

ಚಿಔುಫಹಣಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:102ಯ 21ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಕಯಹಫು ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

03/01/2011 23/01/2011

1198 ಲ್ೆೀರ್ಕ ಡೆಲಪ್ ಮಂಟ್ ಄ಥಹರಿಟ್ಟ

2ನೆೀ ಭಸಡಿ, ರಿಷಯ ಬನ

ನಂ.49, ಚರ್ಚಾ ಸಿಿೀಟ್, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-01

ತರದಭೂಲಔ

01/01/2011 108, 109, 110 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ಹೆಫಹಬಳ

ಹೆಫಹಬಳ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:108, 109, 110ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಅರ್.ಟ್ಟ. ನಿವಹಸಿಖಳಹದ ಶಿರೀ. ಯಹಭಚಂದರಮಯ 

ಎಂಫುಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

03/01/2011 23/01/2011
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1204 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ರ್ಹಡಿಗ್ಹನಸಳ್ಳಿ

ಜಹಲಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈ(಄)ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

04/01/2011 31 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ರ್ಹಡಗ್ಹನಸಳ್ಳಿ

ರ್ಹಡಿಗ್ಹನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:31ಯ ಷುಭಹಯು 04ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲು ರಬಹವ ಯಕ್ಚುಖಳು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ ಹಹಖೂ ಷದರಿ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಂಖಡಿಖಳು, ಲ್ಹರಿ ರ್ಕುಾ, ಜಲ್ಲೆ ಔರಶರ್ 

ಖಳನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

05/01/2011 25/01/2011

1208 ಔನಹಾಟಔ ರಜಹ ರ್ಹರಂತ್ತ

ನಂ.16/1, ರ್ೆಂಫತುಸಳ್ಳಿ, 

ಗ್ೊಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ ಪೀರ್ಸಟ, ಫೆಂಖಳೄಯು-

83

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

7760643585

05/01/2011 31 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಬಲ್ಹಾಯದ ಸಳ್ಳಿ.

ಬಲ್ಹಾಯದಸಳ್ಳಿ ಷ.ನಂ:31ಯ ಸಲು ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನುಖಳನುು ರ್ೆ.ರ್ೆ.ಶರಿೀಫ್ ಎಂಫುಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಹಹಖೂ 

ಅಥಿಾಔವಹಗಿ ಹಿಂದುಳ್ಳದರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿರ್ೊಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

06/01/2011 26/01/2011
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1222 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು

ಜಹಲಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಗ್ಹರ.ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

07/01/2011 259, 340 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:340ಯ 9ಖುಂಟೆ ಹಹಖೂ 

ಷ.ನಂ:259ಯ 5ಎಔಯೆ ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆುಮನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ತಂತ್ತಫೆೀಲ್ಲ ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

10/01/2011 30/01/2011

1226 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ದೊಡಿಔನುಲ್ಲೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/01/2011 8 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ದೊಡಿಔನುಲ್ಲೆ

ದೊಡಿಔನುಲ್ಲೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:8ಯ ದಲ್ಲತ ಜನಹಂಖರ್ೆು ಸೆೀರಿದ 

ಜಮೀನನುು "ಗ್ೆರಿಜಿಮ್ ುನಾಷತ್ತ" ಮಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತಭಮ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ಗ್ಹಾಯ್ತಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

17/01/2011 07/02/2011272
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1228 ಎಂ. ದೆೀಯಹಜ್

ಷಂಹದಔಯು

ಔನುಡ ಯಹಜಯ ಲ್ೊೀಔಭಹಷ ತ್ತರರ್ೆ

ಚಿಔುಫೊಭಮಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/01/2011 105 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ2

಄ಳಹಿಲಷಂದರ

಄ಳಹಿಲಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:2ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 15ರಿಂದ 20ಖುಂಟೆ ಜಮೀನನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ ಹಹಕ್ಚಯು ಫಗ್ೆೆ 

ಹಹಖೂ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮ ಔಟಟಡದ ಮೀಲ್ೆ ರ್ಹಂೌಂಡ 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

17/01/2011 07/02/2011

1236 ಫೆೀನಹಮ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/01/2011 143, 144 (ಸಳೆೀ 

ನಂ.87)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:143, 144 (ಸಳೆೀ ನಂ.87)ಯ 

4ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ 

ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ವಂಖಡಿಸಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ಹಹಖೂ ತುುರಿಮನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

17/01/2011 07/02/2011
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1238 ರ್ೆ.ವ. ನಹಗ್ೆೀಶ್

ಡೆೀಯಸಳ್ಳಿ ರ್ಹರರ್ಸ, ಸುಷೂುಯು 

ಯಸೆು

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈ.ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/01/2011 77 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

ಪಿಳಿಸಳ್ಳಿ

ಪಿಳಿಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:77ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಔುದ 

ಜಮೀನಿನಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಲ್ೆೀಓಟ್ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು  

ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು 

ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

17/01/2011 07/02/2011

1243 ಔನಹಾಟಔ ರಜಹ ರ್ಹರಂತ್ತ

ಅನೆೀಔಲ್ ಟೌನ್, ಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-106

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/01/2011 23 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಔಷಫಹ

ತಭಮನಹಮಔನ ಸಳ್ಳಿ

ತಭಮನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ ಷ.ನಂ:23ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಬೂಖಳಿಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

12/01/2011 02/02/2011
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1246 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಷೂಲ್ಲರ್ೆಯೆ, 

಄ಖಯ, ಖಂಖಷಂದರ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

13/01/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಷೂಲ್ಲರ್ೆಯೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು ವಹಯಪಿುಗ್ೆ ಫಯು ಷೂಲ್ಲರ್ೆಯೆ, 

಄ಖಯ, ಖಂಖಷಂದರ, ಄ಖಯ, ಯಹಮೀಸಳ್ಳಿ ಹಹಖೂ ಆತಯ 

ಗ್ಹರಭಖಳ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳನುು ಫಖಯ ಸುಔುುಂ 

ಸಹಖುಳ್ಳ ಷಔರಮೀಔಯಣ ಷಮತ್ತಯ್ತಂದ ಫಲ್ಹಢಯರಿಗ್ೆ 

ಹಹಖೂ ಆತಯರಿಗ್ೆ ನಿೀಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

13/01/2011 03/02/2011

1258 ಷಂದಿೀಪ್ ಯೆಡಿಿ

898, 31ನೆೀ ಬ ಄ಡಿ ಯಸೆು, 28ನೆೀ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು,

ಜಮನಖಯ 4ನೆೀ ಫಹೆರ್ಕ, ಫೆಂ-41

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

14/01/2011 15/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಔಷನಸಳ್ಳಿ

ಔಷನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:15/3ಯ ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

14/01/2011 04/02/2011278

277



1262 ಭುನಿಔೃಶಣಪ ಭತುು 

ನಹಯಹಮಣಸಹಾಮ

ಗ್ಹರಭಷಥಯಖಳು

ರ್ೊೀನದಹಷನುಯ, 

ವಗ್ೊೀಾನಖಯ ಪೀರ್ಸಟ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

14/01/2011 17 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ರ್ೊೀನದಹಷುಯ

ರ್ೊೀನದಹಷನುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:17ಯ 4ಎಔಯೆ 17ಖುಂಟೆ 

ಜಹಖನುು ಶಿರೀ.ಸಹಔಪ ಬನ್ ಭುನಿಶಹಭ ಗ್ೌಡ ಯಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

14/01/2011 04/02/2011

1282 ಫುದಾ ಎಜುರ್ೆೀಶನ್ ಸೊಸೆೈಟ್ಟ 

ಭತುು ಟರರ್ಸಟ (ರಿ)

ಶಿರೀನಿಧಿ ರ್ಹಂೆೆರ್ಕು, ಭಲೆತಸಳ್ಳಿ, 

ಮೈಷೂಯು-ಫೆಂಖಳೄಯು ರಿಂಗ್ 

ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು-56

23211056

18/01/2011 38, 39 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಗಿಡದರ್ೊನೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಗಿಡದರ್ೊೀನೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:38 ಭತುು 39ಯಲ್ಲೆ 

"ಫುದಾ ಎಜುರ್ೆೀಶನ್ ಸೊಸೆೈಟ್ಟ ಭತುು ಟರರ್ಸಟ (ರಿ)" ಯರಿಗ್ೆ 

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಈದೆಾೀವರ್ಹುಗಿ ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು ಜಹಖದಲ್ಲೆ 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಭನೆಖಳನುು ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದಯ ವಯುದಾ 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

19/01/2011 09/02/2011
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1285 ಯಮೀವ

ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/01/2011 ಸೆೈಟ್ 

ನಂ:1913:1ಯ 

ಭುಂಬಹಖ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ2

ಸೊಣೆಣನಸಳ್ಳಿ

ಸೊಣೆಣೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದಲ್ಲೆಯು ವಶೆಾೀವಾಯ ಲ್ೆೀ ಓಟ್ 3ನೆೀ 

ಸಂತದಲ್ಲೆ ವಂಖಡಮಹಗಿಯು ಹಹಖೂ ಷಬೀನಹ ಪಹಯಔಟರಿ 

ಹಿಂಫಹಖದ ಸೆೈಟ್ ನಂ.1913:1ಯಲ್ಲೆನ 30x40಄ಡಿ ಭತುು 

ಖಹಲ್ಲ ಜಹಖ 20x20ಯನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

19/01/2011 09/02/2011

1302 ರ್ೆ.ಎಲ್. ವೆಂಔಟೆೀಶ್ ಬನ್ 

ಲ್ೆೀ.ಲಕ್ಷಿಮಯ

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ ಗ್ಹರಭ, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀ.

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

9845240716

29/01/2011 68/3, 68/4 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:68/3, 68/4ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ನರ್ಹಶೆಮ ಯಸೆುಮನುು ಶಿರೀ. ಗ್ೊೀವಂದಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್. 

ಟೆೀಲ್ ತ್ತಭಮಪ ಯಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ಗ್ೊೀದಹಭು ನಿಮಾಸಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

31/01/2011 20/02/2011

281

282



1304 ಫೆೀನಹಮ

಄ಂಚೆಭೂಲಔ

27/01/2011 15 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ಎಳುಿಔುಂಟೆ

ಎಳುಿಔುಂಟೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:15ಯ (ಷ.ನಂ:14ಯ ಫಹಜು) 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ಬೂರಿತಾನೆ ಭಹಡದೆ ನಿವೆೀವನ ಯಚಿಸಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಄ಹಟ್ ಾಮಂಟ್ 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

28/01/2011 18/02/2011

1305 ಶಿರೀ. ಯಹಮಯೆಡಿಿ

ಸೊೀಭಹಂಜನೆೀಮ ನಿಲಮ

ನಂ.55(ಎ), 11ನೆೀ ಄ಡಿ ಯಸೆು

ನಿಭಾಲನಖಯ, ಧಹಯವಹಡ-3

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

27/01/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ನಹಯಹಮಣಗಟಟ

ನಹಯಹಮಣಗಟಟ ಗ್ಹರಭದಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 42ಎಔಯೆ 9ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನನುು ಔರಮರ್ೆು ಡೆದು ಆದಯ ಔುದಲ್ಲೆಯು 4ಎಔಯೆ 

25ಖುಂಟೆ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ.ಬ.ಎರ್ಸ. ಶಿಯಹಂ 

(ರ್ಹನ್ ರ್ಹಡಾ ಡೆಲರ್ಸಾ) ಯಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

28/01/2011 18/02/2011284
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1326 ಲಕ್ಷಿಿ ನಹಯಹಮಣ

ಭಹಜಿನಖಯ ಷಬಹ ಷದಷಯಯು

ಸುಳ್ಳಭಹು, ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು

ಫೆಂಖಳೄಯು-76

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

03/02/2011 34 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 1

಄ಖಯ

಄ಯರ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:34ಯಲ್ಲೆ 37ಎಔಯೆ 21ಖುಂಟೆ ರ್ೆಯೆ 

ಜಮೀನನುು ಅಜು-ಫಹಜು ಜಮೀನಿನಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ ಔಟ್ಟಟಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ 

ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

04/02/2011 24/02/2011

1335 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

05/02/2011 74/5 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ2

ಚೊಔುನಸಳ್ಳಿ

ಚೊಔುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:74/5ಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ಷುಧಿೀರ್ 

ಎಂಫುರಿಗ್ೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಖಹತ್ೆ ಅಗಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

07/02/2011 27/02/2011
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1336 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

05/02/2011 86 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಭಲೆತುಸಳ್ಳಿ

ಭಲೆತುಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:86ಯ ಷುಭಹಯು 28ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ವದಹಯನಿರ್ೆೀತನ ಶಹಲ್ೆಮಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

07/02/2011 27/02/2011

1337 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

07/02/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ದೊಡಿಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

ದೊಡಿಫೆಟಟಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ಹಾರಿ ಹಠ ಶಹಲ್ೆಮ 

ಹಿಂಬಹಖದ ಷುಭಹಯು 10ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಶಿರೀ.ನಹಯಹಮಣಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ ಷಣಣಪ ಯಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ಶೆಡ ಭತುು ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

08/02/2011 28/02/2011
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1338 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

07/02/2011 23 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಔಷಫಹ

ತಭಮನಹಮಔನ ಸಳ್ಳಿ

ತಭಮನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ ಷ.ನಂ:23ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು 

130ಎಔಯೆ ಜಮೀನು ಄ನಧಿಔೃತ ಯಕ್ಚುಖಳ್ಳಗ್ೆ 

ಪೀಡಿಮಹಖುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

08/02/2011 28/02/2011

1340 ಭುನಿಯೆಡಿಿ, ಶಿರೀನಿವಹಷಯೆಡಿ,ಿ 

ಭುನಿನಂಜಯೆಡಿಿ

ರ್ೊಭಮಷಂದರ, ಷಜಹಾುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್, ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/02/2011 126 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ರ್ೊಭಮಷಂದರ

ರ್ೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:126ಯ 1ಎಔಯೆ 5ಖುಂಟೆ ಭತುು 

ಷ.ನಂ:126/6ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

಄ಔರಭವಹಗಿ ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

09/02/2011 01/03/2011290
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1344 ಎನ್.ಸಿ. ಸಹಾಮ ಬನ್ 

ಚಂದರಶೆೀಕಯಮಯ

100/1, ಄ನುಷಂದರಹಳಯ

ವಭಹನುಯ ಪೀರ್ಸಟ, ಮಲೆಭಮ 

ದೆೀಸಹಥನ ಯಸೆು

ಫೆಂಖಳೄಯು-17

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9845024068

09/02/2011 129 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಸೂಡಿ

ಸೂಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:129ಯ 1ಎಔಯೆ 10ಖುಂಟೆ ಯಸೆು 

ಜಹಖನುು ನಹಯಮಹಲಮದ ಅದೆೀವನುು ಈಲೆಂಘಿಸಿ 

ಶಿರೀ.ಶಿರೀನಿವಹಷ ಟರರ್ಸಟ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಯಸೆುಮನುು ಫಂದ್ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

09/02/2011 01/03/2011

1346 ಜಿ.ಎರ್ಸ. ಷುಫರಸಮಣಯ

ನಂ.31/15, 1ನೆೀ ಭುಕಯಯಸೆು

1ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, ವಠಲನಖಯ, 

ಬರ್ಹಸಿುಯ

ಔುಭಹಯಸಹಾಮ ಲ್ೆೀ ಓಟ್ 2ನೆೀ 

ಸಂತದ ಸತ್ತುಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು-78

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

09/02/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದಲ್ಲೆ ಸಲವಹಯು ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 

ಖಳಲ್ಲೆನ "ವವಾ ಬಹಯತ್ತ ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ ಷಸರ್ಹಯ ಷಂಗದ 

ಫಡಹಣೆ" ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿದುಾ. ಆಲ್ಲೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು 

಄ನೆೀಔ ನಿವೆೀವನಖಳ್ಳಗ್ೆ ರ್ೆಲು ಬೂಖಳಿಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ..

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

17/02/2011 09/03/2011
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1347 ಬ.ಅರ್. ನಹಖಯಹಜ್ ಬನ್ 

ಯಹಭಔೃಶಣಯಹವ್

ಸಿಂಖಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, ಜಹಲ್ಹ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹ.

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9740533910

09/02/2011 6, 1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಸಿಂಖಸಳ್ಳಿ

ಸಿಂಖಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:6ಯಲ್ಲೆನ 20ಖುಂಟೆ 

಄ನಧಿೀಔೃತವಹಗಿ ಄ತ್ತಔರಮಸಿಯು ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಸಹಖುಳ್ಳ 

ಚಿೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿಯು ಔುರಿತು ಹಹಖೂ ಄ಯೆಬನುಭಂಖಳ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ:1ಯ 20ಖುಂಟೆ ಬೂಸಹಾಧಿೀನವಹಗಿಯು ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

ಸಹಖುಳ್ಳ ಚಿೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

10/02/2011 01/03/2011

1349 ರಜಹವಹಣಿ ರಔಟಣೆ

ದಿ:10-02-2011

10/02/2011 29 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:29ಯ ನಯಸಿಂಸಶಹಸಿಿ ರ್ೆಯೆ 

ಜಮೀನಿನ ತುುರಿಮ ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ರ್ೆಯೆಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

಄ಹಟ್ಾ ಮಂಟ್ ನಿಮಾಷಲು ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

11/02/2011 02/03/2011
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1353 ಸೊೀಭಶೆೀಕರ್ ಬನ್ ಯಹಭಮಯ

ನಂ.23, ಔುಂದಲಸಳ್ಳಿ ರ್ಹಲ್ೊೀನಿ

ಐ.ಟ್ಟ.ಪಿ.ಎಲ್. ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು-

66

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

14/02/2011 78 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ದೊಡಿನೆಔುಂದಿ

ದೊಡಿನೆಔುುಂದಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:78ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಟಟಡ 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ 

ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

15/02/2011 06/03/2011

1359 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

19/02/2011 67/ಪಿ1, 68/ಪಿ1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ2

಄ದೆಾವವಾನಹಥುಯ

಄ದೆಾವವಾನಹಥುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:67/ಪಿ1ಯಲ್ಲೆ 1ಎಔಯೆ 

ಭತುು ಷ.ನಂ:68/ಪಿ1ಯಲ್ಲೆ 20ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

21/02/2011 12/03/2011296
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1363 ಸಿ.ಎನ್. ಭರಿಮಪ ಚಔರಬಹವ, 

ಯಹಜಯ ಷಂಚಹಲಔಯು

ಔನಹಾಟಔ ಯಹಜಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಬೂಔಫಳ್ಳರ್ೆ ವಯುದಾ ಹೊೀಯಹಟ 

ಷಮತ್ತ

462, 1ನೆೀ ಸಿ ಭುಕಯ ಯಸೆು, 16ನೆೀ 

಄ಡಿಯಸೆು, ಜೆಪಿ ನಖಯ 4ನೆೀ 

ಸಂತ, ಫೆಂಖಳೄಯು-78. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ ಹಹಖೂ

ಷರ್ಹಾಯದ ಄ಯ ಭುಕಯ 

ರ್ಹಮಾದಶಿಾಖಳು

ನಖಯಹಭಿೃದಿಾ ಆಲ್ಹಖೆ, 

22/02/2011 74, 135 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ನೆಯನಪನಶೆಟ್ಟಟ

ನೆೈನಪಶೆಟ್ಟಟ ಹಳಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:74 ಭತುು 135ಯ 

ಷುಭಹಯು 8ಎರ್ೆಯೆ 5ಖುಂಟೆ ಬಡಿಎ ಯಯು 

ಸಹಾಧಿೀನಡಿಸಿರ್ೊಂಡ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲು 

ಷಂಗಟನೆಖಳು, ರಿಮಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್ ಯಯು ತುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಶಿೀಟ್ಟನ ಭನೆ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡು ರ್ೊಳಗ್ೆೀರಿ 

ರದೆೀವನಹುಗಿ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಷದರಿ 

ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

26/02/2011 19/03/2011

1376 ಹೆರ್ಚ. ಎಮ್. ಭುಔಂದ

2896/ಎ, 14ನೆೀ ಭುಕಯ ಯಸೆು

8ನೆೀ 'ಇ' ರ್ಹರರ್ಸ, ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. 

ಲ್ೆೀಓಟ್

ವಜಮನಖಯ 2ನೆೀ ಸಂತ

ಫೆಂಖಳೄಯು-40

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9972877957

24/02/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಹಿಯಂಡಸಳ್ಳಿ

ಹಿಯಂಡ ಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮ ಜಹಖದಲ್ಲೆ 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಭೂಯು ಄ಂತಸಿುನ ಇರ್ಸಟ ಎಂಡ ವದಹಯ 

ಷಂಸೆಥಗ್ೆ ಸೆೀರಿದ ಇರ್ಸಟ ಹಯ್ತಂಟ್ ಆಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ 

ರ್ಹಲ್ೆೀಜ್ ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

25/02/2011 16/03/2011
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1381 ಫೆೀನಹಮ

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

03/03/2011 54 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ಗ್ೊೀಣಿಗಟಟುಯ

ಗ್ೊೀಣಿಖಟಟುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:54ಯ 1ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ.ಯಹಭಮಯ ಬನ್ ಔೃಶಣಪ 

ಯರಿಗ್ೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

03/03/2011 23/03/2011

1389 ಯಗುನಹಥ್ ಬನ್ ಯಹಭಔೃಶಣಮಯ

಄ಚಾಔಯು, ಈಣಷೂಯು ಗ್ಹರಭ, 

ಜಹಲಹೊೀಫಳ್ಳ

ಮಲಸಂಔ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು-562149

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

04/03/2011 98 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಈಣಷೂಯು

ಸುಣಷೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ98ಯ 4ಎಔಯೆ 25ಖುಂಟೆ 

ಶಿರೀ.ತ್ತಯುಭಲ ದೆೀವಹಲಮದ (ಭುಜಯಹಯ್ತ) ಆನಹಂತ್ತ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಅಚಹರಿ ಶಿರೀ.ಔೃಶಣಪ ಹಹಖೂ 

ಆತಯಯು ಖೃಸ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

07/03/2011 28/03/2011
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1404 ಲ್ಲಂಖಪ ಬನ್ ಲಔುಪ ಭತುು 

ಆತಯಯು

ಹೊನಿುಖನಸಟ್ಟಟ, ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

14/03/2011 18, 19, 20, 27, 52 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 2

ಹೊನುಖನಸಟ್ಟಟ

ಹೊನಿುಖನಸಟ್ಟಟ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:18, 19, 20, 27ಯ 

ಜಮೀನುಖಳ್ಳಗ್ೆ ಬೂರಿತಾನೆ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡು ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ವಂಖಡಿಸಿ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ರ್ೆಯೆಗ್ೆ ಄ಡಿವಹಗಿ 

ಔಟುಟತ್ತುಯು ತಡೆಗ್ೊೀಡೆಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

15/03/2011 05/04/2011

1411 ಔೃಶಣಪ

ನಹಖನಹಮಔನ ಸಳ್ಳಿ, 

ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ ಪೀರ್ಸಟ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹ.

ಫೆಂಖಳೄಯು-82

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

15/03/2011 ಷಾತ್ತುನ ಷಂ:62 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -3

ನಹಖನಹಮುನಸಳ್ಳಿ

ನಹಖನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷಾತ್ತುನ ಷಂ:62ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಹರಥಮಔ ಶಹಲ್ೆಮ ಖಹಲ್ಲ ನಿವೆೀವನ ವಸಿುೀಣಾ 50x22 ಯಲ್ಲೆ 

ಹಹಲು ಈತ್ಹಪದಔ ಷಂಗದಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಟಟಡ 

ಔಟುಟತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

16/03/2011 06/04/2011302
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1415 ರ್ೆ.ಟ್ಟ. ಯಹಜಪ ಬನ್ ತ್ತಪಮಯ

ಭುಳೄಿಯು ಗ್ಹರಭ, ತೂಾಯು 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

17/03/2011 44 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಭುಳೄಿಯು

ಭುಳೄಿಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:44ಯಲ್ಲೆ 2ಎಔಯೆ ವಸಿುೀಣಾದ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀಭತ್ತ.ಭುನಿಮಭಮ ರ್ೊೀಂ ಭುನಿಶಹಯಭಪ 

ಹಹಖೂ ಯಹಭಮಯ ನಹಯಹಮಣಪ ಭತುು ಜಿನೆೀಫಹಯ್ತ ರ್ೊೀಂ 

಄ಫಹಬರ್ಸ ಅಲ್ಲ ಫೊೀಯಹ ಯಯು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

21/03/2011 11/04/2011

1416 ರ್ೆ.ಟ್ಟ. ಯಹಜಪ ಬನ್ ತ್ತಪಮಯ

ಭುಳೄಿಯು ಗ್ಹರಭ, ತೂಾಯು 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

17/03/2011 44 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಭುಳೄಿಯು

ಭುಳೄಿಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:44ಯಲ್ಲೆ 4ಎಔಯೆ ವಸಿುೀಣಾದ 

ಜಮೀನು ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲೆ ಯಹಭಔೃಶಣ 

ಎಂಫುರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿದೆ ಎಂದು ಄ಔರಭವಹಗಿ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

19/03/2011 09/04/2011
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1425 ಯಹಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬುತ್ೊೀರಿಮಹ

ಸೆೈಟ್ ನಂ:36, 17ನೆೀ ಡಿ ರ್ಹರರ್ಸ, 

12ನೆೀ ಭುಕಯಯಸೆು

ಜೆಪಿ ನಖಯ 5ನೆೀ ಸಂತ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-74

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

19/03/2011 10/9 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಸಹಯಕ್ಚು

ಸಹಯಕ್ಚು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:10/9ಯ ಷರ್ಹಾಯು 

ಸಹಾಧಿೀನಡಿಸಿರ್ೊಂಡ ಫೆಲ್ೆಫಹಳು ಜಮೀನಿಗ್ೆ ರ್ೆಲು 

ರಬಹವ ಯಕ್ಚುಖಳು ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ಬೂಔಫಳ್ಳರ್ೆ ಭಹಡುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

21/03/2011 11/04/2011

1426 ಭುನಿತ್ತಭಮಮಯ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ರ್ಹಔಪ ಹಹಖೂ

ಅಂಜನಪ ಬನ್ ಭುನಿಮಪ

ಷೂಲ್ಲಔುಂಟೆ ಗ್ಹರಭ, 

ದೊಭಮಷಂದರ ಄ಂಚೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು-561 125

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/03/2011 3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಷೂಲ್ಲಔುಂಟೆ

ಷೂಲ್ಲಔುಂಟೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:1 ಭತುು ಗ್ಹರಭಠಹಣಹ ಭಧೆಯ 

ಆಯು ಷುಭಹಯು 3ಎಔಯೆ ಗ್ೊೀಔಟೆಟ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. ಇವಾಯ 

ಯೆಡಿಿ ಬನ್ ಭುನಿಸಹಾಮ ಎಂಫುಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ಹಹಖೂ 

಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

23/03/2011 13/04/2011

305

306



1427 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

06/04/2011 91 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 91ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಸಳಿ 

ಜಹಖನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು, ಯಸೆು 

ನಿಮಾಸಿ ಹಹಖೂ ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

07/04/2011 27/04/2011

1430 ಫೆೀನಹಮ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/03/2011 25, 52 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ2

ಶಿೀಯೆೀಷಂದರ

ಶಿೀಯೆೀಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:25ಯಲ್ಲೆಯು 21ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಖುಂಡು ತ್ೊೀು ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:52ಯಲ್ಲೆಯು ಷುಭಹಯು 

7ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ಗ್ಹರಭಷಥಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಫೆಳ  ೆಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು 

ಹಹಖೂ ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

24/03/2011 14/04/2011308
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1435 ಄ಖಿಲ ಔನಹಾಟಔ ದಲ್ಲತ 

಄ಭಿೃದಿಾ ಷಮತ್ತ

ನಂ.210

ಯಹಜಯ ರಧಹನ ರ್ಹಮಾದಶಿಾ

ಯೆೀಣುರ್ಹ ಯಹಜ, ದೊಡಿತ್ೊೀಖೂಯು

ಫೆೀಖೂಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಆಸಿಟ್ಟ 

ಪೀರ್ಸಟ

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/03/2011 20 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ದೊಡಿತ್ೊಖೂಯು

ದೊಡಿತ್ೊೀಖೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:20ಯಲ್ಲೆ 5ಎಔಯೆ 9ಖುಂಟೆ 

ರಿಶಿಶಟ ಜಹತ್ತ ಹಹಖೂ ಂಖಡದರಿಗ್ೆ ಅವರಮ 

ಯೀಜನೆಮಲ್ಲೆ ನಿವೆೀವನ ಸಂಚಿರ್ೆಮಹಗಿಯುುದಯಲ್ಲೆ 

಄ಔರಭವಹಗಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

24/03/2011 14/04/2011

1438 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

28/03/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ನಹಖವಹಯ

ನಹಖವಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷತ್ತ ರದೆೀವದಲ್ಲೆ ಶಿರೀ. ಲಕ್ಷಿಿೀ 

ವೆಂಔಟೆೀವಾಯ ಭತುು ಶಿರೀ. ಲಕ್ಷಿಿೀ ಶಿರೀನಿವಹಷ ಔಲ್ಹಯಣ 

ಭಂಟ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡು ಹಹಖೂ ಸಹಾಜನಿಔರಿಗ್ೆ 

ತ್ೊಂದಯೆಮಹಖುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

29/03/2011 19/04/2011
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1444 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

29/03/2011 6/1, 6/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಬನುಭಂಖಲ.ಭ.ರ್ಹ

ಬನುಭಂಖಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:6/1, 6/2ಯ ಫೆಂಖಳೄಯು 

಄ಭಿೃದಿಾ ಹರಧಿರ್ಹಯ ಸಹಾಧಿೀನವಹದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ DEO, 

Associate Builders (Pvt) Ltd. ಯಯು ಬಡಿಎ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ 

ಷಹಹಮದಿಂದ ಫಸುಭಸಡಿ ಔಟಟಡ ಔಟುಟತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ ದೂಯು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

30/03/2011 20/04/2011

1447 ವುಬ ಪಿರಮ

ಟ್ಟ-2, ಔಲಪತಯು ಄ಹಟ್ಾ ಮಂಟ್

8'ಎ' ಭುಕಯ ಯಸೆು, 2ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, 

ಎಲ್.ಬ. ಶಹಸಿಿೀನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು-17

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9449825502

29/03/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ವಬೂತ್ತುಯ

ವಬೂತ್ತುಯದ ರ್ೆಯೆಮನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ರ್ೆಯೆಮನುು 

ಔಲುಷಿತ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಂಡು ಷದರಿ 

ರ್ೆಯೆಮನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

29/03/2011 20/04/2011
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1450 ಚಂದರಶೆೀಕಯ ಬಂಡಹರಿ

12/1, ಯೆರ್ಸಟ ಹೌರ್ಸ ಯೊೀಡ

ಫೆಂಖಳೄಯು-01

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

30/03/2011 87 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ರ್ೊತುನೂಯು

ರ್ೊತುನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:87ಯಲ್ಲೆ 2ಎಔಯೆ 30ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲು ಸಹಾಜನಿಔಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಷದರಿ ಫೆಲ್ೆಫಹಳು ಜಮೀನನುು ಔಫಳ್ಳಷಲು 

ರಮತ್ತುಷುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು 

ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

31/03/2011 21/04/2011

1456 ಫೆೀನಹಮ

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

28/04/2011 26/1, 26/4 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಷನುಯ

ಫಷನುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:26/1ಯ 4ಎಔಯೆ 18ಖುಂಟೆ 

ಖಹಮಂ ಷರ್ಹಾರಿ ಫಂಜಯು ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀಭತ್ತ ಯುಕ್ಚಮಣಿ 

ಭತುು ಖಹಷಗಿಮಯು ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:26/4ಯಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 

6ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ.ಯಹಭಔೃಶಣ ಯೆಡಿಿ ಭತುು 

ಖಹಷಗಿಮಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಖಹತ್ೆ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

28/04/2011 18/05/2011314
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1460 ತ್ತರರ್ೆ ರಔಟಣೆ

ದಿ ಹಿಂದು (01-04-2011)

05/04/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ನಹಮಂಡಸಳ್ಳಿ

ಆಫಬಲೂಯು, ಮಡಿಮೂಯು, ನಹಮಂಡಸಳ್ಳಿ, ದಿೀಹಂಜಲ್ಲ 

ನಖಯದ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ಹಹಖೂ ರ್ೆಯೆಮನುು ವುದಿಾೀಔರಿಸಿ ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

06/04/2011 26/04/2011

1465 ನಂಜೆಭರಿಮಪ ಬನ್ ಯಹಗಮಯ

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ, ಜಹಲ್ಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈ. ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/04/2011 73 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:73ಯ ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಈಚಿನಹಯಮಹಲ ಅದೆೀವ 

ಭಹಡಿದಾಯೂ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷದಿಯು ಫಗ್ೆೆ 

ಹಹಖೂ ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

11/04/2011 02/05/2011
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1466 ಅರ್.ಹಮಯ ಯೆಡಿಿ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಯಹಭಮಯ ಯೆಡಿಿ

ದೊಡಿನೆಔುುಂದಿ, ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/04/2011 149, 15, 155, 40, 

215, 200, 27

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ದೊಡಿನೆಔುಂದಿ

ದೊಡಿನೆಔುಂದಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:149, 15, 155, 40, 215, 

200, 27ಯ ಫೆಲ್ೆ ಫಹಳು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲು 

ಶಿರೀಭಂತಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು 

ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

11/04/2011 02/05/2011

1468 ಎಂ. ವೆಂಔಟೆೀವ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ದೊಡಿಮೈಷೂಯಪ

ನಂ.273/3, ಟಹಯಂರ್ಕ ಯಸೆು, 1ನೆೀ 

಄ಡಿಯಸೆು

ಔೃಶಣಯಹಜುಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು-36

಄ಜಿಾಭೂಲಔ 

08/04/2011 5, 23, 54 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ದೆೀಷಂದರ

ದೆೀಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:5ಯ 1ಎಔಯೆ 23ಖುಂಟೆ, 

ಷ.ನಂ:23ಯ 32ಖುಂಟೆ, ಷ.ನಂ:54ಯ ಎಔಯೆ 1ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯು ಶಿರೀ.ರ್ೆಂಚಪ ಯರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯು 

ಭಹಡಿದುಾ ಷದರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. ಫಚಿಪ ಯಯು 

಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಹಹಖೂ ಯಫಹಯೆ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ವಯುದಾ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ಹಹಖೂ ಷದರಿ 

ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

11/04/2011 02/05/2011
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1469 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಷಾತಂತರನಖಯ

ವಹಡಾ ನಂ:53

ವಗ್ೊೀಾನಖಯ ಄ಂಚೆ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 049

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/04/2011 14, 53 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಷನುಯ

ಫಷನುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:14ಯಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 2ಎಔಯೆ ರ್ೆಯೆ 

ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲು ಖಣಯ ಕ್ಚುಖಳು ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:53ಯಲ್ಲೆನ 

2ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

11/04/2011 02/05/2011

1470 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

11/04/2011 28 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:28ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು 

ಅಚಹಮಾ ಹಠ ಶಹಲ್ಹ ಷಂಸೆಥ ಯಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:88ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 

5ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

12/04/2011 03/05/2011320
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1471 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

11/04/2011 149/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:17 ಭತುು 149/1ಯ ಭಧೆಯ 

ಆಯು ಹಹಖೂ ಫೆಂ-ಮೈಷೂಯು ಯಸೆುಯ್ತಂದ ಗ್ೆೀಯುಹಳಯರ್ೆು 

ಹೊೀಖು ಷ.ನಂ:149/2ಯ ನರ್ಹಶೆ ದಹರಿಮನುು 

ಶಿರೀ.ಎರ್ಸ.ರ್ೆ.ಸಹಾಮೀಜಿ ಯಯು ಷುಭಹಯು 10ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

12/04/2011 03/05/2011

1472 ವ.ಪಿ.ವಂಔಯಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ೂಜಪ

ಆ-294, ವೀಯಷಂದರ ಗ್ಹರಭ, 

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು-100

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/04/2011 90 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ವೀಯ ಷಂದರ.

ವೀಯಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:90ಯಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 1ಎಔಯೆ 

24ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ಖೃಸ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔಯ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

12/04/2011 03/05/2011
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1478 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

12/04/2011 79 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಶೆಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ

ಶೆಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:79ಯ ಷುಭಹಯು 10ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀಭತ್ತ ಷಯೊೀಜಭಮ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಷುಳುಿ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಖಹತ್ೆ 

ಭಹಡಿರ್ೊಳುಿತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ ದೂಯು.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

13/04/2011 03/05/2011

1480 ಶೆನಯ್. ಹೆರ್ಚ.ಜೆ.

ಸಿೀನಿಮರ್ ಆಂಜಿನಿಮರ್ 

(ನಿೃತು) ಆಸೊರೀ

"ಸೌಯಬ" 1131, ಹೆರ್ಚ.ಎ.ಎಲ್. 

3ನೆೀ ಸಂತ, ನೂಯ ತ್ತಪಷಂದರ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-75

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

13/04/2011 60 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ರ್ೊೀನೆೀನ ಄ಖರಹಹಯ

ರ್ೊೀನೆೀನ ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:60ಯ ರ್ೆಯೆ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಹಟ್ಾ ಮಂಟ್ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಷವೆಾ ನಂಫರಿನ ಶಿರೀಯಹಭನಖರಿ ಷೆಂ ಯರಿಗ್ೆ 

ನಿೀಡಿಯು ಄ಔರಭ ಖಹತ್ೆಖಳನುು ಯದುಾ ಡಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

15/04/2011 05/05/2011
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1501 ಭುನಿಯಹಜು ಬನ್ ತ್ತಭಮಮಯ

ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ, ಜಿಖಣಿಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/04/2011 67 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ.

ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:67ಯ 4ಎಔಯೆ 15ಖುಂಟೆ ಶಿರೀ 

ಭುನಿಯಹಜು ಬನ್ ತ್ತಭಮಮಯ ಯಯ ಖಹಷಗಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

ರ್ೆಲು ಬೂಔಫಳ್ಳರ್ೆದಹಯಯು ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ 

ಯಬಹಯೆ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆಮಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

28/04/2011 18/05/2011

1508 ಪಿ.ಯಹಜಔುಭಹರ್, ಄ಧಯಕ್ಷಯು

ಔನಹಾಟಔ, ನಹಖರಿೀಔ ಹಿತಯಕ್ಷಣಹ 

ಹೊೀಯಹಟ ಷಮತ್ತ

ನಂ.26, 65ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು, 5ನೆೀ 

ಫಹೆರ್ಕ, ಯಹಜಹಜಿನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9141856858

26/04/2011 18/1, 18/3, 

18/4, 20/2

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಸಂಹುಯ

ಸಂಹುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:18/1, 18/3, 18/4, 20/2ಯ 

ಬಹರಿ ರಭಹಣದ ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು ಹಹಖೂ ರ್ೆಯೆ 

ಜಮೀನುಖಳನುು ಶಿರೀಭತ್ತ. ತ್ಹಯಹ ರ್ೊೀಂ ಹೆರ್ಚ.ಪಿ.ಲಕ್ಷಿಣ 

ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಫೊೀಖರ್ಸ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

27/04/2011 17/05/2011326
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1509 ಫೆೀನಹಮ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/04/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಫೆಳಿಂದೂಯು

ಫೆಳಿಂದೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಶಿರೀ.ಔೃಶಣ ದೆೀವಹಲಮ ಸತ್ತುಯದ 

120x150 ಄ಡಿ ಷರ್ಹಾರಿ ಔುಂಟೆ ಹಹಖೂ ಔರಿಮಭಮ ಄ಖರಹಹಯ 

ಸತ್ತುಯದ 20x150 ಄ಡಿಮ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖನೂು ಷಹಹ 

ಶಿರೀ.ಭುನಿಯಹಜು ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್. ವೆಂಔಟಪ ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

28/04/2011 18/05/2011

1510 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

27/04/2011 146 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಸೂಡಿ

ಸೂಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:146ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

ಶಿರೀ.ಶಿರೀನಿವಹಷ ಯೆಡಿಿ ಭತುು ನಹಖಯತು ಯೆಡಿಿ ಯಯು 

಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

27/04/2011 17/05/2011
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1519 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ದೊಡಿಫೆಟಟಸಳ್ಳಿ

ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

27/05/2011 38 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ದೊಡಿಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

ದೊಡಿಫೆಟಟಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:38ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 1ಎಔಯೆ 

20ಖುಂಟೆ ಜಮೀನು ಕರಿೀದಿಸಿ ಹಹಖೂ ಆದಯ ಫಹಜುವನ 

ಷುಭಹಯು 20ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಲ್ೆೀ ಓಟ್ ಭಹಡಿ ಖೃಸ ನಿಭಹಾಣ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

27/05/2011 17/06/2011

1521 ಔನಹಾಟಔ ದಲ್ಲತ ಷಂಗಶಾ 

ಷಮತ್ತ (ರಿ)

ನಂ.148, ಹೆರ್ಚ.಄ಂಡ.ಎರ್ಸ. 

ಫಲ್ಲಿಂಗ್, ಲ್ಹಲ್ ಫಹಗ್ ರ್ೊೀಟೆ 

ಯಸೆು, ದೊಡಿಭಹಳ್ಳಿ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-04

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/05/2011 216 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ದೊಭಮಷಂದರ

ದೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:216ಯಲ್ಲೆ 34ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಫೃಸತ್ 

ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಸಹಾಜನಿಔಯ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

03/05/2011 23/05/2011
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1522 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಸಿಂಗ್ಹುಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

03/05/2011 93 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಸಿಂಗ್ಹುಯ

ಸಿಂಗ್ಹುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:93ಯಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು 

ಜಹಖು ಸತ್ಹುಯು ಗ್ಹರಭಖಳ್ಳಗ್ೆ ರಭುಕ ಷಂಔಾವಹಗಿದೆ.ಇ 

ಯಸೆು ಜಹಖನುು   ಬಬಎಂಪಿ ಮಯು ವನಹರ್ಹಯಣ 

ಭುಚುಿತ್ತುಯುುದರಿಂದ ಎಲ್ಹೆ ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳ್ಳಗ್ೆ 

ತ್ೊಂದಯೆಮಹಖುತ್ತುದುಾ ಷದರಿ ಯಸೆು ಜಹಖನುು 

ಈಳ್ಳಸಿರ್ೊಡಫೆೀರ್ಹಗಿ ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

04/05/2011 24/05/2011

1523 ಔನಹಾಟಔ ದಲ್ಲತ ಷಂಗಶಾ 

ಷಮತ್ತ (ರಿ)

ನಂ.148, ಹೆರ್ಚ.಄ಂಡ.ಎರ್ಸ. 

ಫಲ್ಲಿಂಗ್, ಲ್ಹಲ್ ಫಹಗ್ ರ್ೊೀಟೆ 

ಯಸೆು, ದೊಡಿಭಹಳ್ಳಿ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-04

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

03/05/2011 45, 46, 47, 48, 

51

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ಹೆನೂುಯು

ವೀಯಣಣಹಳಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:45, 46, 47, 48, 51ಯ 

ಔುದಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 50಄ಡಿ ಄ಖಲದ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ 

ಜಹಖನುು "ಶೆೃೀಬ ಡೆಲರ್ಸಾ" ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

03/05/2011 23/05/2011332

331



1533 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, 

ನಹಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

04/05/2011 ಸೆೈಟ್ ನಂ. 38 

ರಿಂದ 43

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ನಹಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ

ನಹಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:130ಯಲ್ಲೆ ಅವರಮ 

ಯೀಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೆ ನಿಮಾಸಿದ ಫಡಹಣೆಮ ಸೆೈಟು ನಂ.38 

ರಿಂದ 43ಯಯೆಗ್ೆ ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಟಟ 

ಜಹಖನುು ಶಿರೀಭತ್ತ.ಗ್ೌಯಭಮ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಬೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

05/05/2011 25/05/2011

1535 ಬ.ವ. ವೆಂಔಟಗಿರಿಮಪ ಹಹಖೂ 

ಆತಯಯು

ಪಿ.ಬ.ಎರ್ಸ. ಶಹಲ್ೆ ಎದುಯು, 

ಬಟಟಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ,

ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂ. 

ೂಾ ತ್ಹ.

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/05/2011 19 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಬಟಟಯಸಳ್ಳಿ

ಬಟಟಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:19ಯ 6ಎಔಯೆ 17ಖುಂಟೆ 

ಪಿ.ಬ.ಎರ್ಸ. ಶಹಲ್ೆಗ್ೆ ಸೆೀರಿದ ಅಟದ ಮೈದಹನದ ಫಗ್ೆೆ ಈಚಛ 

ನಹಯಮಹಲಮದಲ್ಲೆ ರಔಯಣನುು ಷರ್ಹಾರಿ ಕ್ಚೀಲಯು, 

ಷರಿಮಹಗಿ ನಡೆಷದಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

06/05/2011 26/05/2011
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1537 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಚಹಖಲಟ್ಟಟ

ಜಹಲಹೊೀಫಳ್ಳ,

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈ.಄.

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/05/2011 167/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಚಹಖಲಟ್ಟಟ

ಚಹಖಲಟ್ಟಟ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:167/2ಯಲ್ಲೆನ 20ಖುಂಟೆ 

ಸಹಾಧಿೀನಡಿಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ರ್ೆಲು 

ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಶೆಡ 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

06/05/2011 26/05/2011

1542 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಭಹದಪನಸಳ್ಳಿ

ಹೆಷಯಗಟಟ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ (಄ಯ) ತ್ಹ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/05/2011 57 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ2

ಭಹದಪನಸಳ್ಳಿ

ಭಹದಪನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:57ಯ ಷುಭಹಯು 8ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ವ. ತಸಸಿೀಲ್ಹಾರ್ ಭತುು ಫಹಲಔೃಶಣ 

(ಯಹಜಷಾ ನಿರಿೀಕ್ಷಔಯು) ಆಯುಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ ಫೊೀಖರ್ಸ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ. ಇ ಫಗ್ೆೆ ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಅಧರಿಸಿ 136(3) 

ಯಲ್ಲೆ ರಔಯಣ ಶಿರೀಭತ್ತ ಹೊನುಭಮ ಭತುು ನಯಷಭಮ ಯಯ 

ಖಹತ್ೆ ಹೆಷಯಲ್ಲೆಯು ಖಹತ್ೆ ಹೆಷಯಲ್ಲೆಯು ಖಹತ್ೆಮನುು 

ಭುಂದುಯೆಷಲು RRT (I) NCR 1/2010-11 ದಿ:15-04-

2011ಯಂದು ವ.ಜಿ. ಅದೆೀವ ಹೊಯಡಿಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ ದೂಯನುು 

ಫಂದಿದುಾ, ಇ ಜಮೀನು ತುುರಿಮಲ್ಲೆದುಾ. ಇ ಫಗ್ೆೆ 

ರಿಶಿೀಲನೆ ಄ಖತಯಯಹಗಿಯು ರ್ಹಯಣ ಭುಂದಿನ 

ಅದೆೀವದಯೆಗ್ೆ ಖಹತ್ೆ ಭಹಡದಿಯಲು ವ.ತಸಸಿೀಲ್ಹಾರ್ 

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

12/05/2011 02/06/2011
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1543 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ದೊಡಿನೆಔುಂದಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/05/2011 78 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ದೊಡಿನೆಔುಂದಿ

ದೊಡಿನೆಔುಂದಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:78ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 12ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿದುಾ ಆದನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಶಿರೀ.ಖಣೆೀವಯೆಡಿಿ ಆಯು ಄ಯ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ಆದಯ 4ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. ಖುಯಪ ಯೆಡಿಿ ಎಂಫುರಿಗ್ೆ 

ಭಹಯಹಟಭಹಡಿ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ 

ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

12/05/2011 02/06/2011

1555 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಜುನುಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು,

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

19/05/2011 32 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಜುನುಷಂದರ

ಜುನುಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:32ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 23ಎಔಯೆ 

33ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಶಿರೀ.ಸನುಭಂತ ಯೆಡಿಿ, ಗ್ೊೀಹಲಯೆಡಿಿ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ಹಹಖೂ 

ರ್ೆಯೆಮನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

20/05/2011 10/06/2011338
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1558 ಎಂ.ಎರ್ಸ. ಫೆೈಯಣಣ

ಭಹಜಿ ಬೂ ನಹಯಮ ಭಂಡಳ್ಳ 

ಷದಷಯಯು

ನಂ.27, 5ನೆೀ ಭುಕಯಯಸೆು 1ನೆೀ 

ಸಂತ, 6ನೆೀ ಗಟಟ, ಶಿಿಭ 

ರ್ಹಡಾ ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು-44

಄ಜಿಭೂಲಔ

9343777352

19/05/2011 112 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

ನಖಯೂಯು

ನಖಯೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:112ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ನಯಸಿಂಸ ಭೂತ್ತಾ ಬನ್ ಯಂಖಚಹರ್ 

ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖೃಸ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

26/05/2011 16/06/2011

1567 ಹಣಣ

಄ಧಯಕ್ಷಯು

ತಂಖಭಲ್ೆೈ ತ್ತಯು ಷುಫರಸಮಣಯ 

ಸಹಾಮ ದೆೀಸಹಥನ

ದೊಡಿಣಣ ನಖಯ, ರ್ಹಲ್ 

ಫೆೈಯಷಂದರ, ಅರ್.ಟ್ಟ.ನಖಯ 

ಪೀರ್ಸಟ, ಫೆಂಖಳೄಯು-32

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23356103

25/05/2011 7 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ರ್ಹಲ್ ಫೆೈಯಷಂದರ

ರ್ಹಲ್ ಫೆೈಯಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:7ಯ 13ಎರ್ೆಯೆ 16ಖುಂಟೆ 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ " ಶಿರೀ. ತಂಖಭಲ್ೆೈ ತ್ತಯು ಷುಫರಸಮಣಯ ಸಹಾಮ 

ದೆೀಸಹಥನ" ಆದುಾ ಈಳ್ಳರ್ೆ ಬೂಮಮನುು ರ್ೆಲು ರಬಹವಖಳು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಳಿಲು 

ರಮತ್ತುಷುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

26/05/2011 16/06/2011
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1568 ಶಿರೀಭತ್ತ. ಯಹಭಔು ರ್ೊೀಂ 

ಭುನಿಮಪ

ಷುಫರಸಮಣಯ ಫಡಹಣೆ, 2ನೆೀ ಄ಡಿ 

ಯಸೆು

ಯಹಭಭೂತ್ತಾನಖಯ ಪೀಲ್ಲೀರ್ಸ 

ಠಹಣೆ ಭಂಬಹಖ ಯಸೆು

ಫೆಂಖಳೄಯು-16

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/05/2011 79 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ವಜನಹುಯ

ವಜನಹುಯ ಗ್ಹರಭದಲ್ಲೆಯು ಷ.ನಂ:79ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಷಮಶಹನ 

ಜಹಖನುು ಶಿರೀ.ಭುನಿಮಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಭಔುಂಟಪ ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಟಟಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

27/05/2011 17/06/2011

1570 ಸಹಾಜನಿಔಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

27/05/2011 88 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ಭುಖಳೄಯು

ಭುಖಳೄಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:88ಯಲ್ಲೆನ 3ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಄ಔುಔುದ ಜಮೀನಿನಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

27/05/2011 17/06/2011
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1575 ತಭಮಣಣ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಭುನಿಶಹಭಪ

ಫಹಖಲೂಯು ಗ್ಹರಭ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9845006229

31/05/2011 1/1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಫಹಖಲೂಯು

ಫಹಖಲೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:1/1ಯ 1ಎಔಯೆ 18ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಭಹಜಿ ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ಛೆೀಭಾನ್ 

ಯಯಹದ ಶಿರೀ.ಹೆರ್ಚ.ರ್ೆಂಮಯ ಯಯು ಷುಭಹಯು 

30ಶಾಖಳ್ಳಂದ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಄ಂಖಡಿಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಜಹಖನುು ನಹಯಮಹಲಮದ 

ಅದೆೀವದಂತ್ೆ ಷರ್ಹಾಯದ ಸಹಾಧಿೀನರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳುಿ 

ಔುರಿತು.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

01/06/2011 23/06/2011

1583 ಬೀಫಹ ಫುಸಿರ

3ನೆೀ ಫಹೆರ್ಕ ಯೆಸಿಡೆನ್ು 

಄ಸೊೀಸಿಯೀಶನ್, 

ರ್ೊೀಯಭಂಖಲ

ಫೆಂಖಳೄಯು

ಇಮಲ್ ಭೂಲಔ

9343779493

03/06/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 1

ರ್ೊೀಯಭಂಖಲ

ಬಬಎಂಪಿ ವಹಯಪಿುಮಲ್ಲೆನ 7ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು, 3ನೆೀ ಫಹೆರ್ಕ , 

ರ್ೊೀಯಭಂಖಲ, ಬಡಿಎ ರ್ಹಂೆೆರ್ಕು ರಿಂದ ಯಹೆೀಜ ಯೆಸೆಡೆನಿು 

ಯಯೆಗಿನ ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು ಜಹಖನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

04/06/2011 30/06/2011344
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1584 ಈದಮವಹಣಿ

ತ್ತರರ್ಹ ರಔಟಣೆ, 

ದಿ:05-06-2011.

06/06/2011 100/ಪಿ1, 101/1ಪಿ, 

103

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

಄ಯರ್ೆಯೆ

಄ಯರ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:100/ಪಿ1, 101/1ಪಿ, 103ಯಲ್ಲೆನ 

ಷುಭಹಯು 1ಎಔಯೆ 27ಖುಂಟೆ ಜಮೀನನುು ನಷಾರಿ ಫೆಳೆಷು 

ಈದೆಾೀವರ್ಹುಗಿ ರ್ಹಯ್ತಾರಿಸಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ "ಎರ್ಸ.ಜೆ.ಅರ್" 

ಬಲಿರ್ ಷಂಸೆಥ ಯಯು ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ ಄ಹಟ್ಾ 

ಮಂಟ್ ನಿಮಾಸಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ದೂಯು.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

07/06/2011 04/07/2011

1585 ರಬಹಔರ್ ಯೆಡಿಿ

ಭಹಜಿ ತ್ಹಲೂೆಔು ಂಚಹಮತ್ತ 

಄ಧಯಕ್ಷಯು

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ 

ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನ.ಜಿಲ್ೆೆ

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ (ರಧಹನ 

ರ್ಹಮಾದಶಿಾ, ಔಂದಹಮ)

9980687878

06/06/2011 19 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಗ್ೊಲೆ ಸಳ್ಳಿ.

ಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:19ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 15ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನನುು ಷಹಹಮಔ ಅಮುಔುಯು, (LND RA-6/2002/03) 

Order Dt. 18-04-2011 ಯಂತ್ೆ ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ಚುಖಳ್ಳಗ್ೆ ಖಹತ್ೆ 

ಭಹಡಲು ಅದೆೀಶಿಸಿಯುುದನುು ತಡೆಮಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ. ಷದರಿ 

ಷವೆಾ ನಂಫರಿಗ್ೆ ಭುಂದಿನ ಅದೆೀವದಯೆಗ್ೆ ಖಹತ್ೆ 

ಭಹಡದಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

06/06/2011 01/07/2011
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1593 ಭುನಿಅಂಜನಪ, ಯಹಜಯಧಯಕ್ಷಯು

ರಜಹ ವಮೀಚನಹ ಚಳಳ್ಳ

ನಂ.332, 5ನೆೀ ಭುಕಯಯಸೆು, 4ನೆೀ 

ಸಂತ (707) ಮಲಸಂಔ 

ಈನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು-64

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9845892665

06/06/2011 22 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಖಡೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಖಡೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:22ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 20ಎಔಯೆ 

ಫೆಲ್ೆ ಫಹಳು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಔಫಳ್ಳಷಲು ರಮತ್ತುಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ತ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಂಡು ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

07/06/2011 03/07/2011

1600 ಲ್ೊೀರ್ೆೀಶ್

ತಖಚಖುೆಪ ಗ್ಹರಭ , ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದ. ತ್ಹ

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

09/06/2011 34 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

ತಖಚಖುೆಪ

ತಖಚಖುೆಪ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:34ಯಲ್ಲೆ 1969-70ಯಲ್ಲೆ 133ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನು ಆದುಾ ಷುಭಹಯು 30ಎಔಯೆ ಭಹತರ 

ಭಂಜೂಯಹಗಿಯುತುದೆ. ಅದಯೆ ಸಣಿಮಲ್ಲೆ 9ಎಔಯೆ 34ಖುಂಟೆ 

ಭಹತರ ಈಳ್ಳದಿಯುುದನುು ಔುಲಂಔುಶವಹಗಿ ರಿೀಶಿೀಲ್ಲಸಿ 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಸೆೀಾಡೆ ಅಗಿಯುುದನುು ಯದುಾಡಿಷು  

ಫಗ್ೆ.ೆ

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

09/06/2011 04/07/2011
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1606 ನವೀನ್ ಯಹಜ್ ಸಿಂಸ, ಬಹ.ಅ.ಸೆೀ.

ಅಮುಔುಯು, ಷಭಹಜ ಔಲ್ಹಯಣ 

ಆಲ್ಹಖೆ

5ನೆೀ ಭಸಡಿ, ಫಸುಭಸಡಿಖಳ 

ಔಟಟಡ, ಡಹ.ಬ.ಅರ್. ಄ಂಫೆೀಡುರ್ 

ವೀದಿ, ಫೆಂಖಳೄಯು-560 001

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22353757

09/06/2011 46 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಶಿರೀಖಂಧರ್ಹಲ್

ಶಿರೀಖಂಧರ್ಹಲ್ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:46ಯಲ್ಲೆನ 3ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನನುು ಷಭಹಜ ಔಲ್ಹಯಣ ಆಲ್ಹಖೆಗ್ೆ 

ಭಂಜೂಯಹಗಿಯುತುದೆ. ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಖಹಷಗಿಮಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷಭಹಜ ಔಲ್ಹಯಣ ಆಲ್ಹಖೆಮ ವರ್ೆು 

ನಿೀಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

10/06/2011 05/07/2011

1607 ಫೆೀನಹಮ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

14/06/2011 31 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ರ್ೊಡಿಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ

ರ್ೊಡಿಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:31ಯ 4ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

಄ಔರಭ ಖಹತ್ೆ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ದೂಯು.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

15/06/2011 05/07/2011350
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1618 ಸಹಾಜನಿಔಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

17/06/2011 88 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ಭುಖಳೄಯು

ಭುಖಳೄಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:88ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 3ಎಔಯೆ 

20ಖುಂಟೆ ಗ್ೊೀಭಹಲ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಶಿರೀ. 

ಫಹಯಟಯಹಮ ಸಹಾಮ ದೆೀಸಹಥನ ಟರರ್ಸಟ ಭತುು ಬೀಯೆೀ ದೆೀಯ 

ಟರರ್ಸಟ ಯಯು ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು 

ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

18/06/2011 13/07/2011

1620 ರ್ೆ.ಎರ್ಸ. ಸಹಾಮ, 

ಈಹಧಯಕ್ಷಯು, ಬಬಎಂಪಿ ಶಹಖೆ

ರಜಹ ವಮೀಚನಹ ಚಳಳ್ಳ

ನಂ.50, ಔನಹಾಟಔ ನಿಭೂಾಲನ 

ಭಂಡಳ್ಳ, ಚಿಔುಫೊಭಮಷಂದರ, 

ಜಿರ್ೆವರ್ೆ ಄ಂಚೆ, ಮಲಸಂಔ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-65

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9480773718

20/06/2011 1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ1

ಭುದೆಾೀನಸಳ್ಳಿ

ಭುದಾನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:1ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

಄ನುಬದಲ್ಲೆಯು ಔುಟುಂಫಖಳ ಭಂಜೂಯು ಭಹಡುುದನುು 

ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಸಹಖುಳ್ಳ ಚಿೀಟ್ಟ ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿರ್ೊಡು 

ಫಗ್ೆೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

21/06/2011 15/07/2011
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1625 ವ. ಶಿರೀನಿವಹರ್ಸ ಯೆಡಿಿ ಬನ್ 

ಸಹಯಕ್ಚು ವೆಂಔಟಪ

ನಂ:46/3, 8ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, "ಎ" 

ಫಹೆರ್ಕ, ಎಆಸಿಎರ್ಸ ಲ್ೆೀ ಓಟ್, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-68

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/06/2011 43, 44, 47/5, 

47/6, 47/7

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ಔೂಡುೆ

ಔೂಡುೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:43, 44, 47/5, 47/6, 47/7ಯಲ್ಲೆನ 

ಫಂಡಿದಹರಿ ಆದುಾ, ಷದರಿ ಫಂಡಿದಹರಿಮನುು ಸೆೀರಿಸಿರ್ೊಂಡು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಫಡಹಣೆ ಭಹಡುತ್ತುಯು ಬೂ ಭಹಲ್ಲೀಔಯು 

ಹಹಖೂ ಬಲಿರ್ಸಾ ಯಯ ಮೀಲ್ೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ತ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

22/06/2011 18/07/2011

1629 ನಂಜೆೀಗ್ೌಡ

಄ಧಯಔಯು

ಶಿರೀ. ವನಹಮಔ ಸೆೀವಹ ಷಮತ್ತ 

ಟರರ್ಸಟ

ಗ್ೆಜ್ಖದಸಳ್ಳಿ, ಶಿನುಯ ಄ಂಚೆ

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/06/2011 116 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಗ್ೆಜ್ಖದಸಳ್ಳಿ

ಗ್ೆಜ್ಖದಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:116ಯಲ್ಲೆನ 9ಎಔಯೆ 24ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನಿದುಾ ಆದಯ ೆೈಕ್ಚ 5ಎಔಯೆ ಜಮೀನು ಬಎಂಟ್ಟಸಿ 

ಮರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿದುಾ ಈಳ್ಳದ ಷುಭಹಯು 4ಎಔಯೆ 

24ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಬೂಭಹಫಿಮಹದಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

22/06/2011 18/07/2011
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1631 ಄ಫುಾಲ್ ಯಜಹರ್ಕ

ಫೆಳಿಳ್ಳಿ, ರ್ೊೀಗಿಲು ಗ್ಹರಭ

ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು-64

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

24/06/2011 94, 111, 113/1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ1

ರ್ೊೀಗಿಲು

ರ್ೊೀಗಿಲು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:94, 111, 113/1ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

ಷತ್ತ ಈಯೀಖರ್ೆು ಬೂ ರಿತಾನೆ ಡೆಮದೆ ಹಹಖೂ 

ಮಹುದೆೀ ಹರಧಿರ್ಹಯದ ಄ನುಮೀದನೆ ಡೆಮದೆ 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಸಿ, ಄ದಯಲ್ಲೆ ಔಟಟಡಖಳು 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

25/06/2011 20/07/2011

1643 ಎಂ.ಎರ್ಸ. ೆರೀಭಚಂದರ

ಷರ್ಹಾಯದ ಄ಧಿನ ರ್ಹಮಾದಶಿಾ, 

ನಖಯಹಭಿೃದಿಾ ಆಲ್ಹಖೆ

ತರದ ಭೂಲಔ

28/06/2011 3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ಗ್ೆದಾಲ ಸಳ್ಳಿ

ಗ್ೆದಾಲಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ;3ಯಲ್ಲೆನ 21ಎಔಯೆ 8ಖುಂಟೆ ರ್ೆಯೆ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಟಟಡ ಔಟ್ಟಟಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳುಿ ಫಗ್ೆೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

28/06/2011 23/07/2011356
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1650 ಯಹಭಪ ಬನ್ ಶಿರೀನಿವಹಷ

ಖುಂಜೂಯು ಗ್ಹರಭ ಄ಂಚೆ

ತೂಾಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

28/06/2011 111 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ಖುಂಜೂಯು

ಖುಂಜೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:111ಯಲ್ಲೆ 20ಎಔಯೆ 12ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನಿದುಾ ಇ ೆೈಕ್ಚ 94/ಸಿ ಯಲ್ಲೆ ಸಔುು ತರ 

ಭಂಜೂಯಹಗಿದುಾ ಆದಯಲ್ಲೆನ ಈಳ್ಳರ್ೆ ಜಮೀನನುು 

ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ಭಹಡಿ ಹಹಖೂ ಯಸೆು ನಿಮಾಸಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡಲು ರಮತ್ತುಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

28/06/2011 23/07/2011

1651 ಔೃಶಣಪಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಭುನಿವೆಂಔಟಪ

ಔನಹುಮಔನ ಄ಖರಹಹಯ, ಜಿಖಣಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

28/06/2011 82 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ

ಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:82ಯಲ್ಲೆನ ಫೆೀಯೆಮರಿಗ್ೆ 

ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು ಜಮೀನನುು ಭತುು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಶಿರೀ.ಔೃಶಣಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಗಿಡಿಪ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಸಹಾಧಿೀನದಲ್ಲೆಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ದೂಯು.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

28/06/2011 23/07/2011

357

358



1652 ಚಂದರಶೆೀಕರ್

ಯಹಜಯ ರಧಹನ ರ್ಹಮಾದಶಿಾ

ದಲ್ಲತ್ ಹಯಂಥರ್ಸಾ ಅಫ್ 

ಆಂಡಿಮಹ

ನಂ.2, ಫಷಣಣನಖಯ 

ಎನ್.ಎರ್ಸ.ಹಳಯ, ಜಿ.ಡಿ.ಭಯ, 

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು-

76.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9884761544

12/07/2011 48, 53 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:48, 53ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಷಮಶಹನ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ಔೃಷಹಣಯೆಡಿಿ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಆಟ್ಟಟಗ್ೆ ರ್ಹಖಹಾನೆ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

13/07/2011 07/08/2011

1653 ಎ. ಭರಿಮಪ ಬನ್ ಄ಣಣಮಪ

ಫಷನುಯ ಗ್ಹರಭ, 

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು-49

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

ಭತುು 

ಜಿ.ವೆಂಔಟೆೀಶ್

ಷಂಹದಔಯು, ಷುಣಾ ಔಷೂುರಿ

ನಂ.127/ಎ, 1ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, ನೂಯ 

ಪೀಲ್ಲೀರ್ಸ ಠಹಣೆ ಯಸೆು,

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ, ಫೆಂಖಳೄಯು-36

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/07/2011 63 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಸಳೆಸಳ್ಳಿ

ಸಳೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:63ಯಲ್ಲೆಯು 2ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ ರ್ೆ. ಷೂಸೆೈಯಹಜ್ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಫಡಹಣೆ ಭಹಡಿ ಸೆೈಟುಖಳನಹುಗಿ 

ವಂಖಡಿಸಿ ಹಹಖೂ ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

10/07/2011 05/08/2011
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1655 ಬ. ಲ್ಲಂಖಮಯ ಬನ್ ಬೀಯಣಣ

ಫೊಭಮಷಂದರ, ಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-99

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/07/2011 269 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಫೊಭಮ ಷಂದರ.

ಫೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:269ಯ 31ಎಔಯೆ ಫೆಲ್ೆ 

ಫಹಳು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ರ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬ.  ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖಹಷಗಿಮರಿಗ್ೆ 

ಸಂಚಿರ್ೆ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

13/07/2011 07/08/2011

1656 ಎರ್ಸ. ಎ. ಯಹಜ

ಷಮೀತಸಳ್ಳಿ, ಫೆಂಖಳೄಯು-67

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9448852370

08/07/2011 79, 80, 81, 82 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ನಲೂೆಯಸಳ್ಳಿ

ನಲೂೆಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:79, 80, 81 ಭತುು 82ಯ 

ಜಮೀನುಖಳು ಬೂ ಷುಧಹಯಣೆ ರ್ಹಯಾ ಈಲೆಂಗನೆ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

10/07/2011 05/08/2011362
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1661 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/07/2011 57 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ಸಿಂಗ್ೆೀನ಄ಖರಹಹಯ

ಸಿಂಗ್ೆೀನ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:57ಯ 1ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಸಿಂಗ್ೆೀನ಄ಖರಹಹಯದ ನಿವಹಸಿಮಹದ 

ಶಿರೀ.ಚಿನುಪ ಬನ್ ಭುನಿಸಹಾಮ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

13/07/2011 07/08/2011

1670 ಯವಔುಭಹರ್

ನಂ.124, 1ನೆೀ ಭಸಡಿ, 12ನೆೀ 

'ಬ'ಭುಕಯಯಸೆು

6ನೆೀ ಫಹೆರ್ಕ, ಯಹಜಹಜಿನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು-10

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/07/2011 ಅಸಿು ಷಂ: 81, 83 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ

ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಅಸಿು ಷಂ: 81, 83ಯಲ್ಲೆನ ಹಹಖೂ 

ಫಷವೆೀವಾಯನಖಯದ ಭುಕಯಯಸೆು ಯಸೆು, 3ನೆೀ ಸಂತ, 2ನೆೀ 

ಫಹೆರ್ಕ ಯಲ್ಲೆನ ದಹಷನುಯ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಶಿರೀ. ಸನ್ು ಯಹಜ್ ಭಲ್ೊಹೀತರ ಯಯು ಄ಹಟ್ಾ ಮಂಟ್ 

ನಿಮಾಸಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ತ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

13/07/2011 07/08/2011
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1674 ಭುನಿಯಹಜು ಹಹಖೂ ಆತಯಯು

ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

16/07/2011 21, 22, 33 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ಸೊೀಯಸುಣಸೆ

ಸೊೀಯಸುಣಸೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:21, 22, 33ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ನಿಭಹಾಣವಹಗಿದುಾ, ಭಳ  ೆ

ನಿೀರಿನಿಂದ ತ್ೊಂದಯೆಮಹಖುತ್ತುಯುುದರಿಂದ ಷದರಿ 

ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

18/07/2011 13/08/2011

1682 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಗ್ೆಜ್ಖದಸಳ್ಳಿ

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ,

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/07/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಗ್ೆಜ್ಖದಸಳ್ಳಿ

ಗ್ೆಜ್ಖದಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದಿಂದ ಄ರಿಶಿನಔುಂಟೆ ಭಹಖಾದ 

ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆುಮನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು ಔಲ್ಲಪಸಿರ್ೊಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

23/07/2011 18/08/2011

365

366



1684 ಯಶಿೀ ಡಿಸೊೀಜ

ಷಭಹಜ ಸೆೀಕ್ಚ, ನಂ.1, 

ಡಿಸೊೀಜನಖಯ, ಫನವಂಔರಿ 3ನೆೀ 

ಸಂತ, ಫೆಂಖಳೄಯು-85

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9880888022

22/07/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:24ಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ಯಹಭಮಯ 

ಆಯು ಹಹಲ್ೊೀ ಫಹೆರ್ಕ ಪಹಯಔಟರಿ ಆದುಾ ಄ದಯ ತ್ಹಯಜಯ 

ಷುುಖಳನುು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮಲ್ಲೆ ಹಹಕ್ಚ ಄ಔರಭ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಔುರಿತು.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

23/07/2011 18/08/2011

1685 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ವಹಲ್ೆುಯ

ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/07/2011 29 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ವಹಲ್ೆೀುಯ

ವಹಲ್ೆೀುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:29ಯ ಷುಭಹಯು 24ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಄ಔುಔುದ ಜಮೀನಿನಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದಯ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

23/07/2011 18/08/2011368
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1686 ನಂಜೆೀಗ್ೌಡ, ಭುನಿಯಹಜು

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9448884194

22/07/2011 64, 118, 123 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಹಣಷವಹಡಿ

ಫಹಣಷವಹಡಿ ದಹಕಲ್ೆ, ಬ ಚನುಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:118ಯ 

1ರ್ೆಯೆ 8ಖುಂಟೆ, ಷ.ನಂ:119ಯ 7ಎಔಯೆ 10ಖುಂಟೆ, ಷ.ನಂ:64ಯ 

ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ, ಷ.ನಂ:123ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಫಂಡೆ ಭತುು 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ಹಹಖೂ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

23/07/2011 18/08/2011

1688 ಗ್ೊೀವಂದಯೆಡಿಿ ಬನ್ 

ವೆಂಔಟಯಭಣಪ

ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ ಗ್ಹರಭ, ಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/07/2011 104, 105 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ.

ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:104, 105ಯಲ್ಲೆ ಹಹದುಹೊೀಖು 

ಷರ್ಹಾರಿ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

23/07/2011 18/08/2011
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1690 ಟ್ಟ. ಭುನಿರ್ಹಳಪ

಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ 

ಂಚಹಮತ್ತ

ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ ಄ಂಚೆ, 

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9980357959

01/08/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -3

ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ

ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ತ ವಹಯಪಿುಮ ಸಹದನಹಳಯ 

ಗ್ಹರಭದ ಎಯವನ ರ್ೆಯೆ ಫಳ್ಳ ಆಯು ಷರ್ಹಾರಿ 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ಶಿರೀ. ಜಮಯಹಮ್ ಬನ್ 

ಲ್ೆೀ.ಭುನಿಸಹಾಭಮಯಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಸಹಖುಳ್ಳ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ 

ನೆಲಖುಳ್ಳ ಔಲುೆಔಟೆಟಯ್ತಂದ ಸಹದನಹಳಯ ಗ್ಹರಭರ್ೆು ಹಹದು 

ಹೊೀಖು ಷರ್ಹಾರಿ ಯಸೆುಮನುು ಄ಡಿಖಟ್ಟಟ ಯಸೆು ನಿಭಹಾಣರ್ೆು 

ತ್ೊಂದಯೆ ನಿೀಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

02/08/2011 27/08/2011

1691 ನಿವಹಸಿಖಳು, ಄ಯೀಧಯನಖಯ

ಯಹಭಣಣ ಯಸೆು, ಸಹಯಕ್ಚು, ಜೆಪಿ 

ನಖಯ 5ನೆೀ ಸಂತ

23ನೆೀ 'ಎ' ಭುಕಯಯಸೆು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-78

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

01/08/2011 11, 12, 13, 20 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ುಟೆಟೀನಸಳ್ಳಿ

ುಟೆಟೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:11, 12, 13, 20ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮ ನಿೀಯನುು ಄ವೆೈಜ್ಞಹನಿಔವಹಗಿ ಸಹಯಕ್ಚು ರ್ೆಯೆ 

ಷ.ನಂ:14:1ರ್ೆು ಷಂಔಾ ರ್ೊಡುುದಯ ಭೂಲಔ ಆಲ್ಲೆನ 

ನಿವಹಸಿಖಳ್ಳಗ್ೆ ತ್ೊಂದಯೆಮಹಖುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

02/08/2011 27/08/2011
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1697 ಶಿರೀನಿವಹಷ ಯೆಡಿಿ ಹಹಖೂ ಆತಯ 

ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು

ವಹಲ್ೆುಯ ಗ್ಹರಭ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನ.ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

01/08/2011 29 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ವಹಲ್ೆೀುಯ

ವಹಲ್ೆುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:29ಯ 27ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿದುಾ ಆದಯಲ್ಲೆನ 3ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಸಔುು ತರ ನಿೀಡಿ 

ಫಹಕ್ಚಯ್ತಯು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ರ್ೆಲು ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡಖಳನುು 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

02/08/2011 27/08/2011

1704 ಯಹಭಣಣ 

ಔರಿಫಹನಸಳ್ಳಿ, ಮವಂತುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈ.ತ್ಹ.

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/08/2011 41 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಔರಿವಹಫನಸಳ್ಳಿ

ಔರಿವಹಫನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:41ಯ 30ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ಗ್ೊೀಪಿನಹಥ್ ಯಯು ಄ಔರಭಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

06/08/2011 01/09/2011374

373



1706 ಯುದೆರೀಗ್ೌಡ ಬನ್ ಶಿನಗ್ೌಡ

ರ್ಹಚಯಔನಸಳ್ಳಿ, ಔಷಫ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಈತುಯ ತ್ಹ. ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

09/08/2011 53, 86/1, 86/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ರ್ಹಚಯಔನಸಳ್ಳಿ

ರ್ಹಚಯಔನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:53ಯ 13ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ 

಄ಂಖಳದಲ್ಲೆ ಶಿರೀಭತ್ತ. ಶಹಯದಭಮ ರ್ೊೀಂ. ಶಿರೀನಿವಹಷಗ್ೌಡ 

ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಗ್ಹಯಯೆೀಜ್ ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ 

ಷ.ನಂ:86/1, 86/2ಯ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

10/08/2011 05/09/2011

1722 ಭುನಿಸಹಾಭಪ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/08/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಆಟಟಭಡು

ಆಟಟಭಡು ಹಹಖೂ ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದಲ್ಲೆನ ಸಲವಹಯು 

ಎಔಯೆಮ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ, ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನುಖಳನುು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ತನಿಖೆ ಭಹಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

22/08/2011 17/09/2011
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1726 ಹೆರ್ಚ.ವೆಂಔಟೆೀವ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಸನುಭಂತಪ

ುಟಟಮಯನಹಳಯ, ಹಿೆಪ 

ಅಂಜನೆೀಮಸಹಾಮ ದೆೀಸಹಥನದ 

ಹಿಂಬಹಖ, ಄ಡೆೀೆೀಟೆ, 

ನೆಲಭಂಖಲ-562 123. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/08/2011 21 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಚಿಔುಬದಯಔಲುೆ

ಚಿಔುಬದಯಔಲುೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:21ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 3ಎಔಯೆ 

24ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳದಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ನಿಮಾಸಿಯು ವಹಣಿಜಯ ಔಟಟಡಖಳನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

27/08/2011 21/09/2011

1735 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಚಲೆಸಳ್ಳಿ

ಹೆಷಯುಗಟಟ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಮಲಸಂಔ ತ್ಹ. ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/09/2011 75, 76 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ2

ಚಲ್ಲೆಸಳ್ಳಿ

ಚಲ್ಲೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:75 ಭತುು 76ಯ ಷುಭಹಯು 14ಎಔಯೆ 

 ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ.ಸನುಮೀಗ್ೌಡ ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

03/09/2011 28/09/2011
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1743 ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾಭೂಲಔ 07/09/2011 133 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:133ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಶಿರೀ. ಸನುಭಂತಪ ಹಹಖೂ ಆಯ ುತರ ಶಿರೀ.ನಹಯಹಮಣ 

ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಲ್ೆೀ ಓಟ್ ನಿಮಾಸಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

09/09/2011 05/10/2011

1744 ಭುನಿಮಪಯೆಡಿಿ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

07/09/2011 74/4 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಫೆೀಖೂಯು

ಫೆೀಖೂಯು ಗ್ಹರಭಂಚಹಯ್ತು ವಹಯಪಿುಗ್ೆ ಸೆೀರಿದ ಷ.ನಂ:74/4ಯ 

ಷುಬೆೀದಹಯ ರ್ೆಯೆ ಄ಚುಿಔಟುಟ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. ನಹಖಯಹಜಯೆಡಿಿ 

ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಅಂಜನಪಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

09/09/2011 05/10/2011380
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1749 ಚಂದರಶೆೀಕರ್

ಯಹಜಯ ರಧಹನ ರ್ಹಮಾದಶಿಾ

ದಲ್ಲತ್ ಹಯಂಥರ್ಸಾ ಅಫ್ 

ಆಂಡಿಮಹ

ನಂ.2, ಫಷಣಣನಖಯ 

ಎನ್.ಎರ್ಸ.ಹಳಯ, ಜಿ.ಡಿ.ಭಯ, 

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು-

76.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

13/09/2011 57/59, 57/65 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:57/59ಯ ಕಯಹಫು 

ಫಂಡೆ ಜಹಖನುು ನೆಲಷಭಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ 

ರಿತ್ತಾಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

14/09/2011 10/10/2011

1753 ಭುಖೊಯೀಹಧಹಯಮಯು

ಷರ್ಹಾರಿ ೌರಢಶಹಲ್ೆ, ಭಹಔಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು-

562 123

. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

17/09/2011 ರಿ.ಷ.ನಂ: 4/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

ಭಹಔಳ್ಳ

ಭಹಔಳ್ಳ ಗ್ಹರಭದ ರಿ.ಷ.ನಂ:4/2 ಯಲ್ಲೆಮ 1ಎಔಯೆ ಶಹಲ್ಹ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 8ಖುಂಟೆ ಜಹಖನುು ಯಸೆುಗ್ಹಗಿ 

಄ತ್ತಔರಮಸಿದುಾ ಄ದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಲ್ಹಖೆಗ್ೆ 

ಭಯಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

19/09/2011 15/10/2011
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1760 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, 

ಫೆೈಲರ್ೊೀನೆನಸಳ್ಳಿ

ದಹಷನುಯಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈ.ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

, ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

24/09/2011 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಫೆೈಲುರ್ೊನೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಫೆೈಲುರ್ೊೀನೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:2/2ಬಯ 9ಖುಂಟೆ 

ಕಯಹಫು ಜಹಖರ್ೆು ಶಿರೀ.ಶಿಣಣ ಬನ್ ರ್ೆಂಣಣ, 

ಶಿರೀ.ಭುನಿಖಂಖಮಯ, ಶಿರೀ.ಭುನಿತ್ತಭಮಮಯ ಯರಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ 

ಖಹತ್ೆ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

26/09/2011 21/10/2011

1763 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಮೈಲನಸಳ್ಳಿ

ಜಹಲಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು (಄) 

ಜಿಲ್ೆೆ, ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

28/09/2011 20 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಮೈಲನಸಳ್ಳಿ

ಮೈಲನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:20 ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿ ಹಹಖೂ ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

30/09/2011 25/10/2011
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1774 ವೆಂಔಟೆೀವ

ವೀಯಣಣಹಳಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/10/2011 1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಪಿಲೆಗ್ಹನಸಳ್ಳಿ

ಪಿಲೆಗ್ಹನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:1ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಶಿರೀ.ನಹಖಯಹಜು ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್. ಷಂಂಗಿ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

13/10/2011 08/11/2011

1778 ಫೆೀನಹಮ

ದೂಯವಹಣಿಭೂಲಔ

17/10/2011 16, 229 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಔಣೂಣಯು

ಔಣೂಣಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:16ಯ ಷುಭಹಯು 1ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಪಹಹಾನ್ ರ್ಹಲ್ೆೀಜಿ ನಯು ಹಹಖೂ 

ರ್ಹಚಯಔನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:229ಯ 3ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಖೃಸ ಭತುು ವಹಣಿಜಯ 

ಭಳ್ಳಗ್ೆಖಳನುು ನಿಮಾಸಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

18/10/2011 13/11/2011386
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1781 ಭುನಿಔೃಶಣಪ ಭತುು 

ನಹಯಹಮಣಸಹಾಮ

ಗ್ಹರ.ಂ. ಷದಷಯಯು ಹಹಖೂ 

ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು

ರ್ೊೀನದಹಷನುಯ, 

ವಗ್ೊೀಾನಖಯ ಄ಂಚೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-49.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/10/2011 17 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ರ್ೊೀನದಹಷುಯ

ರ್ೊೀನದಹಷುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:17ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಔುಂಟೆ, ಯಸೆು 

ಹಹಖೂ ಶಹಲ್ೆಮ ಅಟದ ಮೈದಹನದ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. 

ಸಹಔಪ ಬನ್ ಭುನಿಶಹಮಗ್ೌಡ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಷಲು 

ಮತ್ತುಷುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

24/10/2011 19/11/2011

1783 ರ್ೆ. ಭುನಿತ್ತಭಮಮಯ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ರ್ಹಔಪ

ಷೂಲ್ಲಔುಂಟೆ, ದೊಭಮಷಂದರ 

಄ಂಚೆ, ಷಜಹಾುಯ ಯಸೆು, ಫೆಂ. 

ೂಾ ತ್ಹ. ಫೆಂಖಳೄಯು-562125

. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

31/10/2011 12 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಷೂಲ್ಲಔುಂಟೆ

ಷೂಲ್ಲಔುಂಟೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:12ಯ 3ಎಔಯೆ 23ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಆದೆೀ ಗ್ಹರಭದ ಟೆೀಲಯಹದ 

ಶಿರೀ.ಭುನಿಸಹಾಭಮಯ ಯಯು ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

03/11/2011 28/11/2011
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1785 ಜಿ. ಯಹಭಸಹಾಮ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ಫೆೀಖೂಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು, ಫೆಂ.ದ.ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

31/10/2011 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭರ್ೆು ಸೆೀರಿದ ಫಷನುಯದ 

ಔುಣಿಯ್ತಂದ ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಮೈಲಷಂದರರ್ೆು ಹಹದು 

ಹೊೀಖು ಫಂಡಿದಹರಿ ಯಸೆು ಜಹಖನುು ಄ಔುಔುದ 

ಜಮೀನಿನಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

03/11/2011 28/11/2011

1793 ಬ.ರ್ೆ. ನಹಖಯಹಜು ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ದೊಡಿರ್ೆಂಮಯ

ಫಂಡೆ ಹೊಷೂಯು ಗ್ಹರಭ, 

ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಔಣೂಣಯು 

಄ಂಚೆ, ಫೆಂ.ೂ. ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು-562149

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

09/11/2011 50 (ಹೊಷ 

ಷ.ನಂ:205, 206)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಔಣೂಣಯು

ಔಣೂಣಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ50 (ಹೊಷ ಷ.ನಂ:205, 

206)ಯಲ್ಲೆನ 4ಎಔಯೆ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ.ವ. ಭುನಿಸಹಾಮ ಬನ್ 

ಲ್ೆೀಟ್ ವೀಯಹಸಹಾಮ ಯಯು ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ 

಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

10/11/2011 05/12/2011
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1803 ಎಂ. ರ್ೆಂೆೀಗ್ೌಡ ಬನ್ 

ಭುನಿಮಪ

಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀ. 

ಫಹೆರ್ಕ ರ್ಹಂಗ್ೆರರ್ಸ ಷಮತ್ತ.

ಜೊಯೀತ್ತುಯ, ಭಂಡೂಯು ಄ಂಚೆ, 

ವಗ್ೊೀಾನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು-49. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/11/2011 64 (ಹೊಷ 

ನಂ.65), 72/1, 

72/2, 73, 74, 

75, 76

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಔಟುಟಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ

ಔಟುಟಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:64 (ಹೊಷ ನಂ.65), 72/1, 

72/2, 73, 74, 75, 76ಯ ಷುಭಹಯು 52ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ.ಶಿಔುಭಹರ್ ಬನ್ ತಭಮಮಯ, ಶಿರೀ.ಟ್ಟ. 

ಷಂತ್ ಔುಭಹರ್ ಹಹಖೂ ಆಯ ಷಹೊೀದಯಯು ತಭಮ 

ಹೆಷರಿಗ್ೆ ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಔಫಳ್ಳಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

22/11/2011 16/12/2011

1806 ದಿೀು ಬನ್ ಫಷಯಹಜು

ಫಹಖಲೂಯು ಗ್ಹರಭ, ಜಹಲ್ಹ 



1812 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ರ್ೊತುನೂಯು

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ಹೊೀ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂ. ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನ.ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

07/12/2011 9/2, 11, 14 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ರ್ೊತುನೂಯು

ರ್ೊತುನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:9/2, 11, 14ಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ರ್ೆ.ಅರ್. 

ಖಣೆೀಶ್  ಬನ್ ಟೆೀಲ್ ಯಹಭಮಯ (ಪಲ್ಲೀರ್ಸ ಅಧಿರ್ಹರಿ), ಶಿರೀ. 

ಔೃಶಣಭೂತ್ತಾ ಬನ್ ಟೆೀಲ್ ಯಹಭಮಯ ಹಹಖೂ ಆನೂು 

ರ್ೆಲು ರಬಹವ ಯಕ್ಚುಖಳು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

20/12/2011 15/01/2012

1818 ವ. ರಸಹದ್

c/o. ಹೆರ್ಚ.ವ. ಔೃಶಣಪ, 

ನಂ.1070, 11ನೆೀ ಭುಕಯಯಸೆು, 

ಹೆರ್ಚ.ಎ.ಎಲ್. 2ನೆೀ ಸಂತ, 

ಆಂದಿಯಹನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/12/2011 71, 72, 73 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಸೂಡಿ

ಸೂಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:71, 72, 73ಯಲ್ಲೆ ಹಹದು ಹೊೀಖು 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಭಣಿಣನಿಂದ ಭುಚಿಿ ಔಟಟಡಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

15/12/2011 15/01/2012
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1824 ಜಿ.ವೆಂಔಟಪ

಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಸರಿಜನ ಗಿರಿಜನ 

ಭತುು ಅಥಿಾಔ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಭನೆ 

ನಿವೆೀವನ ಯಹಿತಯ ಷಂಗ (ರಿ). 

ನಂ.296, 17ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು, 

ಷಂಪಿಗ್ೆ ಯಸೆು, ಭಲ್ೆೆೀವಾಯಂ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 003. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

19/12/2011 81 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಭಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ

ಭಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:81ಯಲ್ಲೆನ 3ಎಔಯೆ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಅಥಿಾಔವಹಗಿ ಹಿಂದುಳ್ಳದರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯು 

ಭಹಡಿದ ಜಮೀನನುು "ೆಸಹಟಲಜಿ ಚಿಲಿರನ್ು ವಲ್ೆೀಜ್ ಅಫ್ 

ಆಂಡಿಮಹ ಷಂಸೆಥ" ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

20/12/2011 15/01/2012

1832 ವ. ಭುನಿಯಹಜು ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ವೆಂಔಟೆೀವಿಯ

ನಂ.22, ಔುಯುಫಯೆೀಟೆ, 

ಹೊಷರ್ೊೀಟೆ ತ್ಹ. ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಗ್ಹರಭಹಂತಯ ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/12/2011 64/48, 64/11 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಔಟುಟಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ

ಔಟುಟಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ64/48, 64/11ಯ 2ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. ರ್ೆ.ಭುನಿಮಪ ಬನ್ ಫಚಿಪ ಯಯು ನಔಲ್ಲ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

23/12/2011 17/01/2012
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1834 ಸಿದಾಪ ಬನ್ ಹಿೀಯಪ

ತ್ತಖಲಯಹಳಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಶಹಲ್ೆ 

ಹಿಂಬಹಖ, ತ್ತಖಲಯಹಳಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನ.ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/12/2011 99 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಔರಿವಹಫನಸಳ್ಳಿ

ಔರಿವಹಫನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:99ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 1ಎಔಯೆ 

20ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ನಂಜಪ 

ಬನ್ ನಂದಿೀವಮಯ ಯಯು ತಭಮ ಔುಟುಂಫದರಿಗ್ೆ 

಄ಔರಭವಹಗಿ ನಿವೆೀವನ ಯಚಿಸಿ ಯಬಹಯೆ ಭಹಡಿರ್ೊಟ್ಟಟುದಯ 

ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

23/12/2011 17/01/2012

1835 ಸಿದಾಪ ಬನ್ ಹಿೀಯಪ

ತ್ತಖಲಯಹಳಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಶಹಲ್ೆ 

ಹಿಂಬಹಖ, ತ್ತಖಲಯಹಳಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನ.ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/12/2011 4 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಔರಿವಹಫನಸಳ್ಳಿ

ಔರಿವಹಫನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:4ಯ 1ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ಲಕ್ಷಿಮಯ ಬನ್ ಅಂಜಿನಪ 

ಯಯು ನಿವೆೀವನಖಳನುು ಯಚಿಸಿ ತಭಮ ಔುಟುಂಫದರಿಗ್ೆ 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಯಬಹಯೆ ಭಹಡಿರ್ೊಟ್ಟಟುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

23/12/2011 17/01/2012398
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1836 ಬ. ಔೃಶಣಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಫುಡಿಪ

ನಂ.11, ತ್ತಖಳಯ ೆೀಟೆ, 

ಹೊಷರ್ೊೀಟೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಗ್ಹರಭಹಂತಯ ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/12/2011 64 (64/43) ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಔಟುಟಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ

ಔಟುಟಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಷ.ನಂ64ಯಲ್ಲೆ 

಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ ಷ.ನಂ:64/43 ಎಂದು ವಂಖಡಿಸಿ 

ಶಿರೀ. ಫಚಿಪ ಬನ್ ದಹಯಣಣ ಯಯ ಹೆಷರಿಗ್ೆ 

ದಹಕಲ್ಲಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

31/12/2011 25/01/2012

1837 ಹೆರ್ಚ. ಹೊಷಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು

ಹೆನಹುಖಯ ಄ಂಚೆ, ಜಿಖಣಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/12/2011 38 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಹೊಷ ಸಳ್ಳಿ.

ಹೆರ್ಚ.ಹೊಷಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:38ಯಲ್ಲೆ 38ಎಔಯೆ 21ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡಖಳು ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔ ಈದೆಾೀವರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

27/12/2011 21/01/2012
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1841 ಲಕ್ಷಿಣಗ್ೌಡ ಭತುು 

ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು

ಫೆೈಮಪನಸಳ್ಳಿ, ಜಹಲ್ಹ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂ.ಈ. ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/01/2012 80 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಫೆೈಮಯನಸಳ್ಳಿ

ಫೆೈಮಪನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:80ಯ 37ಎಔಯೆ 12ಖುಂಟೆ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ರ್ೆಲಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಫಂಡೆಖಳನುು ಸೊಪೀಟ್ಟಸಿ ಄ಔರಭ ಖಣಿಗ್ಹರಿರ್ೆ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದರಿಂದ ಗ್ಹರಭಷಥರಿಗ್ೆ ಹಹಖೂ ಜಹನುವಹರಿಗ್ೆ 

ತ್ೊಂದಯೆಮಹಖುುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

03/01/2012 28/01/2012

1842 ಜೆ. ಔುಭಹಯ ಸಹಾಮ

ನಂ;16/1, ಖುಫಬಲ್ಹಳ ಗ್ಹರಭ, 

ಷುಫರಸಮಣಯುಯ ಄ಂಚೆ, 

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-61

. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/01/2012 51, 48 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಖುಬಬಲ್ಹಳ

ಖುಫಬಲ್ಹಳ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:51 ಹಹಖೂ ತುಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ:48ಯಲ್ಲೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

06/01/2012 31/01/2012
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1846 ಬ.ಹೆರ್ಚ.ಶಿವಹನಂದ

ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/01/2012 14, 1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಷನುಯ

ಫಷನುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:14 ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:1ಯಲ್ಲೆನ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನ ತಂತ್ತ ಫೆೀಲ್ಲಮನುು ರ್ೆಲು ರಬಹವಖಳು 

ತ್ೆಗ್ೆದುಹಹಕ್ಚ ಹಹಖೂ ರ್ೆಯೆಮ ಜಹಖನೂು ಜೆ.ಸಿ.ಬ. 

ಮಂತರದಿಂದ ಷಭತಟಹಟಗಿ ಭಹಡಿ ಬೂ ಔಫಳ್ಳರ್ೆ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ತ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

13/01/2012 08/02/2012

1847 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು. 

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

12/01/2012 30 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:30ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಫಹಜು ಷ.ನಂ:144ಯ ಭಹಲ್ಲೀಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಬೂರಿತಾನೆ ಭಹಡಿಷದೆ 

ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ವಹಣಿಜಯ ಔಟಟಡಖಳನುು 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

13/01/2012 08/02/2012404
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1849 ಗ್ಹರಭಷಥಯು, ದೊಡಿಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ.

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

17/01/2012 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ದೊಡಿಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

ದೊಡಿಫೆಟಟಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಇವಾಯ ದೆೀಸಹಥನರ್ೆು ಸೆೀರಿದ 

ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ.ನಹಯಹಮಣಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ 

ಷಣಣಪ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖೃಸ 

ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಫಹಡಿಗ್ೆಗ್ೆ ನಿೀಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

18/01/2012 13/02/2012

1850 ಗ್ಹರಭಷಥಯು, ದೊಡಿಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ ಭತುು 

ತ್ಹಲೂೆಔು. ಫೆಂಖಳೄಯು ನ.ಜಿಲ್ೆೆ. 

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

17/01/2012 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ದೊಡಿಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

ದೊಡಿಫೆಟಟಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಚಹಡಿ ಜಹಖನುು 

ಶಿರೀ.ನಹಯಹಮಣಸಹಾಮ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಚಿಔುಣಣ ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖೃಸ 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

18/01/2012 13/02/2012
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1854 ಟ್ಟ.ಅರ್. ಶಿರೀನಿವಹಷ ಯೆಡಿಿ ಬನ್ 

ಟ್ಟ.ಯಹಭಮಯ

ಚಷಗ್ಾ ಟ್ಟ.ಯಹಭಮಯ ಗ್ಹಡಾನ್, 

ಎರ್ಸ..ಎರ್ಸ. ಪೀರ್ಸಟ, 

ಸುಳ್ಳಭಹು, ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-76. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

28/01/2012 74/19, 20, 21 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಮೈಲಷಂದರ

ಮೈಲಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:74/19, 20, 21ಯ ಫೆೀಖೂಯು - 

ರ್ೊಪ ಯಸೆುಯ್ತಂದ ಫಯು ಫಯು ರ್ಹಲು ದಹರಿಮನುು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಭುಚಿಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

30/01/2012 25/02/2012

1858 ಹೆರ್ಚ.ಎನ್. ಯಹಭರರ್ಹಶ್

಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಎ.ರ್ೆ.ಎನ್. 

ಚಹರಿಟಫಲ್ ಟರರ್ಸಟ ಹಹಸಿಪಟಲ್, 

264, 17ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, 

ಷದಹಶಿನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು-

80. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

01/02/2012 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಜಿಖಣಿ.

ಜಿಖಣಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:72ಯ ಎದುರಿಗ್ೆ ಹಹಖೂ ಫೆಂಖಳೄಯು-

ಅನೆೀಔಲ್ ಭುಕಯಯಸೆುಮಲ್ಲೆನ ಯಸೆು ಭಹಜಿಾನ್ ಜಹಖದಲ್ಲೆ 

ಶಿರೀ.ಭುನಿಸಹಾಮ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ವಹಣಿಜಯ ಭಳ್ಳಗ್ೆಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

02/02/2012 26/02/2012

407

408



1859 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಚಹಖಲಟ್ಟಟ

ಜಹಲ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಮಲಸಂಔ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನ.ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

03/02/2012 168, 181, 183 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಚಹಖಲಟ್ಟಟ

ಚಹಖಲಟ್ಟಟ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:168ಯಲ್ಲೆ 1ಎಔಯೆ 36ಖುಂಟೆ, 

ಷ.ನಂ:181ಯ 33ಖುಂಟೆ, ಷ.ನಂ:183ಯ 26ಖುಂಟೆ ಆನಹಂಪಿು 

ಜಮೀನುಖಳ್ಳಗ್ೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ನೊಂದಣಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

04/02/2012 29/02/2012

1873 ವ.ಎಂ.ಯಹಭಚಂದರಪ ಬನ್ 

ಭಲ್ೆೆೀವಮಯ

ನಂ.22, ರ್ೊೀಟೆ ಬೀದಿ, ಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ 

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9986920269

22/02/2012 66 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ1

಄ಯೆೀ ಸಳ್ಳಿ.

಄ಯೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:66ಯ 19ಖುಂಟೆ ಖುಂಡುತ್ೊೀು 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ರ್ೆಲು ರಬಹವಖಳು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಫೊೀಖರ್ಸ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

22/02/2012 16/03/2012410

409



1879 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

09/03/2012 56 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:56ಯಲ್ಲೆ ರ್ೆಲು ರಬಹವ 

ಯಕ್ಚುಖಳು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ 

ಷದರಿ ನಂಫರಿನ ಷುಭಹಯು 18ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ 

ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

12/03/2012 06/04/2012

1880 ವ.ಬ. ಷುಯೆೀಶ್

ನಂ.461, ಬಡಿಎ ರ್ಹಂೆೆರ್ಕು, 

ನಹಖಯಬಹವ, ಫೆಂಖಳೄಯು. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

09/03/2012 10 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಟಟಣಗ್ೆಯೆ

ಟಟಣಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:10ಯಲ್ಲೆ 102ಎಔಯೆ 07ಖುಂಟೆ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿದುಾ ಆದಯಲ್ಲೆ 86ಎಔಯೆ 30ಖುಂಟೆ 

ಸಂಚಿರ್ೆಮಹಗಿ ಫಹಕ್ಚ ಈಳ್ಳದಿಯು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

12/03/2012 06/04/2012

411
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1890 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಔಂಬೀುಯ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

27/03/2012 43 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔಂಬೀುಯ

ಔಂಬೀುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:43ಯಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 10ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

28/03/2012 22/04/2012

1891 ವೆಂಔಟೆೀಶ್ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಲಕ್ಷಿಮಯ

ರ್ೆ.ಜಿ. ವೆಂಔಟೆೀಶ್ ಬನ್ ಖುಂಡಪ, 

ನಹಖಯಹಜು ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ವೆಂಔಟಪ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ ಗ್ಹರಭ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದ. ತ್ಹಲೂೆಔು. ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

29/03/2012 95, 15 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:95ಯ ಷುಭಹಯು 5ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಶಿರೀ. ಗ್ೊೀವಂದಯಹಜಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಖುಡಿಪ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ತ್ೊೀಟ ಭತುು ಖೃಸ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಹಹಖೂ 

ಷ.ನಂ:15ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ (ಭಗಿರ್ೆಯೆ) ಜಮೀನನುು 

ಶಿರೀ.ಗ್ೊೀವಂದಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀ.ಟೆೀಲ್ ತ್ತಭಮಪ ಯಯು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

30/03/2012 25/04/2012

413
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1892 ಶಿರೀ. ಎನ್.ಅರ್. ಭಹಧ 

ರಸಹದ ಯೆಡಿಿ

ನಂ.663, ಡಹ.ಎನ್.ಯಹಜಪ 

ವಹಣಿಜಯ ಷಂಕ್ಚೀಣಾ, 14ನೆೀ 

಄ಡಿಯಸೆು, ಷಜಹಾುಯ ಗ್ಹರಭ, 

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹ. ಫೆಂಖಳೄಯು-

562125. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/04/2012 128/1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ತ್ತಂಡುೆ

ತ್ತಂಡುೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:128/1ಯ 2ಎಔಯೆ 7ಖುಂಟೆ 

ಭುಜಯಹಯ್ತ ಆಲ್ಹಖೆಗ್ೆ ಸೆೀರಿದ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ ಹಹಖೂ ಖಹಷಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಷಂಸೆಥಮಯ ಷುಧಿಾಗ್ೆ ನಿೀಡಿ, ಄ದಯಲ್ಲೆ ಔಟಟಡ 

ರ್ಹಭಗ್ಹರಿಮನುು ಹರಯಂಭಿಸಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ತ 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

12/04/2012 07/05/2012

1897 ಯಹಜಗ್ೊೀಹಲ, ಸಹಾಜನಿಔ 

ಹಿತ್ಹಷಕ್ಚುಮ ಹಿತ್ೆೈಸಿ

ಖುಂಜೂಯು ಗ್ಹರಭ, ತೂಾಯು 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/04/2012 263, 264, 290 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ಖುಂಜೂಯು

ಖುಂಜೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:290ಯಲ್ಲೆ 1ಎಔಯೆ 07ಖುಂಟೆ 

ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:264ಯಲ್ಲೆ 1ಎಔಯೆ 18ಖುಂಟೆ, ಷ.ನಂ:263ಯಲ್ಲೆ 

23ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖೃಸ 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡು ಫಹಡಿಗ್ೆಗ್ೆ ನಿೀಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

23/04/2012 18/05/2012416

415



1902 ಎ. ಷುಯೆೀಶ್ ಔುಭಹರ್ ಬನ್ 

ಲ್ೆೀಟ್ ಄ಂಜನ ಯೆಡಿಿ

ನಂ.2, 2ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, ಲಔುಷಂದರ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-30. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/05/2012 63/15, 63/6, 

64/2 ಹಹಖೂ 

ಆತಯೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ದೊಡಿನಹಖಭಂಖಲ

ದೊಡಿನಹಖಭಂಖಲ ಷ.ನಂ:63/15, 63/6, 64/2, 64/1, 

65/1, 67/3 ಹಹಖೂ ಆತಯೆ ಷವೆಾ ನಂಫಯುಖಳಲ್ಲೆಮ 

ರ್ಹಲುದಹರಿ ಜಹಖನುು "ಎರ್ಸ.ಜೆ.ಎರ್ಸ. ಹರಟ್ಟಾರ್ಸ ಭತುು 

ರಿಮಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್ ಏಜೆನಿು" ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಸಿ, ಲ್ೆೀ ಓಟ್ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ 

ರ್ಹಲುದಹರಿಮನುು ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು 

ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

02/05/2012 28/05/2012

1903 ನಿೀರಿನ ಸಕ್ಚುಗ್ಹಗಿ 

ಜನಹಂದಲ್ೊೀನ-ಔನಹಾಟಔ

ನಂ.745, 9ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು, 7ನೆೀ 

ಭುಕಯಯಸೆು, ಯಹಜೆೀಂದರನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-47. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

03/05/2012 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಸಹಯಕ್ಚು

ಸಹಯಕ್ಚು ಗ್ಹರಭದಲ್ಲೆನ ಜಯಖನಸಳ್ಳಿ ರ್ೆಯೆಗ್ೆ ನಿಮಾಸಿಯು 

ತಂತ್ತಫೆೀಲ್ಲಮನುು ತ್ೆಗ್ೆದುಹಹಕ್ಚ, ಬಬಎಂಪಿ ಖುತ್ತುಗ್ೆದಹಯಯು 

ಭತುು ಬಲಿರ್ ಖಳು ಗನ ತ್ಹಯಜಯ ಷುುಖಳನುು ತುಂಬ, 

ರ್ೆಯೆಮ ಜಹಖನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತಡೆಮಲು ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

04/05/2012 29/05/2012

417

418



1911 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಗಿಡೆಿೀನಸಳ್ಳಿ

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/05/2012 80 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಗಿಡೆಿೀನಸಳ್ಳಿ

ಗಿಡೆಿೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:80ಯ 6ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳದ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ.ದೊಡಿಭುನಿಶಹಭಪ 

ಯಯು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ, ಄ಔರಭ ಖಹತ್ೆ 

ಫದಲ್ಹಣೆ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ಹಹಖೂ ಆಯ 

ವಯುದಾ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ತ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

22/05/2012 17/06/2012

1914 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

ತೂಾಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/05/2012 33, 34, 35, 36 

ಹಹಖೂ ಆತಯ 

ಷವೆಾ 

ನಂಫಯುಖಳ 

ಫಹಜು ಆಯು 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ

ಬೊೀಖನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನ:33, 34, 35, 36, 80, 82, 83ಯ 

ಭಧೆಯ ಹಹದು ಹೊೀಗಿಯು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ಆದಯ 

ಫಹಜುವನಲ್ಲೆಯು ಜಮೀನಿನಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

28/05/2012 22/06/2012
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1917 ಪಿ. ದಿನೆೀಶ್ ಔುಭಹರ್ ಬನ್ 

ಹಮಯ ಯೆಡಿಿ

ನಂ.241/2, ಔದಿಯಪ ಯಸೆು, 

ದೊಡಿಔುಂಟೆ, ರ್ಹರ್ಕು ಟೌನ್, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-05. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9980335267

29/05/2012 113 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ರ್ೌದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ರ್ೌದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:113ಯಲ್ಲೆನ ಕಯಹಫು ಜಮೀನು 

8ಖುಂಟೆ ತುುರಿ ಭಹಡಿ ಹಹಖೂ ಯಹಷಿಿೀಮ ಹೆದಹಾರಿಗ್ೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಶಯತುುಖಳನುು ಈಲೆಂಗನೆ ಭಹಡಿ ಶಿರೀ. 

ವೆಂಔಟಸಹಾಮ ಯೆಡಿಿ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಚಿನುಪಯೆಡಿಿ ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಖೃಸ ಹಹಖೂ ವಹಣಿಜಯ ಭಳ್ಳಗ್ೆಖಳು ನಿಮಾಸಿ 

ಫಹಡಿಗ್ೆಗ್ೆ ನಿೀಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development 

Authority

04/06/2012 29/06/2012

1920 ಖುಣಶೆೀಕರ್ ಬನ್ ಯಹಭಸಹಾಮ

ನಂ.225, ಜೆ.ಪಿ.ನಖಯ 2ನೆೀ 

ಸಂತ, ರ್ೆ.ಎರ್ಸ.ಅರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ. ಲ್ೆೀ 

ಓಟ್, ಫೆಂಖಳೄಯು-78. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/06/2012 ಷ.ನಂ:31ಯ 

ಫಹಜು ಆಯು 

ಗ್ಹರಭಠಹಣ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಗ್ಹರಭಠಹಣಹ ಜಮೀನು  

ಷುಭಹಯು 1ಎಔಯೆ 10ಖುಂಟೆ ಆದನುು ಷ.ನಂ:31ಯ 

ಭೂಲದಹಯಯ ಶಿರೀ.ಚಿನುಸಹಾಮ ಬನ್ ಬೆೈಮಣಣ ಹಹಖೂ ಆಯ 

ಭಔುಳು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಲ್ೆೀ ಓಟ್ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

06/06/2012 02/07/2012422
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1925 ಖಣೆೀಶ್ ಫಹಫು

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

9481036057

16/06/2012 56 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಯಹಮೀಸಳ್ಳಿ

ಯಹಮೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:56ಯ 22ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಯಹಮೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ಷದಷಯಯಹದ 

ಶಿರೀ.ಯಹಭಚಂದರ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ತಂತ್ತ ಫೆೀಲ್ಲ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು  ತಡೆದು, 

ಷದರಿ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

18/06/2012 13/07/2012

1932 ಗ್ಹರಭಷಥಯು, ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ.

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

29/06/2012 21 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:21ಯಲ್ಲೆನ 4ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಜನತ್ಹ ನಿವೆೀವನ ಭತುು ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಟಟ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ.ಟೆೀಲ್ 

ನಯಸೆೀಗ್ೌಡ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಟೆೀಲ್ ಹೆೀ ಗ್ೌಡ, 

ಶಿರೀ.ಭುತುಯಹಮಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಇ. ನಯಸೆೀಗ್ೌಡ ಹಹಖೂ 

ಆತಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಂಖಡಿಖಳು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

30/06/2012 25/07/2012
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1933 ಬ. ಅಂಜನಪ ಬನ್ ಫೆೈಯಣಣ

ರ್ೊೀಳ್ಳುಯ ಗ್ಹರಭ, 

ಜಹಲಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ (಄) ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-562 149. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

04/07/2012 143 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:73 (ಹೊಷ ಷ.ನಂ:143) ಯ 

3ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀಭತ್ತ. 

ನಂಜಭಮ ಯಯು ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ 

಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿ, ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡು 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು 

ಹಹಖೂ ಆಯ ವಯುದಾ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ತ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

05/07/2012 30/07/2012

1938 ಪಿ.ಭೂತ್ತಾ, ಄ಧಯಕ್ಷಯು

಄ಖಿಲ ಔನಹಾಟಔ ದಲ್ಲತ 

ಹಿಂದುಳ್ಳದಯ ವೆೀದಿರ್ೆ (ರಿ).

ನಂ.22, 9ನೆೀ ಭುಕಯಯಸೆು, 

ಭಹಧ ಗ್ಹಡಾನ್, 

ಬೆೈಯವೆೀವಿಯನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು-

72. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9845039931

20/07/2012 113, 112 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

ಹಹಯೊಔಯತನ ಸಳ್ಳಿ

ಹಹಯೊರ್ಹಯತನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:113ಯ ಹಹಖೂ 

ಷ.ನಂ:112ಯಲ್ಲೆನ ಫೆಲ್ೆ ಫಹಳು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

ಶಿರೀ.ಭಹಔಳ್ಳ ಯಹಜಣಣ ಯಯು ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ 

ಆಯು ಗ್ೊೀಭಹಳ ಭತುು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖದಲ್ಲೆ 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಫೃಸತ್ ಫಂಖಲ್ೆಮನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

21/07/2012 17/08/2012
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1942 ರ್ೆಂಚಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಯಂಖಪ 

ಹಹಖೂ ಆತಯಯು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭ,ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದ.ತ್ಹಲೂೆಔು ಭತುು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ.

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

25/07/2012 ಷ.ನಂ:63 

(ರಿ.ಷ.ನಂ:178)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:63 (ರಿ.ಷ.ನಂ:178)ಯ 

4ಎಔಯೆ 28ಖುಂಟೆ ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಟಟ 

ಷಮಶಹನ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ.ಸನುಮೀಗ್ೌಡ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಮಲೆಪ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು, 

ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

26/07/2012 21/08/2012

1943 ವ. ಅನಂದ್

ಬಬಎಂಪಿ ಷದಷಯಯು, ವಹಡಾ 

ಷಂಖೆಯ-20, ಖಂಗ್ಹನಖಯ, 

ಬಬಎಂಪಿ, ವಹಡಾ ಔಛೆೀರಿ, 

108ಬ ಫರ್ಸ ನಿಲ್ಹಾಣದ ಸತ್ತುಯ, 

ಖಂಗ್ಹನಖಯ, ಅರ್.ಟ್ಟ.ನಖಯ 

಄ಂಚೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು-32. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

25/07/2012 41 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ಗ್ೆದಾಲ ಸಳ್ಳಿ

ಗ್ೆದಾಲಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:41ಯ 1ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಶಹಲ್ೆಗ್ೆ ಮೀಷಲ್ಲಟಟ ಕಯಹಫು ಔುಂಟೆ ಜಹಖನುು ಶಿರೀ.ಷತ್ತೀಶ್ 

ಬನ್ ಖಂಖಯಹಜು ಯಯು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

26/07/2012 21/08/2012428
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1945 ರ್ೆ.ಜಿ. ವೆಂಔಟೆೀಶ್ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಖುಂಡಪ

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ ಗ್ಹರಭ, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

07/08/2012 41 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ

ಔಣಿಮಣಿರ್ೆ ಷ.ನಂ:41ಯ ಷುಭಹಯು 5ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ರ್ೆ.ಅರ್. ಶಿಣಣ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಯಹಭಮಯ 

ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಶೆಡ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡು ಫಹಡಿಗ್ೆಗ್ೆ 

ನಿೀಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

08/08/2012 13/09/2012

1955 ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ಷುಫಬಣಣ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಭುನಿಸಹಾಭಪ

ಫುದಾನಖಯ, ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ, 

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/09/2012 43, 44, 45, 46 

ಭತುು 45/2ಬ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ.

ಹೆಫಬಗ್ೊೀಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:43, 44, 45, 46, 45/2(ಬ) ಯ 

ಭೂಲಔ ಹಹದು ಹೊೀಖು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಗ್ೆ "ಫಯೀರ್ಹನ್" 

ಔಂನಿ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಄ಡಿಗ್ೊೀಡೆಮನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಹಹಖೂ ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು 

ಂಚಹಯ್ತುಮ ಈಹಧಯಕ್ಷಯಹದ ಶಿರೀ. ಶಿರೀನಿವಹಷ ಯೆಡಿಿ ಯಯು 

ಷಹಹ ಭನೆಖಳನುು ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

13/09/2012 08/10/2012
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1963 ರ್ೆ.ಸಿ. ಷುಫರಭಣಯ

ನಂ.4, ಎಂ.ಎನ್.ರ್ೆ. ಯಹವ್ ಯಸೆು, 

ಫಷನಖುಡಿ, ಫೆಂಖಳೄಯು-04. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

19/10/2012 90 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.90ಯಲ್ಲೆನ 4ಎಔಯೆ 

29ಖುಂಟೆ ಫೆಲ್ೆ ಫಹಳು ಜಮೀನು ಶಿರೀ. ಅಂಜನೆೀಮ ಸಹಾಮ 

ದೆೀಸಹಥನರ್ೆು ಸೆೀರಿದುಾ, ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

25/10/2012 20/11/2012

1964 ರ್ೆ.ಸಿ. ಷುಫರಭಣಯ

ನಂ.4, ಎಂ.ಎನ್.ರ್ೆ. ಯಹವ್ ಯಸೆು, 

ಫಷನಖುಡಿ, ಫೆಂಖಳೄಯು-04. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

19/10/2012 30 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.30ಯಲ್ಲೆನ 2ಎಔಯೆ 

28ಖುಂಟೆ ಶಿರೀ. ಫಮಲು ಫಷವೆೀವಾಯ ಸಹಾಮ ದೆೀವಹಲಮರ್ೆು 

ಸೆೀರಿದ ಜಮೀನಹಗಿದುಾ, ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಇ 

ದೆೀವಹಲಮದ ಄ಚಾಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು, ದೆೀಸಹಥನದ ಹೆಷರಿನಲ್ಲೆಯೀ 

ಆಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

25/10/2012 20/11/2012
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1965 ರ್ೆ. ಯಮೀಶ್ ಬನ್ ಔೃಶಣಪ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ, ಫೆೀಖೂಯು 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಗ್ೊಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ ಄ಂಚೆ, 

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು-

83. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

19/10/2012 94, 95, 96, 97, 

57/64

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:94, 95, 96, 97, 

57/64ಯಲ್ಲೆನ ಟುಟ 11ಎಔಯೆ 30ಖುಂಟೆ ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಟಟ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ರ್ೆಲಯು ಄ಔರಭ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಶಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಯದುಾಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ಹಹಖೂ 

ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

25/10/2012 20/11/2012

1966 ವ.ಯವ, ಗಿರಿೀಶ್ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು

ಫೆೀನಹಮ ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/10/2012 42 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಸುಳ್ಳಭಹು

ಸುಳ್ಳಭಹು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:42ಯಲ್ಲೆನ ರ್ೆಯೆ ಜಹಖದಲ್ಲೆ 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ವಹಣಿಜಯ ಷಂಕ್ಚೀಣಾಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡು ಫಹಡಿಗ್ೆಗ್ೆ ನಿೀಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

30/10/2012 26/11/2012434
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1969 ಔೃಶಣಪ ಬನ್ ದಿ|| ನಯಷಮಯ

ತೂಾಯು ಗ್ಹರಭ, ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು - 562130. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/11/2012 15 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 2

ತೂಾಯು

ತೂಾಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:15ಯಲ್ಲೆನ 4ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಗ್ೊೀಭಹಳದ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಚೊೀಳನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ಷದಷಯಯಹದ ಶಿರೀ.ನಹಖಯಹಜು ಬನ್ 

ವೀಯಣಣ, ಶಿರೀಭತ್ತ. ುಶಟ ಳನಿ ಸಹಾಮ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು 

ನಔಲ್ಲ ನಿವೆೀವನ ತರಖಳನುು ಭುದಿರಸಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

09/11/2012 04/12/2012

1970 ಎರ್ಸ. ಭುಔಂದಯಹವ್ ಬನ್ ಶಿರೀ. 

ವಂಔರ್ ಯಹವ್

ನಂ.67, ಯಹಚೆೀನಸಳ್ಳಿ, 

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ೂಾ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ-77. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

08/11/2012 94 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಯಹಚೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಯಹಚೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:94ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಷಮಶಹನರ್ಹುಗಿ ಮೀಷಲ್ಲಟಟದಾ ಇ ಜಹಖನುು "ಮನಿಸಿಿ ಅಫ್ 

ಔಭೂಯನಿರ್ೆೀಶನ್ ಎಂಹೆಯ್ತರ್ಸ ರ್ೊೀ-ಅಯೆೀಟ್ಟವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ 

ಸೊಸೆೈಟ್ಟ" ಯರಿಗ್ೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಖಹತ್ೆ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ಯದುಾಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

09/11/2012 05/12/2012
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1979 ರ್ೆ.ಸಿ. ಷುಫರಭಣಯ

ನಂ.4, ಎಂ.ಎನ್.ರ್ೆ. ಯಹವ್ ಯಸೆು, 

ಫಷನಖುಡಿ, ಫೆಂಖಳೄಯು-04. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

28/11/2012 25, 26, 29, 31ಯ 

ಔುದ ಜಮೀನು

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ  ಷ.ನಂ: 25, 26, 29, 31ಯ  

(ಹಳಯ ಸಳೆೀ ಭೂಲ ಗ್ಹರಭಠಹಣದ) 1 ಎಔಯೆ 10ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಫಹಜು ಜಮೀನಿನಯಹದ ಶಿರೀ. 

ಚಿನುಸಹಾಮ ಬನ್ ಬೆೈಮಣಣ ಭತುು ಆಯ ುತರಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಫಡಹಣೆಮನುು 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

29/11/2012 24/12/2012

1993 ಷುಫಬಣಣ ಬನ್ ವೆಂಟಯಹಭಮಯ

ಸಿಂಗ್ಹುಯ ಗ್ಹರಭ, ಮಲಸಂಔ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ ಭತುು ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

29/12/2012 109 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಸಿಂಗ್ಹುಯ

ಸಿಂಗ್ಹುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:109ಯ (ವಹಡಾ ನಂ.11) 7ಎಔಯೆ 

20ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಹಗಿದುಾ, ಷದರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಭಹನಯ 

ಈಚಿ ನಹಯಮಹಲಮದಲ್ಲೆ ತಡೆಮಹಜ್ಞೆ ಆದಾಯೂ ಷಹಹ ಶಿರೀ. 

ರ್ೆ.ವ. ನಹಮುಿ, ಯಹಗನ್ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಯಸೆು ರ್ಹಮಾ ಹರಯಂಭಿಸಿಯುುದನುು ಷಥಗಿತಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

31/12/2012 25/01/2013
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1994 ರ್ೆ.ಎಂ. ಯಹಜ್ ಔುಭಹರ್

ಷಭಹಜ ಸೆೀಔಯು, ನಂ.7, ಡಹ. 

ಬ.ಅರ್. ಄ಂಫೆೀಡುರ್ ಯಸೆು, 

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ, ಫೆಂಖಳೄಯು - 

36. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

29/12/2012 77, 78, 79 ಭತುು 

80

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಶೆಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ

ಶೆಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:77, 78, 79 ಹಹಖೂ 80ಯ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ ಷುಳುಿ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಶಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

31/12/2012 25/01/2013

1995 ಎಂ. ಧಭಾಶೆೀಕರ್

C/o. ಭನೆ ನಂ.108, 

ವೀಯಬದರನಖಯ, ಪಿ.ಆ.ಎರ್ಸ. 

ರ್ಹಲ್ೆೀಜು ಎದುಯು, 

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ, ಫೆಂಖಳೄಯು-85. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

29/12/2012 87 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಹೊಷರ್ೆಯೆಸಳ್ಳಿ

ಹೊಷರ್ೆಯೆ ಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:87ಯ 1ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ವಂಖಡಿಸಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ 

ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

31/12/2012 25/01/2013440
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1996 ಶಿರೀ. ುಟಟಮಯ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಸನುಭಮಯ

ಚನುನಹಮಔನಹಳಯ ಗ್ಹರಭ, 

ಮವಂತುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

31/12/2012 64 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ದೊಡಿಬದಯಔಲುೆ

ದೊಡಿಬದಯಔಲುೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:64ಯ 10ಎಔಯೆ ಜಹಖನುು 

ುನಾಷತ್ತ ರ್ೆೀಂದರರ್ೆು ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ದಯಲ್ಲೆ 

ಶಿರೀ. ಫೆೀಲ್ಲಭಠ ಷಂಸಹಥನದಯು ಶಯತುು ಈಲೆಂಗನೆ ಭಹಡಿ 

ಫಷವಹ ಄ರ್ಹಡಮ ಆಂಜಿನಿಮರಿಂಗ್ ರ್ಹಲ್ೆೀಜು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿದುಾ, ಷದರಿ ಜಮೀನಿನ ಭಂಜೂಯಹತ್ತಮನುು 

ಯದುಾಡಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

01/01/2013 25/01/2013

2008 ಯಹಭಚಂದರಪ ಬನ್ ಅಜಪ

ನಂ.11, ಗ್ೊಲೆಯಸಟ್ಟಟ, ಭಹಖಡಿ 

ಭುಕಯಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

17/01/2013 31 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ರ್ೊಡಿಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ

ರ್ೊಡಿಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.31ಯಲ್ಲೆನ 7 ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಣುಣಖಳನುು 

ತುಂಬ ಷಭತಟಟ ಭಹಡಿಸಿ, ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಸಿ 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ 

ಜಮೀನನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

18/01/2013 17/02/2013
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2016 ಶಿರೀಭತ್ತ. ಬಹಖಯಭಮ ರ್ೊೀಂ 

ಭುನಿಯಹಜು ಅರ್.

ನಂ.16, ಔರಿಮಭಮನ ಄ಖರಹಹಯ, 

ತೂಾಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-13. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

14/02/2013 1/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಔರಿಮಭಮನ ಄ಖರಹಹಯ

ಔರಿಮಭಮನ ಄ಖರಹಹಯದ ಷ.ನಂ:1/2ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಶಿರೀಭತ್ತ. ರ್ಹಂತಭಮ ರ್ೊೀಂ ಸಿೀತ್ಹಯಹಭಮಯ 

ಹಹಖೂ ಆಯ ಷಹೊೀದಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

15/02/2013 15/03/2013

2018 ಷುಜಹತ ಎಂ.

ಷದಷಯಯು, ದೊಡಿತ್ೊೀಖೂಯು 

ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ.

ವಳಹಷ : ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ, 

ಗ್ೊಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ ಄ಂಚೆ, ಫನೆುೀಯುಗಟಟ 

ಯಸೆು, ಫೆೀಖೂಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-83. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

14/02/2013 73 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಹೊೀಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹೊಭಮದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:73ಯ ರ್ೆಯೆ ಜಹಖದಲ್ಲೆ 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖೃಸ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ರ್ೆಯೆ 

ಜಮೀನನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

15/02/2013 15/03/2013
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2021 ಜಮಯಹಭ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಚಿಔುವೆಂಔಟಪ

ಕ್ಚತುಖನೂಯು ಗ್ಹರಭ, 

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ಄ಂಚೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ 

04/03/2013 81/ಬ6 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ಕ್ಚತುಖನೂಯು

ಕ್ಚತುಖನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:81/ಬ6ಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀಭತ್ತ. ಅರ್. 

ರಬಹತ್ತ ಯಯು 2ಎಔಯೆ ಄ಧಿಔವಹಗಿ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಲ್ೆೀ-ಓಟ್ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

05/03/2013 30/03/2013

2027 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಸಖದೂಯು

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ,ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ 

ತ್ಹಲೂೆಔು.

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

16/03/2013 13/1, 13/3, 

13/4, 11/ಪಿ1

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಸಖದೂಯು

ಸಖದೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:13/1ಯ 0-13ಖುಂಟೆ, 

ಷ.ನಂ:13/3ಯ 0-03ಖುಂಟೆ, ಷ.ನಂ:13/4ಯ 0-02ಖುಂಟೆ 

ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:11/ಪಿ1 ಯಲ್ಲೆನ 03ಎ-20ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಕಯಹಫು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

18/03/2013 18/04/2013446
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2030 ಷಜ್ನಪ 

ನಂ.973, ಹೊಷಬೀದಿ ಭುಕಯಯಸೆು, 

ಔುಲ್ಲಖಯ ಬೀದಿ ರ್ಹರರ್ಸ, 

ಮಲಸಂಔ, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

27/03/2013 36/7, 36/6, 

36/5, 36/2, 

36/3ಎ, 36/1

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ1

ಶಿನಸಳ್ಳಿ

ಶಿನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.36/7, 36/6, 36/5, 36/2, 

36/3ಎ, 36/1ಯಲ್ಲೆನ ಬ ಕಯಹಫು ಜಹಖನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಗ್ೊೀಡೆ ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

28/03/2013 29/04/2013

2033 ಎಂ.ಅರ್. ಪಿಲೆಪ ಬನ್ ಯಹಭಪ

ಮೈಲಷಂದರ ಗ್ಹರಭ, ಫೆೀಖೂಯು 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು-68. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

27/03/2013 20/2, 20/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಔಭಮನಸಳ್ಳಿ

ಔಭಮನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:20/2 ಹಹಖೂ 20/3ಯಲ್ಲೆನ 

ಟುಟ 4ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳದ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. 

ಯಹಜದತುಔುಭಹಯ, ಯಹಜ ಈದಮವಂಔಯ, ಸಿಂಧು ಹಹಖೂ 

ಆತಯಯು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ಹಹಖೂ ಕಯಹಫು, ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು ಜಹಖನೂು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ತಡೆಗ್ೊೀಡೆ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

28/03/2013 29/04/2013
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2036 ಹೆರ್ಚ.ರ್ೆ. ಗ್ೊೀವಂದ ಯಹಜು ಬನ್ 

ಹೆರ್ಚ.ಜಿ. ಔೃಶಣಪ

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, ಜಹಲ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಮಲಸಂಔ ತ್ಹ. 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

09/04/2013 72, 73 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:72, 73ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಅದವಾ ಡೆಲರ್ಸಾ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದಯ 

ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

10/04/2013 10/05/2013

2037 ಎ.ಪಿ. ಯಮೀಶ್

ನಂ.85/2, ಬೀಯೆೀವಾಯ ನಿಲಮ, 

ಸುಳ್ಳಭಹು, ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-76. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

16/04/2013 67 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

಄ಖಯ

಄ಖಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:67ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ, ಔಟೆಟ ಹಹಖೂ 

ಆತಯೆ ಜಹಖನುು ಅಟ್ಾ ಅಫ್ ಲ್ಲವಂಗ್ ಷಂಸೆಥ ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

19/04/2013 20/05/2013
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2038 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಯಜಹರ್ಕ ಹಳಯ

ಜಹಲಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ (ಅ) ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

16/05/2013 - ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ

ಸುತುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ (ರ್ೊೀಳ್ಳುಯದಿಂದ ಯಜಹರ್ಕ ಹಳಯರ್ೆು 

ಹೊೀಖು) ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. ಚಂದರಪ 

ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭುಚಿಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ 

ಯಸೆು ಜಹಖನುು ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

22/05/2013 22/06/2013

2039 ಯುಡೊೀಲ್ಪ ಐರ್ ಲ್ೊಫೊೀ

ನಂ.13, ಭಹದನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-07. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/05/2013 13, 16, 17 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಭಹದನಹಮುನಸಳ್ಳಿ

ಭಹದನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:13, 16 ಭತುು 17ಯ 

ಷುಭಹಯು 3ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ನಹಲ್ೆ ಜಹಖನುು 

ಶಿರೀ. ಡಹ. ಬ. ಯಹಭನ್ ಯಹವ್ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಭುಚಿಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

22/05/2013 22/06/2013452
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2040 ವೆಂಔಟಪ

ಭುದಾನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ಯಹಜಹನುಔುಂಟೆ ಄ಂಚೆ, 

ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

24/05/2013 1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ1

ಭುದೆಾೀನಸಳ್ಳಿ

ಭುದಾನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:1ಯ 4 ಎಔಯೆ 5ಖುಂಟೆ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಬೂಖಳಿಯು ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ 

ಷಹಹಮದಿಂದ ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಳುಿತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು 

ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

25/05/2013 25/06/2013

2042 ಭಂಜುನಹಥ್ ಬನ್ ಎಂ. 

ಅಂಜಿನಪ

ಐಯಔಂಡುಯ, ಹೆಷಯುಗಟಟ 

ಟ್ಟ.ಬ. ಪೀರ್ಸಟ, ಫೆಂಖಳೄಯು-89. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ.

9036608838

24/05/2013 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ1

ಐಯಔಂಡುಯ

ಸುಯಳ್ಳಚಿಔುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತಗ್ೆ ಸೆೀರಿದ 

ಐಯಔಂಡುಯ ಗ್ಹರಭದ 25x25 ಄ಡಿ ರ್ೆಯೆ ಹಹಖೂ 

ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು ಜಹಖದಲ್ಲೆ "ಹಹಲು ಈತ್ಹಪದಔಯ ಷಸರ್ಹಯ 

ಷಂಗದ" ಔಟಟಡನುು ನಿಮಾಸಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು 

ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

25/05/2013 26/06/2013
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2044 ಸಿ.ಎನ್. ನಹಯಹಮಣಸಹಾಮ 

ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ನಂಜುಂಡಪ

ಚೊಔುನಸಳ್ಳಿ, ಹೆಷಯಗಟಟ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ 

(಄) ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

29/05/2013 47, 55ಯ ಹಹದು 

ಹೊೀಖು 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಹೆಷಯುಗಟಟ2

ಚೊಔುನಸಳ್ಳಿ

ಚೊಔುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:47 ಭತುು 55ಯ ಭೂಲಔ 

ಹಹದು ಹೊೀಖು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಄ಔರಭ ತುುರಿಮನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ಹಹಖೂ ಗ್ಹರಭ ನಕ್ೆಮಲ್ಲೆಯುಂತ್ೆಯೀ 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

31/05/2013 01/07/2013

2047 ಎ.ಪಿ. ಯಮೀಶ್

ನಂ.85/2, ಬೀಯೆೀವಾಯ ನಿಲಮ, 

ಸುಳ್ಳಭಹು, ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-76. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

04/06/2013 131 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

ಬ.ಎಂ.ರ್ಹಲ್ೆ

ಬ.ಎಂ. ರ್ಹಲ್ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:131ಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀಭತ್ತ. 

ಮಶೆೃೀಧಯ ರ್ೊೀಂ. ರ್ೆ.ಎರ್ಸ. ಔೃಶಣಪ ಹಹಖೂ ಆಯ ುತರಯು 

ತಭಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚುಿ ಜಮೀನನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ 

ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

11/06/2013 11/07/2013

455

456



2052 ಯೂೆೀಶ್ ಔುಭಹರ್ ಎಲ್.

ನಂ.9, ಷುಫಬಯಹಜು ಯಸೆು, 

ಭಹಯುತ್ತ ಸೆೀವಹ ನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-33. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9845884578

04/07/2013 100 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ದೊಭಮಷಂದರ

ದೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:100ಯಲ್ಲೆನ ಶಿರೀ. ಅಂಜನೆೀಮ 

ಸಹಾಮ ದೆೀಸಹಥನರ್ೆು ಸೆೀರಿದ 3ಎಔಯೆ ಫೆಲ್ೆ ಜಹಖರ್ೆು 

ದೆೀಸಹಥನದ ಄ಚಾಔಯು ಄ಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು ಮತ್ತುಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು 

ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

06/07/2013 07/08/2013

2054 ಶಿರೀ. ಟ್ಟ.ಎಂ. ಅಂಜಿನಪ

ನಂ.15, 23ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು, 

ೆೈಪ್ ಲ್ೆೈನ್ ಯಸೆು, 

ಟ್ಟ.ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ, ಫೆಂಖಳೄಯು-57. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/07/2013 83, 90, 91, 99, 

113

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ಫಹಖಲಖುಂಟೆ

ಫಹಖಲಖುಂಟೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:113ಯ 13-31 (ಎ-ಖುಂ), 

ಷ.ನಂ:99ಯ 6-37, ಷ.ನಂ:91ಯ 4-29, ಷ.ನಂ:90ಯ 5-08, 

ಷ.ನಂ:83ಯ 14-04ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ತಂತ್ತ ಫೆೀಲ್ಲ 

ನಿಮಾಸಿ ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

10/07/2013 12/08/2013458
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2056 ಶಿರೀ. ಟ್ಟ.ಎಂ. ಅಂಜಿನಪ

ನಂ.15, 23ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು, ೆೈಪ್ 

ಲ್ೆೈನ್ ಯಸೆು, ಟ್ಟ.ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-57. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

06/07/2013 33, 50, 51, 53, 

77, 88

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ಭಲೆಷಂದರ

ಭಲೆಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:53ಯ 49-20 (ಎ-ಖುಂ), 

ಷ.ನಂ:50ಯ 5-23, ಷ.ನಂ:51ಯ 20-24, ಷ.ನಂ:88ಯ 0-20, 

ಷ.ನಂ:33ಯ 40-12, ಷ.ನಂ:77ಯ 22-27 (ಎ-ಖುಂ) ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಯದುಾಡಿಸಿ, ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಂಡು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

08/07/2013 12/08/2013

2057 ರ್ೆ.ಅರ್. ಭುಯಳ್ಳ ಬನ್ 

ಯಹಭಸಹಾಮ ಯೆಡಿಿ

ಚಂದಹುಯ ಗ್ಹರಭ, ಅನೆೀಔಲ್ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

10/07/2013 114, 122, 123 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಚಂದಹುಯ.

ಚಂದಹಫುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:114, 122, 123ಯ ಷಮೀದ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.಄ಳಹಿಲಪ ಯಯು 

ಹಹಖೂ ಆಯು ುತರಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

11/07/2013 12/08/2013
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2059 ಎಂ. ನಹಯಹಮಣಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಭುನಿಯಹಜಪ

ಭಂಚನಫೆಲ್ೆ ುನಾಷತ್ತ 

ರ್ಹಲ್ೊೀನಿ (ಸಿೀಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ೆೀಟ್) 

ಔಡಫಗ್ೆಯೆ ಪೀರ್ಸಟ, ದಹಷನುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

24/07/2013 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಔಡಫಗ್ೆಯೆ

ಔಡಫಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ವಹಯಪಿುಮ ಸಿೀಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭದ ರ್ೆಯೆ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಖೃಸ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ಹಹಖೂ ಫರ್ಸ ನಿಲ್ಹೆಣದ ಸತ್ತುಯದ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ವಹಣಿಜಯ ಭಳ್ಳಗ್ೆಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

27/07/2013 28/08/2013

2060 ಎಲ್. ಯೂೆೀಶ್ ಔುಭಹರ್

ನಂ.9, ಷುಫಬಯಹಜು ಯಸೆು, 

ಭಹಯುತ್ತಸೆೀವಹ ನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-33. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

25/07/2013 85/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಥಣಿಷಂದರ

ಥಣಿಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:85/3ಯಲ್ಲೆ 4ಎಔಯೆ 12ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು ಜಮೀನಿದುಾ ಆದಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀ. ಄ಲ್ಹುಫ್ 

ಯೆಸಭಹನ್ ಭತುು ಶಿರೀ. ಅಸಿಫ್ (಄) ಯೆಸಭಹನ್ ಯಯು 

ತಭಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚುಿರಿಮಹಗಿ 0-

13ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ುಷುಔ ರ್ಹಖಹಾನೆ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

27/07/2013 28/08/2013
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2067 ಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಜನ ಜಹಖೃತ್ತ ವೆೀದಿರ್ೆ

ನಂ.60, ಸೊಂಡೆೀರ್ೊಪ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು-

562 130. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

17/08/2013 14/1, 14/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಶಿನುಯ

ಶಿನುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:14/1ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಶಿರೀ. ಸಹಯ್ತಔೃಶಣ, ವೀಯಣುಗ್ೌಡ, ಷಯೊೀಜಭಮ ಹಹಖೂ 

ಆತಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ಭಹಡಿ ಄ಔರಭ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ಹಹಖೂ ಷದರಿ ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

27/08/2013 27/09/2013

2077 ಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಜನ ಜಹಖೃತ್ತ ವೆೀದಿರ್ೆ

ನಂ.60, ಸೊಂಡೆೀರ್ೊಪ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು-

562 130. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/09/2013 101 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಸುಣಿಣಗ್ೆಯೆ

ಸುಣಿಣಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:101ಯ 1ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. ಭಂಜುನಹಖಮಯ ಬನ್ 

ತ್ತಭಮಮಯ, ಶಿರೀ.ಖಂಖದುಖೆಮಯ ಭತುು ಔುಟುಂಫದಯು 

ಖೊಟ್ಟಟ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭ ನಿವೆೀವನ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

03/09/2013 03/10/2013464
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2078 ಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಜನ ಜಹಖೃತ್ತ ವೆೀದಿರ್ೆ

ನಂ.60, ಸೊಂಡೆೀರ್ೊಪ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು-

562 130. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/09/2013 15 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 2

ತೂಾಯು

ತೂಾಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:15ಯಲ್ಲೆನ 1ಎಔಯೆ 20ಖುಂಟೆ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. ಭುತುಮಯ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ರ್ಹಳ್ಳಂಖಮಯ, ಶಿರೀ. ಖುಲ್ಹಜ್ ರ್ೊೀಂ ಫಹಫು ಹಹಖೂ ಆತಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಖೊಟ್ಟಟ ಸಔುು ತರಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

03/09/2013 03/10/2013

2079 ಷುನಿೀಲ್ ಬನ್ ಶಿರೀನಿವಹಷ ಯೆಡಿಿ

ನಂ. 227, 14ನೆೀ ಭುಕಯಯಸೆು, 

ಗ್ೊೀಔುಲ 1ನೆೀ ಸಂತ, 

ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ಟ್ಟ. ಲ್ೆೀ.ಓಟ್, 

ಭತ್ತುರ್ೆಯೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು-54. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

02/09/2013 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಸುಲ್ಲಭಂಖಲ.

ಸುಲ್ಲಭಂಖಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:267, 268, 269/1, 269/2, 

269/3, 269/4 (ಸಳೆೀ ಷ.ನಂ:154, 155, 156)ಯಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 

16ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಲ್ೆೀ ಓಟ್ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

03/09/2013 10/10/2013

465

466



2081 ರ್ೆ.ರ್ೆ. ಸಿೀತಭಮ

ರಿಜಿಸಹಿರ್, ಫೆಂಖಳೄಯು ವವಾ 

ವದಹಯಲಮ, ಜ್ಞಹನಬಹಯತ್ತ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 056. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/09/2013 30, 31, 32 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಭಲೆತುಸಳ್ಳಿ

ಭಲೆತುಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:30, 31, 32ಯ 0-15(ಎ-ಖುಂ) 

ಫೆಂಖಳೄಯು ವವಾವದಹಯಲಮಯರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 0-17ಖುಂಟೆ ಹೊಯತುಡಿಸಿ, ಷವೆಾ ಭಹಡಿದಹಖ 

ಹೊಷ ನಂ.117ಎಂದು ಯಚಿಸಿದಾನುು ಸಹಾಜನಿಔಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು, ಷದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

ನಷಾರಿ ಭತುು ಟ್ಟಂಫರ್ ಶಹಪ್ ನಡೆಷುತ್ತುಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ವವಾವದಹಯಲಮದ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy Director of 

Land Records

26/09/2013 28/10/2013

2083 ಜಿ. ಸಿದಾಖಂಖಮಯ

3ನೆೀ "ಎಫ್" ಄ಡಿಯಸೆು (ಚೌಡೆೀವಾರಿ 

ದೆೀಸಹಥನದ ಹಿಂಬಹಖ), 

ಚೌಡೆೀವಾರಿನಖಯ, ಲಗ್ೆೆಯೆ ಹೊಷ 

ಫಡಹಣೆ, ಪಿೀಣಯ ಄ಂಚೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 058. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9845347952

05/09/2013 50, 67, 84, 85, 

88, 91, 92 

ಹಹಖೂ ಆತಯೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ಲಗ್ೆೆಯೆ

ಲಗ್ೆೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:50, 67, 84, 85, 88, 91, 92, 96, 

119, 120, 121, 137 ಭತುು 140ಯಲ್ಲೆ ಫೆಂಖಳೄಯು ಄ಭಿೃದಿಾ 

ಹರಧಿರ್ಹಯರಿಗ್ೆ "ಲಗ್ೆೆಯೆ ಲ್ೆೀ ಓಟ್" ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಲು 

ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು ಫೆಲ್ೆ ಫಹಳು ಜಮೀನನುು ಖಹಷಗಿ 

ಯಕ್ಚುಖಳು ಄ಔರಭವಹಗಿ ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ಭಹಡಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

30/09/2013 30/10/2013
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2084 ದಮಹನಂದ ಶೆನೆೈ

ಸಿ-6, ಗಿರೀನ್ ಮಡಹರ್ಸ ಄ಹಟ್ಾ 

ಮಂಟ್, ಷ.ನಂ.28/2, 

಄ಂಫಹಲ್ಲುಯ ಗ್ಹರಭ, ಸಯಲೂಯು 

ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು-560 

102. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/09/2013 5, 5/1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ದೊಡಿನಹಖಭಂಖಲ

ದೊಡಿನಹಖಭಂಖಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:5, 5/1ಯಲ್ಲೆನ 

ಷುಭಹಯು 28ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ರಿಮಲ್ ಎಸೆಟೀಟ್ 

ಈದಯಮಖಳು ರ್ಹನೂನು ಈಲೆಂಗನೆ ಭಹಡಿ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಲ್ೆೀ ಓಟ್ ಭಹಡಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

13/09/2013 16/10/2013

2086 ಶಿಪ ಯೆಡಿಿ ಬನ್ ನಂಜುಂಡಯೆಡಿಿ

ರ್ಹಡ ಄ಖರಹಹಯ, ಷಜಹಾುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/09/2013 11 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ2

ರ್ಹಡ಄ಖರಹಹಯ

ರ್ಹಡ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:11ಯಲ್ಲೆನ "ಬ" ಕಯಹಫು 

ಭತುು ಸಹಾಜನಿಔ (ರ್ಹಡ಄ಖರಹಹಯ ಭತುು ಷಜಹಾುಯ)ಯಸೆು 

ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. ಔೃಷಹಣಯೆಡಿಿ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಭುನಿಸಹಾಮ ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಖನುು ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

27/09/2013 27/10/2013470
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2094 ಎನ್. ಅನಂದ

಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಬಹಯತ 

ರಜಹಷತ್ಹುತಮಔ ಮುಜನ 

ಪೆಡಯೆೀಶನ್, ಬ. ಚನುಷಂದರ, 

ಔಲ್ಹಯಣನಖಯ ಄ಂಚೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-43. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

30/09/2013 127/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಫಹಣಷವಹಡಿ

ಫಹಣಷವಹಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:127/2ಯಲ್ಲೆ ಟುಟ 1ಎಔಯೆ 

17ಖುಂಟೆ ಆದುಾ ಆದಯ ೆೈಕ್ಚ 00-06 (ಎ-ಖುಂ) ಷರ್ಹಾರಿ 

ಕಯಹಫು ಜಹಖದಲ್ಲೆನ ಫಂಡೆ ಔಲುೆಖಳನುು ಶಿರೀಭತ್ತ. ಗ್ೌಯಭಮ 

ರ್ೊೀಂ ಲ್ೆೀಟ್ ಎ. ಚಿನುಪ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ  ಜೆಸಿಬ 

ಮಂತರದಿಂದ ನೆಲಷಭ ಭಹಡಿ ಫಸುಭಸಡಿ ಔಟಟಡ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಖನುು 

ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

03/10/2013 04/11/2013

2095 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು. 

ಭೌಖಿಔವಹಗಿ

26/10/2013 30 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:30ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಹಖನುು (ಚಿಔುತ್ೊಯೆ) ಫಹಜು ಜಮೀನಿನಯಹದ ಶಿರೀ.ವ. 

ನಂಜಪ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ವೆಂಔಟಪ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಯಸೆು ನಿಭಹಾಣ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

26/10/2013 26/11/2013
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2110 ಎಂ. ವೆಂಔಟೆೀಶ್

಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಔನಹಾಟಔ 

ಜನಹಂಧೊೀಲನಹ ಷಂಗಟನೆ 

(ರಿ), ಡಹ. ಬ.ಅರ್. ಄ಂಫೆೀಡುರ್ 

ಷಭುದಹಮ ಬನ, 

ಅತಮಜೊಯೀತ್ತನಖಯ, ಫಿಲ್ಲಪ್ು 

ಗ್ೊೀಡನ್ ಹಿಂಬಹಖ, 

ಂತಯಹಳಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು-560 

039. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

13/12/2013 44 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 2

ಹೊಂಖಷಂದರ

ಹೊಂಖಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:44ಯ ಫೆಲ್ೆಫಹಳು ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ಖುಯುಸಹಾಮ, ಬಯಣಿ, ಯರಿ, ಭುಯುಗ್ೆೀಶ್, 

ಫಹಫು ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಲಕ್ಷಿಣ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಜೆಸಿಬ ಭೂಲಔ ಭಟಟ ಭಹಡಿ, 

಄ಔರಭವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, 

ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

16/12/2013 16/01/2013

2114 ಬ.ಎಂ. ತುಳಸಿಯಹಮೀಗ್ೌಡ ಬನ್ 

ಲ್ೆೀಟ್ ಭುನಿವೆಂಔಟಪ

ಷಷಯ ಷಂಔುಲ, ದೊಡಿಫೆಟಟಸಳ್ಳಿ, 

ವದಹಯಯಣಯುಯ ಄ಂಚೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು - 97. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

13/12/2013 32/1, 36 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ದೊಡಿಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

ದೊಡಿಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:32/1 ಭತುು ಷ.ನಂ:36ಯ 

ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಟಟ ಯಸೆು ಜಹಖನುು 

ಶಿರೀ. ಬ.ಎನ್. ಜಖದಿೀಶ್ ಬನ್ ದಿ|| ಬ. 

ನಹಯಹಮಣಸಹಾಮಗ್ೌಢ ಹಹಖೂ ಆತಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ 

ಜಹಖನುು ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

16/12/2013 16/01/2014
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2119 ಭುನಿಮಪ, 

ಯಹಭಸಹಖಯ ಗ್ಹರಭ, ಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಿ್ಲಲ್ಎ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/12/2013 111 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ2

ಯಹಭಸಹಖಯ.

ಯಹಭಸಹಖಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:111ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ಔರಭ ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿದ 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ುನ: ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ನಿವೆೀವನಖಳನುು ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ಹಹಖೂ ಷದರಿ 

ಜಮೀನನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

23/12/2013 24/01/2014

2122 ನಯಸಿಂಸಭೂತ್ತಾ

ಷದಷಯಯು, ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ, 

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

92431000735

27/12/2013 132, 133 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು

ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:123ಯ ಹಿಡುಳ್ಳದಹಯಯಹದ 

ಶಿರೀಭತ್ತ. ಬ.ವ. ಜಮಶಿರೀ ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:132, 133ಯ 

ಹಿಡುಳ್ಳದಹಯಯಹದ ಶಿರೀಭತ್ತ. ರ್ೆ.ಎರ್ಸ. ವಜಮಲಕ್ಷಿಿ ರ್ೊೀಂ. 

ುಟಟಯಹಜು ಯಯು ಷರ್ಹಾರಿ ಸಳಿ ಭತುು ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫು 

ಜಹಖನುು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ರ್ೆೈಗ್ಹರಿರ್ಹ ಶೆಡ ಖಳನುು ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

30/12/2013 30/01/2014476

475



2124 ಎ.ಅರ್. ಄ಣಣಮಯ, ಯಹಜಹಯಧಯಕ್ಷಯು

ಔನಹಾಟಔ ಯಹಜಯ ಫಡಯ 

ಹಿತಯಕ್ಷಣಹ ವೆೀದಿರ್ೆ, 1ನೆೀ 

ಭುಕಯಯಸೆು, ಄ಂಫೆೀಡುರ್ ನಖಯ, 

ಷರ್ಹಾರಿ ಶಹಲ್ೆ ಸತ್ತುಯ, 

ವೆೈಟ್ ಫಿೀಲಿ್ ಄ಂಚೆ, ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-66. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ 

ಹಹಖೂ ರ್ೆ.ಜೆ. ಜಹಜ್ಾ, ಭಹನಯ 

ಖೃಸ ಷಚಿಯು, ವಧಹನಸೌಧ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-01 ಯಯ ತರದ 

ಭೂಲಔ.

02/01/2014 2/1ಸಿ, 2/1ಡಿ, 

42/1

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ವೆೈಟ್ ಫಿೀಲಿ್

ವೆೈಟ್ ಫಿೀಲಿ್ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:2/1ಸಿ, 2/1ಡಿ ಯಲ್ಲೆನ 1ಎಔಯೆ 

20ಖುಂಟೆ, ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯದ ಷ.ನಂ:42/1 ಯಲ್ಲೆನ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖನುು ಹಹಖೂ ಯಹಭಗ್ೊಂಡನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷ.ನಂ:105, 106ಯ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖನುು ಖಹಷಗಿಮಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

03/01/2014 03/02/2014477



2126 ಷತಯ ಬದಹರತ್ತ, ಯಹಜಯ 

ಷಂಚಹಲಔಯು

ಔನಹಾಟಔ ದಲ್ಲತ ಷಂಗಶಾ 

ಷಮತ್ತ (ರಿ).

ನಂ.72, ರ್ಹಪೀಾಯೆೀಶನ್ ಔಟಟಡ, 

ಕ್ಚಾೀನ್ು ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು-52. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ ಹಹಖೂ ಷರ್ಹಾಯದ 

ರಧಹನ ರ್ಹಮಾದಶಿಾ, ಔಂದಹಮ 

ಆಲ್ಹಖೆ ಯಯ ತರದ ಭೂಲಔ

03/01/2014 20 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಔಭಮನಸಳ್ಳಿ

ಔಭಮನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:20ಯ ೆೈಕ್ಚ ಷುಭಹಯು 

20ಎಔಯೆಖೂ ಄ಧಿಔ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ. 

ಯಹಜದತುಔುಭಹರ್ ಬನ್ ಜಮವಂಔರ್ ಯಯು  ಄ಔರಭ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು, ಄ಔರಭ ಫಡಹಣೆ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

04/01/2014 04/02/2014478



2129 ರ್ೆ. ಬುನೆೀಂದರ, ಷತ್ತೀಶ್ ಹೆಖಡೆ 

ಹಹಖೂ ಆತಯಯು

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9945500211

13/01/2014 26 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಮೈಲಷಂದರ

ಮೈಲಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:26ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಹಗಿ ಫಂದಿಯು 

ದೂಯು ಄ಜಿಾ ಹಹಖೂ ಲಖತುು ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳನುು ತ್ಹು 

ವೆೈಮಕ್ಚುಔವಹಗಿ ಖಭನಸರಿಸಿ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು ಔಫಳ್ಳಷು 

ಮತು ನಡೆದಿದಾಲ್ಲೆ ಔೂಡಲ್ೆೀ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು ಔರಭ 

ಜಯುಗಿಸಿ ಭಯುಟಹಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಯದಿ ಷಲ್ಲೆಷಲು 

ಷೂಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಆದನುು ಅದಯತ್ೆ ಮೀಯೆಗ್ೆ ರಿಖಣಿಷತಔುದುಾ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

17/01/2014 03/02/2014479



2130 ಷುಧಹಔರ್, ರ್ಹಮಾದಶಿಾ

ಎರ್ಸ.ಅರ್.ಅರ್. ಯೆಸಿಡೆನ್ಟ್ 

ವೆಲ್ ಪೆೀರ್ ಄ಸೊೀಸಿಯೀಶನ್, 

ಸೆೈಟ್ ನಂ.5, ಶಿರೀ. 

ಯಹಜಯಹಜೆೀವಾರಿ ಲ್ೆೀ ಓಟ್, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-16. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9449673245

13/01/2014 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಬ.ನಹಯಹಮಣುಯ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ ವಹಯಪಿುಮಲ್ಲೆನ ಬ.ನಹಯಹಮಣುಯ 

ರ್ೆಯೆ ಹಹಖೂ ಭಸದೆೀುಯ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ಹಹಖೂ ಷದರಿ 

ಜಮೀನನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

17/01/2014 17/02/2014480



2131 ಎರ್ಸ. ಸಿೀನಪ

ಯಹಜಹಯಧಯಕ್ಷಯು, ಔನಹಾಟಔ ದಲ್ಲತ 

಄ಲಪಷಂಖಹಯತಯ ಸಹಾಭಿಭಹನ 

ವೆೀದಿರ್ೆ (ರಿ). ನಂ.66, 2ನೆೀ 

ಭುಕಯಯಸೆು, ಶಿರೀಯಹಭ ನಖಯ, 

ಹೆರ್ಚ.ಎ.ಎಲ್. ಏರ್ ಪೀಟ್ಾ 

ಯಸೆು, ಭುಯುಗ್ೆೀಶ್ ಹಳಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-16. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/01/2014 13 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಸಖದೂಯು

ಸಖದೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.:13ಯಲ್ಲೆ 0-13ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು "ಯೆಡಿಮಂ ಯಹಮಲ್ ುಡ ಬಲಿರ್ " ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಹಟ್ ಾ ಮಂಟ್ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಮೀನನುು 

ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

17/01/2014 17/02/2014481



2135 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಖಡೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಜಹಲ್ಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ (಄) ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/01/2014 22 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ1

ಖಡೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಖಡೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:22ಯಲ್ಲೆನ 20ಎಔಯೆ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ಭಂಜುನಹಥ, ಆಯ ಷಂಫಂಧಿಔಯು 

ಹಹಖೂ ಆತಯರಿಗ್ೆ ತಲ್ಹ 2 ಎಔಯೆಮಂತ್ೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

19/01/2014 27/01/2014482



2136 ಶಿರೀ. ಸಿದಾಲ್ಲಂಖಪ ಬನ್ 

ಸಿದಾಲ್ಲಂಖಮಯ

ನಂ.18/1, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೊೀಡಾ 

2ನೆೀ ಸಂತ, ಫಷವೆೀವಾಯ ನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 079. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/01/2014 ಷ.ನಂ.65 (ಖಹತ್ೆ 

ನಂ.574)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಸಹಣೆಖುಯುನಸಳ್ಳಿ

ಸಹಣೆಖುಯುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:65 (ಖಹತ್ೆ 

ನಂ.574)ಸೆೈಟ್ ನಂ.18, 5ನೆೀ ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಯಂಖನಹಥುಯ, 

ರ್ಹಭಹಕ್ಷಿಹಳಯದ ಫಹಜು ಆಯು ಷರ್ಹಾರಿ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಟಟಡ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

20/01/2014 20/02/2014483



2137 ಔುಲಷಚಿಯು

ಔೃಷಿ ವವಾವದಹಯನಿಲಮ, ಅಸಿು 

಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೀರಿ, 

ಗ್ಹ.ಔೃ.ವ.ರ್ೆ. ಫೆಂಖಳೄಯು-560 

065. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

20/01/2014 9 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ2

ತ್ತಂಡುೆ

ತ್ತಂಡುೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:9ಯ ಔೃಷಿ ವಜ್ಞಹನ ರ್ೆೀಂದರರ್ೆು 

ನಿಮಾಸಿಯು ಷಂಔಾ ಯಸೆುಗ್ೆ ಹೊಂದಿರ್ೊಂಡಂತ್ೆ ಆಯು 

(ತ್ತಂಡುೆ/ವದಹಯಯಣಯುಯರ್ೆು ಸೆೀಯು) ಷುಭಹಯು 900 ಚ.಄. 

ಜಹಖನುು ಶಿರೀ. ರ್ಹಳ್ಳರ್ಹದುಗ್ಹಾಯಮೀವಾರಿ ದೆೀಸಹಥನದ 

ರಧಹನ ಄ಚಾಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

21/01/2014 22/02/2014

2139 ಹೆೀಭಂತಯಹಜು

ಯಹಮೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

20/01/2014 32, 33, 34, 38 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಯಹಮೀಸಳ್ಳಿ

ಯಹಮೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:32, 33, 34, 38ಯ ರಿಶಿಶಟ 

ಜಹತ್ತ ಭತುು ರಿಶಿಶಟ ಜನಹಂಖದರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹದ 

ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲು ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ಚುಖಳು ಄ಔರಭವಹಗಿ ನಿವೆೀವನ 

ಭಹಡಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ 

ಷೂಔು ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

21/01/2014 22/02/2014

484

485



2141 ವೆೈ. ವೆಂಔಟೆೀವ ಬನ್ ಮಲೆಪ

ನಂ.1910, 58ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, 

ಯೆೀಣುರ್ಹನಖಯ, ಷಜಹಾಫುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/01/2014 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ಷಜಹಾುಯ

ಷಜಹಾುಯ ಗ್ಹರಭದ ಸಹಾಜನಿಔ ವದಹಯಥಿಾನಿಲಮ 

ಹಹಖೂ ಷರ್ಹಾರಿ ಅಷಪತ್ೆರ ಭಧೆಯ ಹಹದು ಹೊೀಖು ಷರ್ಹಾರಿ 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ಜಹಖನುು ಖಹಷಗಿಮಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಹಗಿ ಫಂದಿಯು ದೂರಿನ 

ಷಂಫಂದ 3 ದಿನದೊಳಗ್ಹಗಿ ಕುದುಾ ಷಥಳ ತನಿಖೆ ಭಹಡಿ ಇ 

ರ್ಹಮಹಾಲಮರ್ೆು ಯದಿ ನಿೀಡುುದು ಹಹಖೂ ತುುರಿ 

ದೃಢಟಟಲ್ಲೆ ತ್ೆಯುುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು 

ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ಷೂಚಿಸಿದೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

21/01/2014 29/01/2014

2145 ಎನ್. ಶಿರೀನಿವಹಷಭೂತ್ತಾ

ನಂ.539, ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ ಗ್ೆೀಟ್, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-82. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/01/2014 264, 265, 266 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -3

ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ

ಸೊೀಭನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:264, 265, 266ಯ 4ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ಭುನೆೀವಾಯ ದೆೀಸಹಥನ ಹಹಖೂ 

ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು ಆದುಾ, ಷದರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

ಶಿರೀ.ಷಚಿಿದಹನಂದ ಯಯು ಬೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು, ಬೂ ರಿತಾನೆ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು 

ತಡೆಹಿಡಿಮಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

24/01/2014 24/02/2014487
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2148 ದೆೀಯಹಜ ಹೆರ್ಚ.ರ್ೆ.

ಕ್ಚೀಲಯು, ನಂ.11, 1ನೆೀ ಭಸಡಿ, 

ರ್ೆ.ಎರ್ಸ.ಎರ್ಚ. ಔಟಟಡ, 2ನೆೀ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಗ್ಹಂಧಿನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-09. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/02/2014 161/5 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

ಬ.ಎಂ.ರ್ಹಲ್ೆ

ಬ.ಎಂ.ರ್ಹಲ್ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:161/5ಯ (ದಕ್ಷಿಣ 

ಬಹಖದಲ್ಲೆಯು) ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು ಜಹಖನುು 

ಒ.ಬ.ಚೂಡಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭಷಥಯು ಖಹಷಗಿ ಜಹಖ ಎಂದು 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು ರಮತ್ತುಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು 

ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

13/02/2014 13/03/2014

2149 ಪಿ. ಭಗ್ೆೀಶ್

ರ್ಹಮಾದಶಿಾ, ಭಹನವೀಮತ್ೆ 

ಭತುು ಶಹಂತ್ತ ಸೆೀವಹ ಷಂಸೆಥ (ರಿ), 

ನಂ.3, ಷಂಡಿಮಹು ನಖಯ, ಄ಲ್ 

಄ಮೀನ್ ಶಹಲ್ೆಮ ಸತ್ತುಯ, 

ರ್ಹಲ್ ಫೆೈಯಷಂದರ, 

ಅರ್.ಟ್ಟ.ನಖಯ ಄ಂಚೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು - 560 032. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

14/02/2014 ಷ.ನಂ.:7 (ವಹಡ ಾ 

ನಂ.47)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ದೆೀಯ ಜಿೀನಸಳ್ಳಿ

ಡಿ.ಜೆ.ಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, ಅರ್.ಟ್ಟ.ನಖಯ, ರ್ಹಲ್ ಫೆೈಯಷಂದರ, 

ಶಿರೀ. ತ್ತಯುಭಲ್ೆೈ ಷುಫರಸಮಣಯ ದೆೀಸಹಥನದ ಷಮೀದ 

ಷ.ನಂ:7ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಖಹಷಗಿಮಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಖನುು 

ಶಹಲ್ೆಮ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

15/02/2014 15/03/2014
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2150 ದೆೀಯಹಜ ಎರ್ಚ.ರ್ೆ.

ಕ್ಚೀಲಯು, ನಂ.11, 1ನೆೀ ಭಸಡಿ, 

ರ್ೆ.ಎರ್ಸ.ಎರ್ಚ. ಔಟಟಡ, 2ನೆೀ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಗ್ಹಂಧಿನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 009. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

18/02/2014 161/5 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

ಬ.ಎಂ.ರ್ಹಲ್ೆ

ಬ.ಎಂ. ರ್ಹಲ್ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:161/5ಯ ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು 

ಜಹಖನುು ಒ.ಬ.ಚೂಡಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು ಖಹಷಗಿ ಷಾತುು 

ಎಂದು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು, ಷದರಿ 

ಜಹಖನುು ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

19/02/2014 19/03/2014

2156 ಎರ್ಸ. ಸಿೀನಪ

ಯಹಜಹಯಧಯಕ್ಷಯು, ಔನಹಾಟಔ ದಲ್ಲತ 

಄ಲಪಷಂಖಹಯತಯ ಸಹಾಭಿಭಹನ 

ವೆೀದಿರ್ೆ (ರಿ). ಔಛೆೀರಿ. ನಂ.66, 

2ನೆೀ ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಶಿರೀಯಹಭ 

ನಖಯ, ಹೆರ್ಚ.ಎ.ಎಲ್. 

ಭುಯುಗ್ೆೀಶ್ ಹಳಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು-

560 016. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9591938931

18/02/2014 1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯ

ಟಟಂದೂಯು ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:1ಯಲ್ಲೆನ 

20಄ಡಿಖಳಶುಟ ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು (ಒ ಪಹಯಂ - ವೆೈಟ್ ಫಿೀಲಿ್) 

ಜಹಖನುು "ದಿ ಫರದರ್ಸಾ ಅಫ್ ದಿ ಹೊೀಲ್ಲ ರ್ಹರರ್ಸ ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ 

ಜಹಖನುು ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

19/02/2014 19/03/2014
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2157 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ತಖಚಖುೆಪ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/02/2014 28 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

ತಖಚಖುೆಪ

ತಖಚಖುೆಪ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:28ಯಲ್ಲೆ 16ಎಔಯೆ 10ಖುಂಟೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿದುಾ, ಆದಯಲ್ಲೆನ 3ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ.ಶಿವಂಔರ್ ಯಯು ಬೊೀಖರ್ಸ ಸಣಿ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಲ್ೆೀ ಓಟ್ ನಿಮಾಸಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಶಿರೀ. ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯಹಭಮಯ 

ಯಯು 1-20(ಎ-ಖುಂ) ಜಮೀನನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಈಳ್ಳರ್ೆ 3ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

ಶಿರೀ. ಬಹಷುರ್ ಯಯು ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು 

ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

24/02/2014 24/03/2014

2158 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಫಳೄಿಯು

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

22/02/2014 109, 110, 113, 

಄ಯೆಸಳ್ಳಿ 65, 

65/3ಎ, 65/3ಬ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

಄ತ್ತುಫೆಲ್ೆ1

ಫಳೄಿಯು.

ಫಳೄಿಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:109, 110, 113 ಭತುು ಄ಯೆಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:65, 65/3ಎ, 65/3ಬ ಹಹಖೂ ಆತಯೆ 

ನಂಫರ್ ರ್ಹಣದ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳ್ಳಗ್ೆ ಅಂಧರ ಭೂಲದ 

ಶಿರೀಭತ್ತ. ಷಯಳ ರ್ೊೀಂ ಎರ್ಸ.ವ. ಶಿಯೆಡಿಿ ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು, ತಭಮ ಜಮೀನಿನ 

ಜೊತ್ೆಗ್ೆ ಸೆೀರಿಸಿ ರ್ಹಂೌಂಡ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜಹಖನುು ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

24/02/2014 24/03/2014493
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2162 ಸಹಾಜನಿಔಯು

ದೂಯವಹಣಿ ಭೂಲಔ

25/02/2014 ಸಳ  ೆಷ.ನಂ:132 

(ಹೊಷ 

ಷ.ನಂ:288)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

ಬ.ಎಂ.ರ್ಹಲ್ೆ

ಬ.ಎಂ. ರ್ಹಲ್ ಗ್ಹರಭದ ಸಳ  ೆಷ.ನಂ:132 ಹೊಷ 

ಷ.ನಂ:288)ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 51ಎಔಯೆ 24ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ಚುಖಳು ಔಂದಹಮ 

ಆಲ್ಹಖಹ ಸಿಫಬಂಧಿಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ ಬೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು ರಮತ್ತುಸಿಯುುದಯ 

ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

26/02/2014 10/03/2014

2164 ಶಿರೀ. ಎನ್. ಫಷಯಹಜು

ಣತೂುಯು ಗ್ಹರಭ, ತೂಾಯು 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

13/03/2014 69, 80, 97 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು2

ಣತೂಯು

ಣತೂುಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:69ಯಲ್ಲೆನ ಸಹಾಜನಿಔ ಯಸೆು 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಶಿರೀ. ಶಿರೀನಿವಹಷ ಯೆಡಿಿ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಎಂ.ಪಿ. 

ಔೃಷಹಣಯೆಡಿಿ ಯಯು ಄ಹಟ್ ಾ ಮಂಟ್ ನಿಮಾಸಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:80, 97ಯಲ್ಲೆನ ಖುಂಡು ತ್ೊೀು ಜಮೀನನುು 

ರ್ೆಲು ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

14/03/2014 14/04/2014
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2167 ಸನುಭಂತಪ

ದೊಡಿಫೆಲ್ೆ ರ್ಹಲ್ೊೀನಿ, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ.

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9019256679

26/03/2014 70 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 2

ಔಂಬೀುಯ

ಔಂಬೀುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:70ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ "ೂವಹಾಂಔಯ ೆೈ ಲ್ಲ. ಬಲಿರ್ಸಾ" ಯಯು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಯಸೆುಮನುು ನಿಮಾಸಿ 

ಹಹಖೂ ವದುಯತ್ ಔಂಫಖಳನುು ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಖನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

28/03/2014 28/04/2014

2168 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, 

ಅಲನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9980412636

01/04/2014 ರಿ.ಷ.ನಂ:44, 46, 

47, 48,49, 54, 

55

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ರ್ೆಂಚನುಯ

ಶಹಯದನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:ರಿ.ಷ.ನಂ:44, 46, 47, 

48,49, 54, 55ಯ

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

02/04/2014 03/05/2014
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2169 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, 

ಯಹಭನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

03/04/2014 29 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ಯಹಭನಹಮುನಸಳ್ಳಿ

ಯಹಭನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:29ಯ (ಹಿಸಹು ನಂ.110 

ರಿಂದ 133) ಫೆಲ್ೆ ಫಹಳು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಡೆಲರ್ಸಾ 

ಯಯುಖಳು ಔಂದಹಮ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ ಄ಔರಭ 

ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು, ಬೂ ಔಫಳ್ಳರ್ೆ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ 

ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

04/04/2014 04/05/2014

2176 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, ಔುಔುನಸಳ್ಳಿ

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/04/2014 76 (ಹೊಷ 

ಷ.ನಂ:64)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

ಔುರ್ೆುನಸಳ್ಳಿ

ಔುಔುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:79 (ಹೊಷ.ನಂ:64)ಯ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ಚುಖಳು ಔಂದಹಮ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ 

ಷಹಹಮದಿಂದ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು, ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಔಫಳ್ಳಷುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ 

ಷೂಔು ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

22/04/2014 23/05/2014499
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2177 ವ. ಭುನಿಸಹಾಮ

಄ಧಯಕ್ಷಯು, ಭಹಹತಮ 

ಜೊೀತ್ತಫಹುಲ್ೆ ಮಮೀರಿಮಲ್ 

ಸೆಂಟರ್ (ರಿ). ನಂ.8, ಸಿದಹಾಥಾ 

ನಿಲಮ, ದೊಭಮಲೂಯು 

ಫಡಹಣೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು - 

560071. ದೂ. 080-25354399. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

21/04/2014 16, 145 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ಚಳಿಗಟಟ

ಚಲೆಗಟಟ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:16ಯ ಷುಭಹಯು 112ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ "ಔನಹಾಟಔ ಗ್ಹಲ್್ ಄ಸೊೀಸಿಯೀಶನ್" 

ಯಯು ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಷಹಹಮದಿಂದ ಄ಔರಭವಹಗಿ 

ಭಣುಣಖಳನುು ತುಂಬ ಅಟದ ಄ಂಖಳವಹಗಿ 

ರಿತ್ತಾಸಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಷ.ನಂ:145ಯ ರ್ೊೀಡಿಸಳ್ಳಿ 

ರ್ೆಯೆಮನೂು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ 

ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

23/04/2014 24/05/2014

2182 ಖುಂಡಪ

ಗ್ೌಯವಹಧಯಕ್ಷಯು, ಬ.ಎ. 

ಫಷಯಹಜ ಄ಭಿಭಹನಿಖಳ ಷಂಗ 

(ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ವಧಹನಷಬಹ 

ಕ್ೆೀತರ). ನಂ.99, ಎಲ್.ಎಂ.ಎರ್ಸ. 

ರ್ಹಂೆೆರ್ಕು, ಸಳೆೀ ಭದಹರರ್ಸ ಯಸೆು, 

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ, ಫೆಂಖಳೄಯು - 

560 036. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

7204476878

28/04/2014 58/1 (ಡಿೀಷಲ್ 

ಷೆಡ ಗ್ೆ ಹೊೀಖು 

1ನೆೀ ಄ಡಿ ಯಸೆು)

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಔೃಶಣಯಹಜುಯ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯಂ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:58/1ಯ ಖಂಖಶೆಟ್ಟಟ ರ್ೆಯೆ ಟುಟ 

18ಎಔಯೆ 30ಖುಂಟೆ ಜಮೀನಿದುಾ ಆದಯಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 4 ಎಔಯೆ 

ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಸಹಾಜನಿಔಯು ತಂತ್ತ ಫೆೀಲ್ಲಮನುು 

ತ್ೆಗ್ೆದುಹಹಕ್ಚ, ಄ಔರಭವಹಗಿ ಭನೆ, ಖುಡಿಷಲು ಹಹಖೂ 

ರ್ಹಂೌಂಡನುು ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, 

ಷದರಿ ರ್ೆಯೆಮನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

29/04/2014 06/05/2014
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2184 ಔುಭಹರ್ .ಎರ್ಸ

ಬಡುಖಡೆಮ ಚಿಯುತ್ೆಖಳು, 

ನಂ.218, ಔುವೆಂುನಖಯ, 1ನೆೀ 

ಸಂತ, 5ನೆೀ ಄ಡಿ ಯಸೆು, ಜಹಲಸಳ್ಳಿ 

ಇರ್ಸಟ, ಫೆಂಖಳೄಯು-14. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9448412377

05/05/2014 109 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಸಿಂಗ್ಹುಯ

ಸಿಂಗ್ಹುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:109ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖದಲ್ಲೆ 

ಶಿರೀ. ಷುಫಬಣಣ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ 40 ಭನೆಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ 

ಜಹಖನುು ಅಥಿಾಔವಹಗಿ ಹಿಂದುಳ್ಳದರಿಗ್ೆ ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

06/05/2014 06/06/2014

2191 ಔುಭಹರ್

ಕ್ಚೀಲಯು, ನಂ.287, 

಄ಂಚೆಹಳಯ, ಫರ್ಸ ನಿಲ್ಹಾಣದ 

ಸತ್ತುಯ, ಔುಂಫಳಗ್ೊೀಡು ಄ಂಚೆ, 

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

23/05/2014 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ದೆೀಷಂದರ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳಮ, ದೆೀಷಂದರ ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು 

ಸಹಾಜನಿಔಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿದಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಷದರಿ ತುುರಿಮನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ರ್ೆಯೆ ಜಮೀನನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

24/05/2014 24/06/2014
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2192 ವೆಂಔಟೆೀಶ್

ವಬಹಗಿೀಮ ಄ಧಯಕ್ಷಯು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು. ಔನಹಾಟಔ 

ಜನಹಂದೊೀಲನಹ ಷಂಗಟನೆ 

(ರಿ). ವಳಹಷ : ಡಹ|| ಬ.ಅರ್. 

಄ಂಫೆೀಡುರ್ ಷಭುದಹಮ ಬನ, 

ಅತುಜೊಯೀತ್ತನಖಯ, ಫಿಲ್ಲಫ್ು 

ಗ್ೊೀಡನ್ ಹಿಂಬಹಖ, 

ಂತಯಹಳಯ, ಮೈಷೂಯು ಯಸೆು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560039. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

26/05/2014 58 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ-1

ಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ

ಗ್ೊಲೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:58ಯಲ್ಲೆನ 4ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಮಹುದೆೀ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳ್ಳಲೆದೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಶಿರೀ.ರ್ೆಂಮಯ ಬನ್ 

ಫೊಭಮಮಯ ಯರಿಗ್ೆ ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ಯದುಾಡಿಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ಹಹಖೂ 

ತಪಿಪತಷಥಯ ವಯುದಾ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು ಔರಭಗ್ೊಳಿಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

27/05/2014 27/06/2014

2194 ಚಂದಹುಯ ಜಿ. ಭಂಜುನಹಥ್

ರ್ಹಮಾದಶಿಾ, ಬಹಯತ್ತೀಮ 

ಕ್ಚಸಹನ್ ಷಂಗ, ಔನಹಾಟಔ 

ರದೆೀವ (ರಿ). ರ್ೆ.ಎಂ.ಎರ್ಸ. 

ಬಲ್ಲಿಂಗ್, ಫೆಂಖಳೄಯು-

ಹೊಷೂಯು ಯಸೆು, ಫೆಂಖಳೄಯು - 

99. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

05/06/2014 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಹಿನುಕ್ಚು.

ಬದಯಖುೆಪ ಹಿನುಕ್ಚು ರ್ೆಯೆ ಜಹಖದಲ್ಲೆ "ಔನಹಾಟಔ ಖೃಸ 

ಭಂಡಳ್ಳ" ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಫಡಹಣೆ ಭತುು ಯಸೆು 

ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಗ್ೊೀಷಂದರ ರ್ೆಯೆಮನುು ಷಹಹ 

ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ಚುಖಳು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ರ್ೆಯೆಮನುು ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

06/06/2014 06/07/2014505
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2202 ಎಂ. ವೆಂಔಟೆೀಶ್

ವಬಹಗಿೀಮ ಄ಧಯಕ್ಷಯು, 

ಔನಹಾಟಔ ಜನಹಂದೊೀಲನಹ 

ಷಂಗಟನೆ (ರಿ), 

ಡಹ.ಬ.ಅರ್.಄ಂಫೆೀಡುರ್ 

ಷಭುದಹಮ ಬನ, 

ಅತಮಜೊಯೀತ್ತನಖಯ, 

ಂತಯಹಳಯ, ಮೈಷೂಯು ಯಸೆು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-39. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

17/06/2014 16, 17 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಔನುನಹಮಔನ಄ಖರಹಹಯ

ಔನಹುಮಔನ ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:16, 17ಯಲ್ಲೆನ ಫೆಲ್ೆ 

ಫಹಳು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲು ಬೂ ಭಹಫಿಮಹಖಳು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿದಿಯು ಫಗ್ೆೆ ಹಹಖೂ ಷದರಿ ಄ಔರಭ 

ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಸಹಾಜನಿಔ 

ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

18/06/2014 18/07/2014

2212 ಫೆೀನಹಮ

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

03/07/2014 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಫೆೀಖೂಯು

ಫೆೀಖೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:302ಯ 03-33 (ಎ-ಖುಂ), 

ಷ.ನಂ:308ಯ 01-00 (ಎ-ಖುಂ), ಷ.ನಂ:307/2ಯಲ್ಲೆ 16-00 

(ಎ-ಖುಂ), ಷ.ನಂ:304/5ಯ 00-12 (ಎ-ಖುಂ), ಷ.ನಂ:305ಯ 

(ಎ-ಖುಂ) 00-13 (ಎ-ಖುಂ), ಷ.ನಂ:310ಯ (ಎ-ಖುಂ), 

ಷ.ನಂ:312ಯ 00-04 (ಎ-ಖುಂ), ಷ.ನಂ:307/1ಯ 00-03 (ಎ-

ಖುಂ), ಷ.ನಂ:311/3ಯ 00-02 (ಎ-ಖುಂ), ಷ.ನಂ:311/4ಯ 

00-02 (ಎ-ಖುಂ), ಷ.ನಂ:311/5ಯ 00-01 (ಎ-ಖುಂ) ಟುಟ 

6ಎಔಯೆ 26ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ "ಡಿಯೀ ಐಟ್ು ಲ್ೆೀ 

ಓಟ್" ಯಯು  ಫೊೀಖರ್ಸ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ಲ್ೆೀ ಓಟ್ ನಿಮಾಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

04/07/2014 05/08/2014
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2220 ದಿನತ್ತರರ್ೆ

ವಜಮಔನಹಾಟಔ

ದಿನಹಂಔ : 28-07-2014

06/08/2014 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 1

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯದ ಷುತುಭುತುಲ್ಲನ ರ್ೆಯೆ ಜಹಖದ 

ತುುರಿಮ ಔುರಿತು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

06/08/2014 06/09/2014

2230 ಗ್ಹರಭಷಥಯುಖಳು, 

ಖಹಜಿಸೊಣೆಣೀನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

16/10/2014 99 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ಖಹಜಿಸೊಣೆಣೀನಸಳ್ಳಿ

ಖಹಜಿಸೊಣೆಣೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:99ಯಲ್ಲೆನ ಷುಭಹಯು 2-

20 (ಎ-ಖುಂ) ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಶಿರೀ.ಭುನಿಸಹಾಭಪ 

ಬನ್ ಗ್ೊೀಹಲಪ ಯಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ವಹಣಿಜಯ ಭಳ್ಳಗ್ೆಖಳನುು ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡು 

ಫಹಡಿಗ್ೆಗ್ೆ ನಿೀಡಿಯುಯ ವಯುದಾ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ಹಹಖೂ ಷದರಿ ತುುರಿಮನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

18/10/2014 18/11/2014
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2231 ಒಫಳೆೀಶ್ .ಎ

ಈಹಧಯಕ್ಷಯು, ಡಹ|| 

ಬ.ಅರ್.಄ಂಫೆೀಡುರ್ ಹಹಖೂ 

ಫಹಫು ಜಖಜಿೀನ್ ಯಹಂ ಜಿ 

ಮುಔಯ ಷಂಗ (ರಿ). ನಂ.144, 

ಭಹಯುತ್ತನಖಯ 

(ರ್ೊೀತ್ತಹೊಷಸಳ್ಳಿ) ರ್ೊಡಿಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಷಸರ್ಹಯನಖಯ 

಄ಂಚೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು-560092. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

25/09/2014 28/1, 28/2, 29/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ರ್ೊಡಿಗ್ೆಸಳ್ಳಿ

ರ್ೊಡಿಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:28/1, 28/2, 29/3ಯ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಶಿರೀ.ರ್ೆ.ಪಿ ಭಹತುಲ್ಹೆ ಯಯು 79ಎ, ಬ ಈಲೆಂಗನೆ 

ಭಹಡಿದುಾ, ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಜಿಲ್ಹೆಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಹಹಖೂ 

ಈ ವಬಹಗ್ಹಧಿರ್ಹರಿಖಳಯಯ ಅದೆೀವದನಾಮ 

ಷಂಫಂಧಟಟ ಔಂದಹಮ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಆದುಯೆಖೂ 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿದಿಯು ಔುರಿತು ಹಹಖೂ 

ಷದರಿಮಯು ರ್ೆಯೆಮ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ರ್ಹಂೌಂಡ 

ನಿಮಾಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

26/09/2014 26/10/2014

2232 ಔುಭಹರ್ .ಎರ್ಸ

ಡಹ. ಬ.ಅರ್. ಄ಂಫೆೀಡುರ್ ದಲ್ಲತ 

ಷಂಗಶಾ ಷಮತ್ತ (ರಿ). ನಂ.218, 

ಔುವೆಂುನಖಯ, 1ನೆೀ ಸಂತ, 5ನೆೀ 

಄ಡಿ ಯಸೆು, ಜಹಲಸಳ್ಳಿ ಇರ್ಸಟ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-14. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

9916324319

10/10/2014 109 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಸಿಂಗ್ಹುಯ

ಸಿಂಗ್ಹುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.109ಯಲ್ಲೆ (ಔುವೆಂುನಖಯ 2ನೆೀ 

ಸಂತ) ಶಿರೀ. ಫಂಗ್ಹಯಪ ಬನ್ ರ್ೆಂಚಮಯ ಆಯು ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 30ಔೂು ಄ಧಿಔವಹಗಿ ಭನೆಖಳನುು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

13/10/2014 14/11/2014511
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2233 ವ. ಜಿ. ಯವಔುಭಹರ್

ಕ್ಚೀಲಯು, ನಂ.47, 1ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, 

ಡಿ.ಎಂ. ಗ್ಹಡಾನ್, ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ 

ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಬಟ್ಟಎಂ 1ನೆೀ ಸಂತ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-29. ಭೌಖಿಔ 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ

9686369997

17/10/2014 135- 41ನೆೀ ಫಹೆರ್ಕ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

ಬ.ಎಂ.ರ್ಹಲ್ೆ

ಬ,ಎಂ. ರ್ಹಲ್ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.135ಯ 0-20ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನು ಬಬಎಂಪಿ ವಹಯಪಿುಮ 18ಕ್ಚ.ಮೀ ಳಗ್ೆ ಫಯಲ್ಲದುಾ, 

ಸಣಿ ರರ್ಹಯ 2012-13ಯಲ್ಲೆ ಄ಔರಭ ಷಔರಭ ಯೀಜನೆಮಡಿ 

ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿಯುುದು ರ್ಹನೂನು ಫಹಹಿೀಯವಹಗಿದುಾ, 

ಆದನುು ಯದುಾಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

18/10/2014 18/11/2014

2243 ರಿಜಿಸಹಿರ್

ಫೆಂಖಳೄಯು ವವಾವದಹಯಲಮ, 

ಜಹಷನಬಹಯತ್ತ, ಫೆಂಖಳೄಯು-560 

056. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

12/11/2014 124 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ನಹಖಯಫಹವ

ನಹಖಯಬಹವ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:124ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ೆ 

಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡು ಔಟಟಡ 

ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ರ್ಹನೂನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೂಔು 

ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

13/11/2014 13/12/2014

512

513



2244 ಪಿ. ಭಗ್ೆೀಶ್

ರ್ಹಮಾದಶಿಾ, ಭಹನವೀಮತ್ೆ 

ಭತುು ಶಹಂತ್ತ ಸೆೀವಹ ಷಂಸೆಥ (ರಿ), 

ನಂ.3, ಷಂಡಿಮಹು ನಖಯ, ಄ಲ್ 

಄ಮೀನ್ ಶಹಲ್ೆಮ ಸತ್ತುಯ, 

ರ್ಹಲ್ ಫೆೈಯಷಂದರ, 

ಅರ್.ಟ್ಟ.ನಖಯ ಄ಂಚೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು - 560 032. 

಄ಜಿಾಭೂಲಔ

15/11/2014 12, 13, 24, 26 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ದೆೀಯ ಜಿೀನಸಳ್ಳಿ

ಡಿ.ಜೆ.ಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, ಅರ್.ಟ್ಟ.ನಖಯ, ರ್ಹಲ್ ಫೆೈಯಷಂದರ, 

ಷ.ನಂ:12, 13, 24, 26ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

ಖಹಷಗಿಮಯು ಄ಔರಭವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು 

ಔಟಟಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ 

ಜಹಖನುು ಶಹಲ್ೆಮ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

17/11/2014 15/12/2014

2260 ಹೆರ್ಚ. ಶಿಔುಭಹರ್ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಸನುಭಂತಪ

ಭಹಔಳ್ಳ ಗ್ಹರಭ, ದಹಷನುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ. ಄ಜಿಾಭೂಲಔ

11/12/2014 5/1ಎ, 5/6, 4/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

ಭಹಔಳ್ಳ

ಭಹಔಳ್ಳ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:5/1ಎ, ಷ.ನಂ. 5/6, ಷ.ನಂ. 

4/2ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ೌರಢಶಹಲ್ೆಗ್ೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು 

ಜಮೀನು ದುಯಯೀಖ ಅಖುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು, ಷದರಿ 

ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔ ಈಯೀಖರ್ೆು ಮೀಷಲ್ಲಡಲು 

ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

12/12/2014 13/01/2015
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2268 ನಹಖಶೆಟ್ಟಟಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ನಿವಹಸಿಖಳು

ನಹಖಶೆಟ್ಟಟಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ನಿವಹಸಿಖಳು

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು

12/01/2015 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ನಹಖಶೆಟ್ಟಟ ಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ನಹಖಶೆಟ್ಟಟಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ 

ಷವೆೀಾ ನಂಫಯುಖಳಲ್ಲೆ ಮು.ಎ.ಎರ್ಸ.ಹೌಸಿಂಗ್ ರ್ೊೀ-

ಅಯೆೀಟ್ಟವ್ ಸೊಸೆೈಟ್ಟಮಯು ತಭಮ ಷದಷಯಯ ಷಲುವಹಗಿ 

ನಿವೆೀವನಖಳನುು ನಿಮಾಸಿ ಸಹಾಜನಿಔರಿಗ್ೊೀಷುಯವಹಗಿ 

ಮೀಷಲ್ಲಟಟ ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲು ಬೂಖಳಿಯು ಄ನಧಿೀಔೃತವಹಗಿ 

಄ಔರಮಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

30/01/2015 03/02/2015

2276 ಡಿ.ಯಹಜು

ಭದರ್ ೌಂಡೆೀಶನ್ ಅಫ್ 

ಆಂಡಿಮಹ ಟರರ್ಸಟ 

ನಂ.59/1, ಭುನಿನಂಜಪ 

ಗ್ಹಡಾನ್, ಅರ್.ಟ್ಟ.ನಖಯ 

ಪೀರ್ಸಟ, ರ್ಹಲ್ ಫೆೈಯಷಂದರ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು.32

18/02/2015 28 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ದೆೀಯ ಜಿೀನಸಳ್ಳಿ

ಭದರ್ ೌಂಡೆೀಶನ್ ಅಫ್ ಆಂಡಿಮಹ ಟರರ್ಸಟ 

ಆಯು ದಿನಹಂಔ:18.02.2015ಯಂದು ಇ ನಿಖಭರ್ೆು ಭನವ 

ಷಲ್ಲೆಸಿ, ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತಿ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಔಷಫಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಡಿ.ಜಿ.ಸಳ್ಳಿ ಷವೆೀಾ ನಂಫರ್ 28ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ 

ಹಹದು ಹೊೀಖು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿಯುುದಹಗಿ ದೂಯು ದಹಕಲ್ಲಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

18/02/2015 25/03/2015517
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2278 ರ್ೆ.ಜಮಯಹಭು 

ಭತುು ನಹಮಂಡಸಳ್ಳಿ, ಂತಯ 

ಹಳಯ, ಐಟ್ಟಐ ಫಡಹಣೆ ಹಹಖೂ 

ವನಹಮಔ ಫಡಹಣೆಮ 

ನಿವಹಸಿಖಳು, ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು.

12/02/2015 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ನಹಮಂಡಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ನಹಮಂಡಸಳ್ಳಿ ರ್ೆಯೆಮ ಭೂಲ ವಸಿುೀಣಾನುು ಷವೆೀಾ 

ಭಹಡಿಸಿ, ರ್ೆಯೆಮ ಄ಂಖಳದ ಄ತ್ತಔರಭ ರವೆೀವ ಭತುು 

ತುುರಿಮನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ರ್ೆಯೆಮ 

ುನಯುಜಿ್ೀನಗ್ೊಳ್ಳಷಫೆೀರ್ೆಂದು ರ್ೊೀರಿ ದೂಯು ಄ಜಿಾ 

ಭೂಲಔ ಷಲ್ಲೆಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

19/02/2015 04/03/2015

2281 ದಿನಹಂಔ:21-02-2015 ಯ  

ರಜಹವಹಣಿ ಔನುಡ 

ದಿನತ್ತರರ್ೆಮಲ್ಲೆ ಷುದಿಾ ರಔಟಣೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಳತೂುಯು 

ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ57 ಯಲ್ಲೆ 

ಚೌಡೆೀವಾರಿ ದೆೀಸಹಥನರ್ೆು ಸೆೀರಿದ 

2-25 ಎ:ಖುಂ. ಬೂಮಮನುು 

ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ೆ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ 

ಔಫಳ್ಳರ್ೆ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ 

21/02/2015 57 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ಫೆಳತೂುಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಳತೂುಯು ಗ್ಹರಭದಲ್ಲೆ ಚೌಡೆೀವಾರಿ ದೆೀಸಹಥನರ್ೆು ಸೆೀರಿದ 

ಬೂಮಮನುು ನಔಲ್ಲ ದಹಕಲ್ೆ ಅಧಹಯದ ಮೀಲ್ೆ ಔಫಳ್ಳರ್ೆ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ (ಷವೆಾ ನಂ.57, 2-25ಎ:ಖುಂ)

Tahsildar,Bangalor

e East Taluk

24/02/2015 21/03/2015
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2283 ಎಲ್.ಔುಭಹರ್.ಎಎಪಿ 

ಭುಕಂಡಯು

ನಂ.2 ನಯಸಹುಯ, ಶಿರೀಖಂಧದ 

ರ್ಹಲು, ಷುಂಔದಔಟೆಟ (಄ಂಚೆ) 

ಯಹಜಯಹಜೆೀವಾರಿ 

ವಧಹನಷಬಹಕ್ೆೀತರ ಫೆಂಖಳೄಯು91

9845729581

10/01/2015 43 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಶಿರೀಖಂಧರ್ಹಲ್

ಮವಂತುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ ಷುಂಔದಔಟೆಟ ಶಿರೀಖಂಧರ್ಹಲ್ 

ಗ್ಹರಭದ ಷುಭಹಯು ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 43ಯಲ್ಲೆ 14-13 

ಎಔಯೆ/ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಫೆೀನಹಮ ಷದಷಯಯು 

ಷಂಗನುು ಯಚಿಸಿರ್ೊಂಡು ಷತ್ತ ಹಿೀನರಿಗ್ೆ ಸಂಚದೆೀ 

ದುಯುಯೀಖಡಿಸಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು 

ಡೆದುರ್ೊಂಡು ಷದುದೆಾೀವರ್ೆು ಫಳಸಿರ್ೊಳಿಫೆೀರ್ೆಂದು 

ದೂಯನುು ಄ಜಿಾ ಭೂಲಔ ಷಲ್ಲೆಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

23/02/2015 10/03/2015

2286 ರ್ಹಮಾಹಲಔ ಄ಭಿಮಂತಯಯು-2

 ರ್ೆಯೆಖಳು,ಬಬಎಂಪಿ, 3ನೆೀ 

ಭಸಡಿ,ಹೊಷಔಟಟಡ, 

ಎನ್.ಅರ್.ೃತು, ಫೆಂಖಳೄಯು.

05/02/2015 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಔಟ್ಟಟಗ್ೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಹಲನಸಳ್ಳಿ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆಮ (ಔಟ್ಟಟಗ್ೆೀನಸಳ್ಳಿ ಷವೆೀಾ 

ನಂಫರ್ 136) ತುುರಿ ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Additional 

Taluk

24/02/2015 15/03/2015
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2288 ಎಂ.ಸಿ.ಶಿರೀನಿವಹಷ ಬನ್ ಚಿಔುಣಣ,

ನಂ.6ಎ, ರ್ೆ.ಹೆರ್ಚ. ನಷಾರಿ ಯಸೆು, 

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ, ಫೆಂಖಳೄಯು.

29/12/2014 3/2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ಫಯಗಿಭುದೆಾೀನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಔಷಫಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫಯಗಿಭುದೆಾೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.3/2ಯ  ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

24/02/2015 15/03/2015

2293 ರ್ೆ.ಭಂಜುನಹಥ ಬನ್ ಔೃಶಣಪ

ಚನುರ್ೆೀವ ಬನ್ 

ಷಂಂಗಿಯಹಭಮಯ, 2ನೆೀ 

ವಹಡಾ, ಅನೆೀಔಲ್ 

ಟೌನ್,(಄ಚುಿಔಟುಟ ಯೆೈತಯು)

23/02/2015 304 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಔಷಫಹ

ಅನೆೀಔಲ್ ಗ್ಹರಭಹಂತಯ.

ನಹಯಮಹಲಮದ ಄ಂತ್ತಭ ಅದೆೀವ ಭತುು ಜಹರಿದಳ 

ಜಿಲ್ಹೆಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಅದೆೀವ ಭತುು ಷರ್ಹಾರಿ ಷುತ್ೊುೀಲ್ೆ 2013ಯ 

ಅದೆೀವಖಳನುು ಲ್ೆಕ್ಚುಷದೆೀ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖ ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ವರ್ೆು ಡೆಮದೆೀ ಆಯು ಅನೆೀಔಲ್ ತಸಶಿೀಲ್ಹಾರ್ ಄ನಿಲ್ 

ಔುಭಹರ್ ವಯುದಾ ಔರಭ ಜಯುಗಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Anekal 

Taluk

28/02/2015 15/03/2015523
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2294 ವ.ಭೂತ್ತಾ 

ಬಡುಖಡೆಮ ಚಿಯತ್ೆಖಳು, 

ನಂ.104/1 ಫುದಾ ದೆೀಸಹಥನದ 

ಹಿಂಬಹಖ, ದೆೀಯ ಜಿೀನಸಳ್ಳಿ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-45

9448412377

25/02/2015 7.10 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 1

ಯೂೆೀನ ಄ಖರಹಹಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆೀಖೂಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಯೂೆೀನ ಄ಖರಹಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 7.10ಯಲ್ಲೆ 

ಷಮಶಹನ ಹಹಖೂ ರ್ೆಯೆ ತುುರಿ ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e South Taluk

28/02/2015 15/03/2015

2295 ಎಂ.಄ಯಸೆೀಗ್ೌಡ 

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು,

23/02/2015 31 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ ದಹಕಲ್ೆ ಄ತ್ತಾಹಳ ಯೆದ  ಷವೆಾ ನಂ.31ಯಲ್ಲೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಸಿೀಯಭಮ ಬನ್ ಎ.ಫೆೈಲಪ 

ಎಂಫುಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿ ರ್ೊೀಳ್ಳ ಪಹಯಂ 

ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದು ಭತುು ಸಿಲಾರ್ ಭಯಖಳನುು 

ಫೆಳೆಸಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಭಹಡು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

28/02/2015 15/03/2015
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2296 ಭಹನವೀಮತ್ೆ ಭತುು ಶಹಂತ್ತ 

ಸೆೀವಹ ಷಂಸೆಥ

ಅಯೊೀಖಯ   ಭತುು ಶಿಕ್ಷಣ, ನಂ.3, 

ಷಂದಿಮಹು ನಖಯ, 

಄ಲ್಄ಮೀನ್ ಷೂುಲ್ ಸತ್ತುಯ, 

ರ್ಹಲ್ ಫೆೈಯಷಂದರ, 

ಅರ್.ಟ್ಟ.ನಖರ, (ಪೀ) 

ಫೆಂಖಳೄಯು32 

28/02/2015 16 21 26 27 22 

30 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ2

ರ್ಹಲ್ ಫೆೈಯಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಔಷಫಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ರ್ಹಲ್ 

ಬೆೈಯಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆೀಾ ನಂಫರ್ 16, 21, 26, 27, 22, 

30ಯ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನುಖಳಲ್ಲೆ ಫುರತ್ತುಯು ಄ನಧಿಔೃತ 

ಔಟಟಡಖಳನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

28/02/2015 15/03/2015

2303 ಗ್ಹರಭಷಥಯು

ಶಿರೀಖಂಧ ರ್ಹಲ್, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು

17/03/2015 129 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ2

ಶಿರೀಖಂಧರ್ಹಲ್

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಶಿರೀಖಂಧದ ರ್ಹಲ್ ಷವೆೀಾ 

ನಂಫರ್ 129ಯಲ್ಲೆನ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಗ್ೊೀಲಿನ್ ವಹಯಲ್ಲ 

ಎಜುರ್ೆೀಶನ್ ಟರರ್ಸಟ ನಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷಂಯಕ್ಷಿಷು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

17/03/2015 25/03/2015
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2309  ಶಿರೀ ಅರ್. ಲಕ್ಷಿಣ್ 

ಜನಸೆೀವಹ ಷಂಗ (ನೊೀಂ), 

ನಂ24, 1ನೆೀ ಭಸಡಿ, 50 ಄ಡಿ 

ಯಸೆು, ದಮನಹಬನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560 070.

23/03/2015 ಷವೆಾ ನಂ.22 

ಭತುು 6

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ವಹಡಾ   ನಂ.184, 

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ಹಾರಿ ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳ (ದೊಯೆರ್ೆಯೆ) ದಲ್ಲೆ 

ಷವೆಾ ನಂ.22 ಯಲ್ಲೆ 19-11 ಎ-ಖುಂ, ಷವೆಾ ನಂ.6 ಯಲ್ಲೆ 9-12 

ಎ-ಖುಂ. ಆದುಾ, ವಹಡಾ ನಂ.184, ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಷವೆಾ ನಂ.22 

ಯಲ್ಲೆ ರ್ೆಯೆರ್ೊೀಡಿ ಹಹದು ಹೊೀಖು ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಫೃಸತ್ 

ಬಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಭಹಾಣ ಅಖುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

27/03/2015 25/04/2015

2310 ಗ್ಹರಭಷಥಯು

 ನಹಖದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು,

25/03/2015 20 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ನಹಖದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು,ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ 

ನಹಖದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ ಷವೆೀಾ ನಂಫರ್ 20ಯ ಗ್ೊೀಭಹಳ 

ಜಮೀನಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿ, ಹೊಷ ಷವೆಾ 

ನಂಫರ್ 128,129,130 ಎಂದು ಪೀಡಿ ದುಯಸಿಥಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಔಫಳ್ಳಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ  ದೂಯು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

25/03/2015 25/04/2015529
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2315 ಬ.ಎನ್.ನಹಖಯಹಜ್

ನಂ.27, 32ನೆೀ ಭುಕಯರಸೆು, 

ೂಣಾರಜ್ಞಹ ಲ್ೆೀಓಟ್, 

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ, ಫೆಂಖಳೄಯು.

9902616363

04/03/2015 10 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಟಟಣಗ್ೆಯೆ

ಟಟಣಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:10ಯಲ್ಲೆ (ಹಹಲ್ಲ ಬಬಎಂಪಿ 

ವಹಡಾ ನಂ.198)  ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು ಭತುು 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಖಳನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಲು ರ್ೊೀರಿರ್ೆ.

Commissioner, 

Bruhath 

Bangalore 

Mahanagara 

Palike 

13/04/2015 25/04/2015

2324 ಗ್ಹರಭಷಥಯು

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು ಗ್ಹರಭ, ಜಹಲ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ 

(಄ಯ) ತ್ಹಲೂೆಔು.

06/05/2015 259 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ (಄ಯ) ತ್ಹಲೂೆಔು.ಜಹಲ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ,ಫೆಟಟಸಲಷೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.259ಯ 

(ಜೊೀಭಹಲ ಔುಂಟೆ ಫಳ್ಳ) ುಯಹತನ ರ್ಹಲದ ಅಲದಭಯ 

ಭತುು ಯೆಂಫೆಖಳು ಚಹಚಿರ್ೊಂಡಿಯು ಜಹಖನುು 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔ ಈದಹಯನನರ್ಹುಗಿ 

ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ರ್ೊೀರಿ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

15/05/2015 30/05/2015
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2326 ಅ.ಲಕ್ಷಿಣಗ್ೌಡ ಭತುು ಗ್ಹರಭಷಥಯು

ಫೆೈಮಯಪನಸಳ್ಳಿ 

(ಶಿರೀನಿವಹಷುಯ)ಗ್ಹರಭ, ಜಹಲ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ,ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತಯ(಄ಯ) ತ್ಹಲೂೆಔು,

07/05/2015 126 ಯಲ್ಲೆ  2 - 11 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಫೆೈಮಪನಸಳ್ಳಿ

ಷುಫರಭಣಿ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ ಭುನಿಮಪ ಎಂಫುಯು ಷರ್ಹಾರಿ 

ಖುಂಡುತ್ೊೀು ಭತುು ಷರ್ಹಾರಿ ಕ್ಚರಿಮ ಹರಥಮಔ ಶಹಲ್ೆಮ 

ಷವೆಾ ನಂ.126ಯಲ್ಲೆ 2-11 ಎಔಯೆ/ಖುಂಟೆ ಜಮೀನು ಆದುಾ, 

ಆಲ್ಲೆದಾ ಭಯಖಳನುು ಔಡಿದು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿ ಆದೆೀ 

ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಫಹಡಿಗ್ೆ ಭನೆಖಳನುು ಔಟುಟತ್ತುಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಇತನ ವಯುದಾ ರ್ಹನೂನುರಿೀತ್ಹಯ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಂಡು ಷರ್ಹಾರಿ ಖುಂಡುತ್ೊೀನುು ಈಳ್ಳಷಫೆೀರ್ೆಂದು 

ಭನವ. ಆದೊರಂದಿಗ್ೆ ಄ಜಿಾದಹಯರ ಭನವ ಭತುು ಲಖತುು 

ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಲಖತ್ತುಸಿದೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

15/05/2015 30/05/2015

2330 ಗ್ಹರಭಷಥಯು,

ಭಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತಿ ತ್ಹಲೂೆಔು,

22/05/2015 81 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಭಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಭಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.81ಯಲ್ಲೆ 19-12 ಎರ್ೆರ ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಹಗಿದುಾ ಅರ್ ಟ್ಟಸಿ ದಹಕಲ್ೆಯ್ತಂದ 

ಯಔುವಹಖುತುದೆ. ಇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಄ನಧಿಔೃತ ಔಟಟಡಖಳು 

ನಿಭಹಾಣವಹಗಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ಔೂಡಲ್ೆೀ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಂಡು 

ಷಥಳ ತನಿಖೆ ಭಹಡಫೆೀರ್ೆಂದು ಭಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭಷಥಯು 

ದೂಯವಹಣಿಮ ಭೂಲಔ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

21/05/2015 30/05/2015
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2334 ಶಿರೀ ಄ಫುಾಲ್ ವುಔೂರ್ ಬನ್ 

಄ಫುಾಲ್ ಷತ್ಹುರ್ ಸಹಬ್

ಮಲಚಖುೆಪ ಗ್ಹರಭ, ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು,ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ.

14/05/2015 156 ಯಲ್ಲೆ 0.20 

ಖುಂಟೆ, 157ಯಲ್ಲೆ 

0.10 ಖುಂಟೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 2

ಮಲಚಖುೆಪ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಮಲಚಖುೆಪ ಗ್ಹರಭದ ಄ಫುಾಲ್ ಖಹದರ್ ಸಹಬ್ ಭತುು 

ಷಹೊೀದಯಯು ಆದೆೀ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ. 156 ಯಲ್ಲೆ 0.20 

ಖುಂಟೆ, 157ಯಲ್ಲೆ 0.10 ಖುಂಟೆ ಟುಟ 0-30 ಖುಂಟೆ 'ಬ' 

ಕಯಹಬ್ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು  ತಭಮಖಳ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ಄ಔರಭ 

ಖಹತ್ೆ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ರಬಹಯೆ ಭಹಡಲು ರಮತ್ತುಷುತ್ತುಯು 

ಫಗ್ೆೆ ದೂಯು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

23/12/2015 10/01/2016

2342 Christopher W. Civil Engg 

Consultant

No.611 4th HBR Layout 

Bangalore 560043 

06/06/2015 30 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಔಷಫಹ1

ಹೆನೂುಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಔಷಫಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ,  

ಹೆಣೂಣಯು ಫಂಡೆಮ ಷ.ನಂ.30ಯ  ಈದಹಯನನದ  

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಄ಔರಭ ಔಟಟಡಖಳನುು 

ಔಟುಟತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

06/06/2015 20/06/2015535
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2343 ಶಿರೀ ಄ಯಸೆೀಗ್ೌಡ

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು,

23/05/2015 87/3 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.87/3ಯಲ್ಲೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

06/06/2015 20/06/2015

2344 ಗ್ಹರಭಷಥಯು

ಭುದಾಮಯನ ಹಳಯ ಗ್ಹರಭ, 

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು.

10/06/2015 28 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 3

ಭುದಾಮಯನಹಳಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಭುದಾಮಯನ ಹಳಯ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 28ಯಲ್ಲೆ 

ಷುಭಹಯು 200 ಎಔಯೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿದುಾ, ಈಳ್ಳದ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಔಫಳ್ಳಷು ರಮತು 

ನಡೆಮುತ್ತುಯುುದರಿಂದ ಷದರಿ ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ 

ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲು ರ್ೊೀರಿ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

11/06/2015 25/06/2015
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2354 ಶಿರೀ ಔದಂಫ ಷೆಂ ನಿವಹಸಿಖಳ 

ಕ್ೆೀಭಹಭಿೃದಿಾ ಷಂಗ(ರಿ)

ವಹಡಾ ನಂ.197, ನಂ.86, 

ಔದಂಫ ಷಔಾಲ್, ಷಂತುಯ, 

ಷುಫರಭಣಯುಯ ಄ಂಚೆ, 

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ,ಫೆಂಖಳೄಯು-51

20/07/2015 62 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಷಂತುಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಷಂತುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ 62 ಖುಂಡುತ್ೊೀು 

ಜಮೀನಿನ ಫಗ್ೆೆ

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

21/07/2015 10/08/2015

2357 ಶಿರೀ ಬೆೈಯಮಯ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಸೊಣಣಪ

ಯಗುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು,

17/07/2015 19 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -2

ಯಗುನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು,, ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಯಗುನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.19ಯ ಸಹಾಜನಿಔ 

ಯಸೆುಮನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುರ ವಯುದಾ 

ಔನಹಾಟಔ ಬೂಔಂದಹಮ ರ್ಹಯಾ ಔಲಂ 1964ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 

67ಯಡಿಮಲ್ಲೆ ಔರಭ ರ್ೆೈಗ್ೊಳುಿ ಔುರಿತು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

24/07/2015 10/08/2015
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2358 ಗ್ಹರಭಷಥಯು, 

಄ಡಔಭಹಯನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು,

29/07/2015 15/5, 16/9, 18/5 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ1

಄ಡಔಭಹಯನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

಄ಡಔಭಹಯನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.15/5, 16/9, 18/5ಯ 

ಜಮೀನು ಖಹಷಗಿಮಯ ಜಮೀನಹಗಿದುಾ, ಇ ಜಮೀನಿನ 

ಷವೆಾ ನಕ್ೆಮಲ್ಲೆ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮು ನೆೀಯವಹಗಿಯುುದ ಔಂಡು 

ಫಯುತುದೆ. ಅದಯೆ ಶಿರೀ ಎಂ.ಅರ್.ಈಮೀಶ್. ಎಂಫುಯು 

ರ್ಹಜರ್ಹಲುವೆಮ ಯೂಫದಲ್ಹಯ್ತಸಿ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು 

ನಿಮಾಸಿಯುುದಲೆದೆೀ ಄ದಯ ಮೀಲ್ೆ ಄ಂಖಡಿ ಔಟಟಡಖಳನುು 

ಔಟ್ಟಟಯುತ್ಹುಯೆ. ಅದಾರಿಂದ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ನೆೀಯವಹಗಿ 

ಷರಿಡಿಸಿ ಄ನಧಿಔೃತ ಔಟಟಡಖಳನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ,  ಅ 

ಜಹಖದ ಭಹಲ್ಲೀಔರಿಗ್ೆ ಄ಥವಹ ಅ ಜಹಖು ಷರ್ಹಾಯದ 

ಜಹಖವಹದಯೆ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಂಡು ರ್ಹಂೌಂಡ 

ಹಹಔಫೆೀರ್ೆಂದು ರ್ೊೀರಿ ದೂಯು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

29/07/2015 10/08/2015

2370 ಯಹಭಣಣ

ನಂ.12/1, ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ 

ತ್ಹಲೂೆಔು,ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ.

13/10/2015 10/4 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ರ್ಹಚೊಸಳ್ಳಿ

ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 10/4 ಯಲ್ಲೆ 

ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ರ್ೆಯೆಗ್ೆ ಸರಿಮು ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮನುು ಭುಚಿಿ 

ಔಟಟಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Bangalor

e North Taluk

09/10/2015 25/10/2015541
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2377 ಗ್ಹರಭಷಥಯು

ಚಿಔುಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು.

08/10/2015 46 & 47 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಚಿಔುಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ

 ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಚಿಔುಫೆಟಟದಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 46 & 47ಯಲ್ಲೆ 

ಖುಯುವಹ ಬೃಂದಹನ ಹರಟ್ಟಾರ್ಸ ಆಯು ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ನಿವೆೀವನಖಳನುು  

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು ತಡೆದು ಷರ್ಹಾರಿ ಷವೆಾ 

ನಂಫರ್ 46,47 ಇ ಜಮೀನಿನ ತುುರಿ 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷಫೆೀರ್ೆಂದು ದೂಯು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

30/10/2015 15/11/2015

2389 ಭುನಿಯಹಜು ಸಿ,

ನಂ.150, ರ್ೆಂೆೀಗ್ೌಡನಖಯ, 

ಹೊನಿುಖನಸಟ್ಟಟ, ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ,ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು

29/10/2015 13 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 2

ಹೊನುಖನಸಟ್ಟಟ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ,

ಹೊನಿುಖನಸಟ್ಟಟ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 13ಯಲ್ಲೆ ನಔಲ್ಲ 

ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಿಸಿರ್ೊಂಡು ಖಹತ್ೆ ಭಹಡಿಯುುದರ ಫಗ್ೆೆ 

ದೂಯು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

16/11/2015 25/11/2015
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2400 ಫೃಸತ್ ಫೆಂಖಳೄಯು ಭಹಹನಖಯ 

ಹಲ್ಲರ್ೆ

ಜಂಟ್ಟ ಅಮುಔುಯ ಔಛೆೀರಿ, 

ಯಹಜಯಹಜೆೀವಾರಿ ನಖಯ 

ಲಮ,ಐಡಿಮಲ್ ಹೊೀಮ್ು 

ಫಡಹಣೆ, ಯಹಜಯಹಜೆೀವಾರಿ 

ನಖಯ , ಫೆಂಖಳೄಯು.

05/12/2015 241 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಸಲಗ್ೆಡೆೀಯಸಳ್ಳಿ

ವಹಡಾ ಷಂಖೆಯ: 160ಯ ಯಹಜಯಹಜೆೀವಾರಿ ನಖಯ ವಹಯಪಿುಮ 

ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 241 ಸಲಗ್ೆೀಡೆೀಯಸಳ್ಳಿ ಬಆಎಂಎಲ್ 5ನೆೀ 

ಸಂತ ಫಡಹಣೆ ಹಹಖೂ ಷಚಿಿದಹನಂದನಖಯ ಆಲ್ಲೆ 

ಸಹಾಜನಿಔ ಈದೆಾೀವರ್ೆು ಈದಹಯನನ ಮೀಷಲ್ಲಟ್ಟಟಯು 

ಷರ್ಹಾರಿ ಬಬಎಂಪಿ ಜಹಖನುು ಄ತ್ತಔರಮಸಿ ತುುರಿ 

ಭಹಡುತ್ತುಯುುದರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಷರ್ಹಾಯದಿಂದ ಷವೆಾ 

ಭಹಡಿಸಿ ಷಭಸೆಯಮನುು ಫಗ್ೆೆ ಸರಿಷು ಔುರಿತು .

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

07/12/2015 25/12/2015

2402 ಶಸಜಹದ್ ಬೀ ರ್ೊೀಂ ಄ನಾರ್ 

ಫಹಶ

ಭನೆ ನಂ.2, ವಹಡಾ ಷಂಖೆಯ: 

ಖಜೆೀಶ್ ಯಹವ್ ಲ್ೆೀಓಟ್, 

(ನೆೀಯೆಮಯ ರ್ಹಲ್ೊೀನಿ, 

ನೆಲಭಂಖಲ, 

9008541132

04/12/2015 24 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ1

ಶಿೀಗ್ೆೀಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ  ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ರ್ೆ.಄ರ್.ುಯ ನಖಯ ಷಬೆ ವಹಯಪಿುಮ ವಹಡಾ ನಂ.14ಯ 

ಶಿೀಗ್ೆಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 24ಯಲ್ಲೆನ ನಿವೆೀವನದ 

ಷಂಖೆಯ:58ಯಲ್ಲೆ ಶಿರೀ ಭರಿಮಪ ಫೊೀರ್  ವೆಲ್ ರ್ೊಯೆಸಿ 

ಹಹಖೂ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿಯು ಷಾತುುಖಳ್ಳಗ್ೆ 

ಇ ರದೆೀವದ ಕ್ಚರಶಿಿಮನ್ ಚರ್ಚಾ ರ್ಹಂೌಂಡ ಗ್ೆೀಟ್ಟನರಿಗ್ೆ 

ಷುಭಹಯು 100 ಚದುಯ ಄ಡಿಮಶುಟ ಜಹಖನುು 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಬೂಔಫಳ್ಳರ್ೆ ಭಹಡಿಯುತ್ಹುಯೆ. 

ಎಂಫುದಹಗಿಮೂ, ಆದಲೆದೆೀ 7 ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಶಿರೀ ಭರಿಮಪನರಿಗ್ೆ ಄ಳೆದುರ್ೊಟ್ಟಟಯು  ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು ಬೂಭಹಔಯ ಮೀಲೂ 

ದೂಯು ದಹಕಲ್ಲಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

07/12/2015 25/12/2015
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2406 ಸಿದಾಭಮ

ಖಹಜಿಸೊಣೆಣೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು,

17/12/2015 85 ಭತುು 88 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ಖಹಜಿಸೊಣೆಣೀನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಖಹಜಿಸೊಣೆಣೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 85 ಭತುು 

88ಯಲ್ಲೆ 0-05 ಖುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಶಿರೀ ಜಖದಿೀವ ಬನ್ ಲ್ೆೀಟ್ 

ಶಿಣಣ ಎಂಫ ಯಕ್ಚು ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ಭನೆ 

ಔಟ್ಟಟ ದಫಹಬಳ್ಳರ್ೆ, ಖೂಂಡಹಗಿರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.ಹಹಖೂ 

ಹೆದರಿಷುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

18/12/2015 30/12/2015

2411 ಭಿೀಭನುಡಿ ದಲ್ಲತ ಕ್ೆೀಭಹಭಿೃದಿಾ 

ಷಮತ್ತ (ರಿ)

ನಂ.230/3, ಸಹದಯಭಂಖಲ, 

ರ್ಹಡುಗ್ೊೀಡಿ ಄ಂಚೆ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560067

22/12/2015 29/ಪಿ2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ3

ಸೂಡಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಸೂಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 29/ಪಿ2 (ರ್ಹವೆೀರಿನಖಯ)ಯ 

ಷಾತುು ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಹಗಿದುಾ, ರ್ೆಲು ಟಟಫದಾ ಯಕ್ಚುಖಳು 

಄ಔರಭವಹಗಿ ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ಭಹಡಿ, ಄ಔರಭ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡಿಯುತ್ಹುಯೆ ಆದಯ ವಯುದಾ ರ್ಹವೆೀರಿ ನಖಯದ ಗ್ಹರಭಷಥಯು, 

ಭಹನಯ ತಸಶಿೀಲ್ಹಾರ್ ಯರಿಗ್ೆ ಹಹಖೂ 

ಜಿಲ್ಹೆಧಿರ್ಹರಿಖಳರಿಖೂ ಸಲವಹಯು ಫಹರಿ ಭನವಖಳನುು 

ಷಲ್ಲೆಸಿದಾಯೂ ಷಸ ಮಹುದೆೀ ರಿೀತ್ತಮ ಔರಭ 

ರ್ೆೈಗ್ೊಂಡಿಯುುದಿಲೆವಹದಾರಿಂದ, ಄ಔರಭನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಇ ಷಾತುನುು ಷರ್ಹಾಯದ ಷುಪದಿಾಗ್ೆ ತ್ೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಫೆೀರ್ೆಂದು 

ಭನವ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

22/12/2015 10/01/2015547
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2425 ಫೃಸತ್ ಫೆಂಖಳೄಯು ಭಹಹನಖಯ 

ಹಲ್ಲರ್ೆ,

ಜಂಟ್ಟ ಅಮುಔುಯಯ ಔಛೆೀರಿ, 

ಯಹಜಯಹಜೆೀವಾರಿ ನಖಯ 

ಲಮ,ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ.

03/09/2016 75 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ಮವಂತುಯ1

ದೊಡಿಬದಯಔಲುೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಮವಂತುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ದೊಡಿಬದಯಔಲುೆ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 75ಯಲ್ಲೆ ಫೃಸತ್ 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲ್ಲರ್ೆ ಫೆಂಖಳೄಯುಯರಿಗ್ೆ 

ಸಸಹುಂತರಿಸಿದ 25-00 ಎಔಯೆ ಜಮೀನು ತುುರಿಮಹಗಿಯು 

ಫಗ್ೆ.ೆ

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

10/03/2016 20/03/2016

2426 ರ್ಹಳೆೀಗ್ೌಡ ಬನ್ ಇಯಣಣ

ಫೆೈಚಖುೆಪ ಗ್ಹರಭ, ತ್ಹಯೆ ರ್ೆಯೆ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ.

10/03/2016 67 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ - 2

ಫೆೈಚಖುೆಪ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ತ್ಹಯೆರ್ೆಯೆ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆೈಚಖುೆಪ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ 

ನಂ.67ಯಲ್ಲೆಯು 18-1 ಎಔಯೆ/ಖುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ೆೈಕ್ಚ 10-17 

ಎಔಯೆ/ಖುಂಟೆ ಜಮೀನು ಜನತ್ಹ ರ್ಹಲ್ೊೀನಿಗ್ೆ ಷರ್ಹಾಯದಿಂದ 

1975ಯಲ್ಲೆ ಭಂಜೂಯಹಗಿ ಸಔುು ತರ ವತರಿಸಿ, ಭನೆ 

ಔಟ್ಟಟರ್ೊಂಡಿಯುತ್ಹುಯೆ. ಭತುು ಆನುುಳ್ಳರ್ೆ ಖಹಲ್ಲ ಜಹಖದಲ್ಲೆ  

ಆತ್ತುೀಚೆಗ್ೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔಟಟಡಖಳನುು  ಔಟುಟತ್ತುಯುುದು 

ಔಂಡುಫಂದಿಯುತುದೆ. ಄ುಖಳನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಭತುು 

ತಪಿಪತಷಥಯ ವಯುಧಿ ಔರಭ ಜಯುಗಿಸಿ ಖಹಲ್ಲ ಜಹಖನುು 

ನಿಖಾತ್ತಔರಿಗ್ೆ ನಿವೆೀವನರ್ಹುಗಿ ಸಂಚಿರ್ೆ ಭಹಡಫೆೀರ್ೆಂದು 

ರ್ೊೀರಿ ಭನವ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

15/03/2016 30/03/2016
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2431 ರಮೀಳ

ನಂ.1823, 4ನೆೀ ರ್ಹರಷು, 

ಯಹಜಹಜಿನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು10

22/03/2016 97 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ2

ಯಹಚೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ರ್ೆ.ಅರ್.ುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಯಹಚೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.97ಯ ನಿವೆೀವನ ನಂ. 533ಯ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಹಖದಲ್ಲೆ ದಿನೆೀಶ್ ಔುಭಹರ್ (ಎನ್ 

ನಹಖಪನಹಮುಿಯಯ ಜಿಪಿಎ ಹೊೀಲಿರ್ )ಎಂಫುಯು 

ಔಟಟಡ ನಿಮಾಷುತ್ತುಯುುದನುು ತಕ್ಷಣ ರ್ಹಭಗ್ಹರಿಮನುು 

ನಿಲ್ಲೆಸಿ, ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ಡೆಮುಂತ್ೆ  

ಭನವ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

28/03/2016 15/04/2016

2433 ಡಹ.ಸಮೀದ್    ಷುಲ್ೆೀಭಹನ್ 

#1, ಸಚಿಿನರ್ಸ    ಯೊೀಡ  , 5ನೆೀ ಬ 

ರ್ಹರರ್ಸ , ಸೆಂಟ್     ಥಹಭರ್ಸ     ಟೌನ್  , 

ಫೆಂಖಳೄಯು-84

29/03/2016 48/1 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಳಗ್ೆೀಯಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಳಗ್ೆೀಯಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.48/1ಯ 1.09 ಎಔಯೆ ಕಯಹಬ್ 

ಜಮೀನನುು (1) ಆಶಾದ್ ಖಹಲ್ಲರ್ಕ (2) ಒಭರ್ ಖಹಲ್ಲರ್ಕ ಬನ್ 

ಲ್ೆೀಟ್ ಖಹಲ್ಲರ್ಕ ಶರಿೀಫ್ ಆಯುಖಳು ಷರ್ಹಾಯರ್ೆು ಂಚಿಸಿ 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ನಿವೆೀವನಖಳನುು ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ರ್ಹನೂನು ಔರಭ ಜಯುಗಿಷುಂತ್ೆ ದೂಯು ದಹಕಲ್ಲಸಿಯು ಫಗ್ೆೆ

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

04/04/2016 20/04/2016

550
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2436 ಶಿರೀ ನಹಗ್ೆೀಶ್   ಹಹಖೂ 

ಷುಬೆೀದಹರ್  ಹಳಯದ ಗ್ಹರಭಷಥಯು

ಜೆ.ಬ.ರ್ಹಲ್  ಗ್ಹರಭ, ಮಲಸಂಔ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ,ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ 

ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ 

ಜಿಲ್ೆೆ.

26/03/2016 ಹಿಂದಿನ 

ಗ್ಹರಭಠಹಣ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ಚೆ.ಬ.ರ್ಹಲ್

ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ ಜೆ.ಬ.ರ್ಹಲ್    (ಷುಬೆೀದಹರ್    

ಹಳಯ)ಗ್ಹರಭರ್ೆು ಸೆೀರಿದ ಹಿಂದಿನ ಗ್ಹರಭ ಠಹಣಹ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 4.20 ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನಹಗಿಯುತುದೆ. ಇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಫಲ್ಹಡಯಯು ತುುರಿ 

ಭಹಡಿ, ಭನೆ ನಿವೆೀವನಖಳನುು ವಂಖಡಿಸಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುುದು ಹಹಖೂ ಇ ರಿೀತ್ತ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿದ 

ನಿವೆೀವನಖಳಲ್ಲೆ ಭನೆಖಳನುು ಔಟುಟುದು 

ನಡೆಮುತ್ತುಯುುದರಿಂದ ರ್ೊೀಟಹಯಂತಯ ಫೆಲ್ೆ ಫಹಳು 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಈಳ್ಳಷಫೆೀರ್ಹಗಿ ಹಹಖೂ ಇ 

ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ಡದು ಗ್ಹರಭದ ಄ಭಿೃಧಿಿಗ್ೆ 

ರ್ಹಯ್ತಾರಿಷುಂತ್ೆ  ದೂಯು ದಹಕಲ್ಲಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

07/04/2016 25/04/2016

2445 ರ್ೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರರ್ಹಶ್   ಇ ಷಭಹಜ 

ಔನುಡ ವಹಯತ್ತರರ್ೆ

ನಂ.282 ನೂಯ ಫಜಹರ್  ಯಸೆು, 

ರ್ೆ.ಅರ್  .ುಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು  560 

036

02/05/2016 52 53/4 55 57 

63/2 64 65

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ತೂಾಯು1

ತೂಾಯು

ಷವೆಾ ನಂಫರ್  52 53/4 55 57 63/2 64 65 ಔಷುನಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭ ತೂಾಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ ಫೆಂಖಳೄಯು ತ್ಹಲೂೆಕ್ಚನ 

ವಹಯಪಿುಗ್ೆ ಳಟ್ಟಟಯು ಷವೆಾ ನಂಫರ್ ಜಮೀನುಖಳಲ್ಲೆ 

಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ "ವುಬ ಎನಔೂೆವ್  ಡೆಲಯಷು ವವಧ ಬೂ 

ಭಹಲ್ಲೀಔರಿಂದ ಜಮೀನನುು ಕರಿೀದಿ ಭಹಡಿ 

ನಿವೆೀವನಖಳನಹುಗಿ ವಂಖಡಿಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.  ಇ ಷಂದಬಾದಲ್ಲೆ 

ಯಹಜರ್ಹಲುವೆ ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಭನೆಖಳನುು 

ನಿಭಹಾಂ ಭಹಡಿ ನಂತಯ ವವಧ ಕರಿೀದಿದಹಯರಿಗ್ೆ 

ಭನೆಖಳನುು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿಯು ಆಯ ವಯುದಾ 

ರ್ಹನೂನಿನ ಚೌಔಟ್ಟಟನಲ್ಲೆ ಔರಭ ಜಯುಗಿಷಫೆೀರ್ೆಂದು ರ್ೊೀರಿ 

ದೂಯು ಄ಜಿಾಮಲ್ಲೆ ತ್ತಳ್ಳಸಿಯುತ್ಹುಯೆ

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

04/05/2016 20/05/2016553

552



2448 ಸಿ. ಸಿದಾಯಹಜು, ಯಹಜಹಯಧಯಕ್ಷಯು, 

ಔನಹಾಟಔ ಯಹಜಯ ಅದಿಜಹಂಫ 

ಷಂಗ (ರಿ)

ನಂ. 26, 13ನೆೀ 'ಆ' ಄ಡಿಯಸೆು, 

಄ಖರಹಹಯ ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು - 560 079.

09620000846

07/05/2016 84 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಭಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಭಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.84ಯ 1.14 ಎಔಯೆ ಜಮೀನಿನ 

ೆೈಕ್ಚ ದಹನ ನಿೀಡಿಯು 5000 ಚದಯ ಄ಡಿ ಜಹಖದಲ್ಲೆ 

ಡಹ//಄ಂಫೆೀಡುರ್   ಬನ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಲು 

ಈದೆಾೀಶಿಷಲ್ಹಗಿದೆ. ಄ಔರಭವಹಗಿ ಶಿರೀ ಫೊೀಯೆೀಗ್ೌಡ ಬನ್   

ಫೊೀಯಮಯ ಭತುು ಷಹೊೀದಯಯು ಭಳ್ಳಗ್ೆಖಳನುು 

ನಿಮಾಸಿಯುತ್ಹುಯೆ. ಇ ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು 

ಡೆಮುಂತ್ೆ ಭನವ ಭಹಡಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

20/05/2016 05/06/2016

2453 ಎನ್  . ನಹಖಯಹಜ್  

ನಂ.100, 4ನೆೀ 'ಎ' ರ್ಹರರ್ಸ , 

ಅನಂದುಯ, ಟ್ಟ.ಸಿ. ಹಳಯ, 

ರ್ೆ.ಅರ್ . ುಯಂ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

560036

12/05/2016 25, 26, 27 

ಹಹಖೂ 28

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ1

ವಹಯಣಹಸಿ @ ಜಿಂರ್ೆ 

ತ್ತಭಮನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ರ್ೆ.ಅರ್  .ುಯಂ, ಬದಯಸಳ್ಳಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ವಹಯಣಹಸಿ ಄ಲ್ಲಮಹರ್ಸ    ಜಿಂರ್ೆ ತ್ತಭಮನಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.25, 26, 27 ಹಹಖೂ 28ಯಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 

10.02 ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನನುು ಔಂದಹಮ ಄ಧಿರ್ಹರಿಖಳು 

ಭತುು ಬೂಖಳಿಯು ಸೆೀರಿರ್ೊಂಡು ಫೆೀರ್ಹದ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು 

ಷೃಷಿಟ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಯಫಹಯೆ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ 

ಷಲ್ಲೆಸಿಯು ದೂಯು.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

26/05/2016 10/06/2016

554

555



2456 ಸಿದಾಯಹಜ ಯೆಡಿಿ ಬನ್  

ವೀಯತ್ತಭಮಮಯ ಭತುು ಗ್ಹರಭಷಥಯು

ರ್ಹಡುಸೊಣಣಪನ ಸಳ್ಳಿ, ಔಣೂಣಯು 

಄ಂಚೆ, ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ

18/05/2016 28, 16, 26, 14/1, 

14/2, 15/3, 18

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು - ೂಾ

ಬದಯಸಳ್ಳಿ2

ರ್ಹಡುಸೊಣಣಪನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ೂಾ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಬದಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ರ್ಹಡುಸೊಣಣಪನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ. 28, 16, 26, 14/1, 

14/2, 15/3, ಯಲ್ಲೆ ಄ನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಫಡಹಣೆ ನಿಮಾಸಿ 

ಭತುು ಷ.ನಂ.18ಯಲ್ಲೆ   ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫ ಫಂಡೆ ಭತುು ಯಹಜ 

ರ್ಹಲುವೆ, ಷರ್ಹಾರಿ ಔಲ್ಹಯಣಿ ಜಹಖಖಳನುು ಄ಯು 

ನಿಮಾಸಿಯು ಫಡಹಣೆಗ್ೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ   ತುುರಿ 

ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ್ೆೆ ದೂಯು

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

01/06/2016 15/06/2016

2464 1. ಎಂ.ನಹಯಹಮಣಪ ಬನ್ 

ಭುನಿಸನುಭಪ

ನ೦.106, ಶಹಂತ ನಿಲಮ, 1ನೆೀ 

ಭುಕಯಯಸೆು, 2ನೆೀ ಄ಡಿಯಸೆು, 

ಚಹಭುಂಡೆೀವಾರಿ ಫಡಹಣೆ, 

ವದಹಯಯಣಯುಯ,

2. ರ್ೆ.ಹೆರ್ಚ.ಚಂದರಶೆೀಕರ್ 

ಈಹಧಯಕ್ಷಯು, ಬಹಯತ್ತೀಮ 

ಭಹನ ಸಔುುಖಳ ಜಹಖೃತ 

ವೆೀದಿರ್ೆ(ರಿ) ವಧಹನಷಬಹ ಕ್ೆೀತರ, 

ನಂ.100, 3ನೆೀ ರ್ಹರರ್ಸ, 1ನೆೀ 

ಭುಕಯಯಸೆು, ದೊಡಿಫೊಭಮಷಂದರ, 

16/06/2016 65/4 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ3

ದೊಡಿಫೊಭಮಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ದೊಡಿಫೊಭಮಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 65/4ಯ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆಯು ಫಂಡಿದಹರಿ ರ್ಹಲುದಹರಿ ಹಹಖೂ 

ಯಹಜಹರ್ಹಲುವೆಗ್ೆ ಷಂಫಂಧಟಟ 1-07 ಎಔಯೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಜಮೀನನುು ಸಹಾಜನಿಔರಿಗ್ೆ ಈಳ್ಳಸಿರ್ೊಡಫೆೀರ್ೆಂದು ದೂಯು 

಄ಜಿಾ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

16/06/2016 30/06/2016

556

557



2466 ಎನ್.ಫೆೈಯಹಯೆಡಿಿ

ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 35/2ಎ, 

ಗ್ೆೀಣಿದಹಯಯು, ನಂ.47/2, ಸಹಾಸಿು 

ಭುಕಯಯಸೆು, ಶಹಂತ್ತನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-560027

17/06/2016 35/2ಎ, ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಜಹಲ2

ಸಹತನೂಯು

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ (಄ಯ) ತ್ಹಲೂೆಔು, ಜಹಲ್ಹ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಸಹತನೂಯು ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.35/2ಎ ಯಲ್ಲೆ 10-10 ಎಔಯೆ 

ಷರ್ಹಾಯದ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ದಹಕಲ್ೆಮಹಗಿಯುತುದೆ. ಄ದೆೀ ಗ್ಹರಭದ 

ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 54ಯಲ್ಲೆ 2-00 ಎಔಯೆ ಶಿರೀಭತ್ತ 

ಬ.ಎಲ್.ಯತುಭಮಯಯ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ಭತುು 2-00 ಎಔಯೆ ಶಿರೀ 

ಪಿ.ಜಿ.ನಟಯಹಜ್ ಯಯ ಹೆಷರಿಗ್ೆ ಷರ್ಹಾಯದಿಂದ ಭಂಜೂಯಹತ್ತ 

ಆಲೆದೆೀ, ಷುಳುಿ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷಿಟಸಿರ್ೊಂಡಿಯು ವಯುದಾ 

ಔರಭರ್ೆೈಗ್ೊಂಡು, ಷರ್ಹಾಯದ ಅಸಿುಯಂದು ಯಕ್ಷಣೆ 

ಭಹಡುಂತ್ೆ ದೂರಿನಲ್ಲೆ ತ್ತಳ್ಳಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

20/06/2016 05/07/2016

2470 ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಭತುು 

ಚಿಔುಗ್ೊಲೆಯಸಟ್ಟಟ ಗ್ಹರಭಷಥಯು, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ.

04/07/2016 43 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ರ್ಹಚೊಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತಿ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ 

ರ್ಹಚೊೀಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 43ಯಲ್ಲೆ 3-31 

ಎಔಯೆ/ಖುಂಟೆ ವಸಿುೀಣಾದ ಜಮೀನನುು ಅವರಮ ಯೀಜನೆಗ್ೆ 

ಭಂಜೂಯಹಗಿದುಾ ಭನೆಖಳನುು ಔಟ್ಟಟರ್ೊಂಡಿಯುತ್ಹುಯೆ. ಅದಯೆ 

ಇಖ ಭಂಜೂಯಹಗಿಯು ಷಥಳದಲ್ಲೆ ಄ಔರಭವಹಗಿ 5 

ಭನೆಖಳನುು ನಿಮಾಸಿರ್ೊಂಡಿಯುತ್ಹುಯೆ. ಅದಾರಿಂದ ಷಥಳ ತನೆಖೆ 

ಭಹಡಿ ತುುರಿದಹಯಯನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಸಔುುತರದಹಯರಿಗ್ೆ ಭನೆ ನಿಮಾಸಿರ್ೊಳಿಲು ಄ರ್ಹವ 

ಔಲ್ಲಪಷಫೆೀರ್ೆಂದು ದೂಯು ಷಲ್ಲೆಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

08/07/2016 25/07/2016559

558



2482 ಗ್ಹರಭಷಥಯು

ರ್ೊೀಗಿಲು ಗ್ಹರಭ, ಮಲಸಂಔ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಫೆಂಖಳೄಯು 

ಈತುಯ(಄ಯ) ತ್ಹಲೂೆಔು.

11/08/2016 99 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಮಲಸಂಔ

ಮಲಸಂಔ1

ರ್ೊೀಗಿಲು

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಮಲಸಂಔ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ರ್ೊೀಗಿಲು ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 99ಯಲ್ಲೆ 1-20 

ಎಔಯೆ/ಖುಂಟೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲು 

ಬೂಖಳಿಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಅಂದರ ಭೂಲದರಿಗ್ೆ 

ಶೆಡ ಖಳನುು ನಿಮಾಸಿ ಷರ್ಹಾಯದಿಂದ ಮಹುದೆೀ ಄ನುಭತ್ತ 

ಡೆಮದೆೀ ಄ಂಫೆೀಡುರ್ ನಖಯ ಎಂದು ಹೆಷರಿಟುಟ  

ಜಮೀನನುು ಔಫಳ್ಳಷುತ್ತುಯುಯ ವಯುದಾ ರ್ಹನೂನುರಿೀತ್ಹಯ 

ಔರಭ ಜಯುಗಿಷಲು ರ್ೊೀರಿ ದೂಯು ಷಲ್ಲೆಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

18/08/2016 06/09/2016

2488 ಎಂ.಄ಯಸೆೀಗ್ೌಡ 

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ. 

26/08/2016 63 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಯಹುತನಸಳ್ಳಿ ಶಹಂತ್ತನಖಯ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂ.63ಯ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷಿಿೀ ರ್ೊೀಂ ರ್ೆಂಸನುಭಮಯ 

ಆಯು 1-00 ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಔಲುೆ ಚಪಡಿಮನುು ನಿಲ್ಲೆಸಿ 

ರ್ಹಂೌಂಡ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯುುದನುು ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ 

ಷರ್ಹಾಯದ ವರ್ೆು ಡೆಮುಂತ್ೆ ದೂಯು ದಹಕಲ್ಲಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

30/08/2016 20/09/2016

560

561



2494 ಄ಧಯಕ್ಷಯು,

ನಭಮ ಫಡಹಣೆ ವೆಲ್ರ್ 

಄ಸೊೀಸಿಯೀಶನ್,ಬ.ಆ.ಎಂ.ಎಲ್

. 7ನೆೀ ಸಂತ, 

ಯಹಜಯಹಜೆೀವಾರಿನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-98

16/09/2016 19 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 1

ಮೈಲಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಮೈಲಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 19ಯಲ್ಲೆ ಷರ್ಹಾರಿ 

ಕಯಹಫು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಷುಭಹಯು 0-25 ಖುಂಟೆ ಜಮೀನನುು 

ಔುದಲ್ಲೆಯು ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 20/3ಯಲ್ಲೆ ಸೆೈಟುಖಳನಹುಗಿ 

ಭಹಡಿಯುಯು ತುುರಿ ಭಹಡಿಯುತ್ಹುಯೆ ಎಂದು ದೂಯು 

ಷಲ್ಲೆಸಿ, ಔೂಡಲ್ೆೀ ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹಾಜನಿಔ ಈದೆಾೀವರ್ಹುಗಿ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಕಯಹಫನುು ರ್ಹಯ್ತಾರಿಸಿ ಄ಭಿೃದಿಾಡಿಷಲು 

ರ್ೊೀರಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

17/09/2016 30/09/2016

2498 ರ್ೆ. ನಹಖಯಹಜ್,

ಬಹಷುಯಪ ಲ್ೆೀಓಟ್, 

ಔುಲುಮೀಹಳಯ, ಜಿಖಣಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, 

ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯೊೀಡ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು-5600083

22/09/2016 101 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ.

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಜಿಖಣಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 101ಯಲ್ಲೆ 6-31 ಎಔಯೆ/ಖುಂಟೆ 

ಜಮೀನನುು 1952_53ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಷರ್ಹಾರಿ ಸಯಹಜಿನ 

ಮತುನುು ಷರ್ಹಾರಿ ಕಜಹನೆಗ್ೆ ಜಭಹ ಭಹಡದೆೀ 

಄ನಂಶಿಔ ಸುದೆಾಮಲ್ಲೆ (ಷರ್ಹಾಯದ ಗ್ಹರಭ ಟೆೀಲಯಹಗಿ) 

ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತ್ತುದಾಂತಸ ಎಂ.ಯುದೆರೀಗ್ೌಡ ಆಯು 

ರ್ಹನೂನು ಫಹಹಿೀಯವಹಗಿ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ತ್ತದಿಾ, ಷರ್ಹಾಯದ 

ಅದೆೀವದ ಜಿ.ಎಂ.ಎರ್ಸ.ಯೂಲ್ು ಄ಡಿಮಲ್ಲೆ ಄ಔರಭ 

ಸಹಖುಳ್ಳಮನುು ರ್ಹನೂನು ಫಹಹಿೀಯವಹಗಿ ಡೆದಿದುಾ, ಇ 

ಜಮೀನನುು ಷರ್ಹಾಯ ಭುಟುಟಗ್ೊೀಲು ಹಹಕ್ಚರ್ೊಂಡು 

ಭುನಿವೆಂಔಟಪ ಬನ್ ತ್ತಯುಭಳಮಯನರಿಗ್ೆ 

ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಫೆೀರ್ೆಂದು ರ್ೊೀರಿ ಭನವ ಷಲ್ಲೆಸಿಯುತ್ಹುಯೆ

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

26/09/2016 15/10/2016
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2500 ಜಂಟ್ಟ ನಿದೆೀಾವಔಯು, 

ನಖಯ ಭತುು ಗ್ಹರಭಹಂತಯ 

ಯೀಜನೆ ಹಹಖೂ 

ಷದಷಯರ್ಹಮಾದಶಿಾ, 

ನೆಲಭಂಖಲ ಯೀಜನಹ 

ಹರಧಿರ್ಹಯ, ನೆಲಭಂಖಲ.

16/09/2016 18.19/3A2 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ2

ಔಡಫಗ್ೆಯೆ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಔಡಫಗ್ೆಯೆ ಗ್ಹರಭದ ಫಡಹಣೆಖಳಲ್ಲೆ ಸಿಎ ಭತುು ಆನಿುತಯೆ 

ಮೀಷಲ್ಲಟಟ ಷಥಳಖಳನುು ಫಹಿಯಂಖ ಸಯಹಜು ಭಹಡು 

ಭೂಲಔ ದುಯಾಸಯ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

04/10/2016 25/10/2016

2502 ಅರ್ .ಲಕ್ಷಿಣ್ ಄ಧಯಕ್ಷಯು,

ಜನಸೆೀವಹ ಷಂಗ (ರಿ), ನಂ.24, 

1ನೆೀ ಭಸಡಿ, 50 ಫಿೀಟ್ ಯೊೀಡ, 

ದಮನಹಬನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯು-

560070

28/03/2015 83 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಈತುಯಸಳ್ಳಿ -4

ಚಿಔುಔಲೆಷಂದರ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಈತುಯಸಳ್ಳಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಚಿಔುಲೆಷಂದರ  ವಹಡಾ ನಂ.183, ಸನುಭಗಿರಿನಖಯ ಭುಕಯ 

ಯಸೆುಮಲ್ಲೆಯು ಚಿಔುಲೆಷಂದರ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆೀಾ ನಂ.83ಯಲ್ಲೆ 6-

09 ಎಔಯೆ/ಖುಂಟೆ ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳ ಆದುಾ, ರ್ೆಯೆ ಄ಂಖಳದ 5ನೆೀ 

ರ್ಹರರ್ಸ ನಲ್ಲೆ ಔಟಟಡಖಳನುು ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡುತ್ತುಯುುದನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಷುಂತ್ೆ ದೂಯು ದಹಕಲ್ಲಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

04/10/2016 25/10/2016565
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2516 ನಂಜುಂಡಪ ಯಹಭಮಯ ಭತುು 

ಫಷನುಯ ಗ್ಹರಭಷಥಯು

ಫಷನುಯ ಗ್ಹರಭ ಫೆೀಖೂಯು 

ಹೊೀಫಳ್ಳ ಫನೆುೀಯುಗಟಟ ಯಸೆು 

ಗ್ೊಟ್ಟಟಗ್ೆಯೆ ಄ಂಚೆ ಫೆಂಖಳೄಯು 

ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು.

02/12/2016 35 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ಫೆೀಖೂಯು - 3

ಫಷನುಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಫೆೀಖೂಯು ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫಷನುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 35 ಯಲ್ಲೆ 0.21 ಖುಂಟೆ  

ಷಮಶಹನ ಜಮೀನನುು ರ್ೆಲಯು ಄ತ್ತಔರಮಸಿರ್ೊಂಡು 

಄ಂತಯಕ್ಚರಯ ನಡೆಷಲು ಄ಡಿಿ ಈಂಟು ಭಹಡುತ್ತುಯುುದರಿಂದ 

ಹಹಖೂ ಷಥಳದ ಄ಬಹ ಆಯುುದರಿಂದ ಷಮಶಹನ ಜಮೀನನುು 

ರಿಶಿೀಲನೆ ಭಹಡಿ, ಷವೆಾ ಭಹಡಿ ರ್ಹಂೌಂಡನುು 

ಹಹಕ್ಚಸಿರ್ೊಡಫೆೀರ್ೆಂದು ಭನವ ಷಲ್ಲೆಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

08/12/2016 25/12/2016

2521 ಟ್ಟ.ರ್ೆ. ಭುಯಳ್ಳಮೀಸನ್, 

ಕ್ಚೀಲಯು,

ತ್ತಪಷಂದರ, ಷಜಹಾುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು,

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ

20/12/2016 26, 27, 28, 29 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಷಜಹಾುಯ1

ತ್ತಖಳಚೌಡದೆೀನಸಳ್ಳಿ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ, ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಷಜಹಾುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ತ್ತಖಳಚೌಡದೆೀನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭದ ರ್ೆಯೆಯ್ತಂದ 

ೂವಹಾಭಿಭುಕವಹಗಿ ಯಹಜರ್ಹಲುವೆಮು ಷವೆಾ ನಂ.26, 27, 

28 ಭತುು 29ಯ ಭಧೆಯ ಹಹದು ಹೊೀಗಿದುಾ, ಷದರಿ 

ಜಮೀನುಖಳ ಭಹಲ್ಲೀಔಯು ಭತುು ಖಹಷಗಿ ಯಕ್ಚುಖಳು ಄ದನುು 

ತುುರಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡು ಭನೆಖಳನುು ನಿಮಾಷಲು 

ರಮತ್ತುಷುತ್ತುಯುುದಹಗಿ ದೂಯು ದಹಕಲ್ಲಸಿಯುತ್ಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

22/12/2016 10/01/2017
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2525 ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ ಭತುು ಷುತು 

ಭುತುಲ ಗ್ಹರಭಷಥಯು.

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಜಿಖಣಿ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ ಗ್ಹರಭ.

28/12/2016 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ.

ಷರ್ಹಾರಿ ಜಮೀನು ಄ಔರಭವಹಗಿ ಔರಮರ್ೆು ಡೆದಿಯು 

ಪಲ್ಲೀರ್ಸ ೆೀದೆ ಅರ್.ಖುಯಪ ಬಬ್ ಭಹಯಪ ಆರ ಹೆಂಡತ್ತ 

ಸನುಭಔು ಭತುು ಭಖಳು ಜಿ.ಔಭಲ ನುರ ಟುಟ 26 ಎಔಯೆ 

ಜಮೀನು ಫಹಯಟಹರಮನದೊಡಿಿ ಗ್ಹರಭದಲ್ಲೆ 2 ನಿವೆೀವನ 

ಫೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲೆ 3 ನಿವೆೀವನ ಄ಔರಭವಹಗಿ ಷಂಹದನೆ 

ಭಹಡಿಯುತ್ಹುಯೆ. ಆದನುು ಭುಟುಟಗ್ೊಲು ಹಹಕ್ಚರ್ೊಂಡು 

ಆಯುಖಳ ವಯುದಾ ಕ್ಚರಮನಲ್ ಮಔದಾಮ ಸೂಡು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

04/01/2017 19/01/2017

2528 ಔನಹಾಟಔ ಬೊೀವ ಜನ ಷಂಗ

ಔನಹಾಟಔ ಬೊೀವ ಜನ ಷಂಗ 

ನಂ ೨೬, ೨ನೆೀ ಄ಡಿ ಯಸೆು 

ಅರ್.ರ್ೆ.ಭಠಲ್ೆೀಓಟ್, ರ್ೆಜಿ ನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು.

04/01/2017 ೬೪ ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಅನೆೀಔಲ್

ಜಿಖಣಿ.

ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ.

ಅನೆೀಔಲ್ ತ್ಹಲೂೆಔು, ಜಿಖಣಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಬೂತ್ಹನಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭದ ಷವೆಾ ೬೪ಯಲ್ಲೆ ರ್ೆ.ವ.ಔರಶಣಭೂತ್ತಾ ಭತುು 

ಭಸಭದ್ ಯಫಿಮುರ ಄ಔರಭ ದಹಕಲ್ಹತ್ತಖಳನುು ಷರಷಿಟಸಿ 

ಭೂಲ ಭಂಜೂಯುದಹಯಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೆ ಆದುಾ, ಆಯನುು 

ತ್ೆಯುಗ್ೊಳ್ಳಸಿ ಭೂಲ ಭಂಜೂಯು ವಹಯಷುದಹಯರಿಗ್ೆ 

ಜಮೀನು ವರ್ೆು ನಿೀಡು ಫಗ್ೆೆ ಭನವ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

12/01/2017 27/01/2017
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2531 ಯಹಗವೆೀಂದರ.

ಯಹಗವೆಂದರ, ಸಹಭಹಜಿಔ 

ರ್ಹಮಾಔತಾ, ನಂಫರ್ 205 7ನೆೀ 

ಎ ಭುಕಯ ಯಸೆು, ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ 

ಲ್ೆೀಓಟ್, ಸಂಪಿನಖಯ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು.

07/01/2017 28 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ದಕ್ಷಿಣ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ - 3

ತಖಚಖುೆಪ

ರ್ೆಂಗ್ೆೀರಿ ಹೊೀಫಳ್ಳ, ತಖಚಖುೆಪ ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 28 ಯಲ್ಲೆ 

ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳ ತುುರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

23/01/2017 07/02/2017

2535 ಶಿನುಯ ಗ್ಹರಭಷಥಯು, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು.

ಶಿನುಯ ಗ್ಹರಭಷಥಯು, 

ದಹಷನುಯ ಹೊೀಫಳ್ಳ, 

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು.

09/02/2017 116 ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ಈತುಯ

ದಹಷನುಯ3

ಶಿನುಯ

ಫೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆೆ, ಈತುಯ ತ್ಹಲೂೆಔು, ದಹಷನುಯ 

ಹೊೀಫಳ್ಳ, ಶಿನುಯ ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ಹಾರಿ ಗ್ೊೀಭಹಳದ 

ಷವೆಾ ನಂಫರ್ 116 ಯಲ್ಲೆ 4.20 ಖುಂಟೆ ಜಮೀನು 

ದುಯುಯೀಖವಹಖುತ್ತುಯು ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Bangalore Urban

14/02/2017 28/02/2017571
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PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Survey No. District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

10 ರಕಹಶ್ 

ಕೆ,ಪಿ.ಅಖರಹಹಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

30/09/2009 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

32ನೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

20ನೆೇ ಕಹರಸ್

20ನೆೇ ಕಹರಸ್ ನಲಿಿನ ಯಸೆೆಮಲಿಿ ಭನೆ ಔಟ್ಟಿಯು ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/10/2009 12/10/2010

21 ಆಶೆ ೇಕ್ 

ಔಲ್ಹಾಣನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

30/09/2009 ಸಿ.ಎ.7 ಹಕ್್ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.127

ಔಲ್ಹಾಣ ನಖಯ

ಹಕ್್ ಗೆ ನೇಡಿದ ಸೆೈಟ್ಟನಲಿಿ ಷಮಶಹನ ಭಹಡಿ 

ಕೆ ೆಂಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/10/2009 11/10/2009

District Name:ಬೃಹತ ಬ ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ 
ದಿನಹೆಂಔ: 22/02/2017

Sl No

1

2



30 ಖೆಂಗಹಧರ್ 

9663323411

30/09/2009 ಕಹಲುವೆ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.163

ಫನವೆಂಔರಿ 6ನೆೇ ಸೆಂತ

ಕಹಲುವೆ ಭುಚ್ಚಿ ಲ್ೆೇಓಟ್ ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/10/2009 12/10/2009

31 ಫಹಲಚೆಂದರ್ 

9ನೆೇ ಫಹಿಕ್ ನಹಖಯ ಬಹವಿ 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

9980424824

30/09/2009 ಹಕ್್ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

128ನೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

ಬಿಡಿಎ ಲ್ೆೇಓಟ್

3-00 ಎಕೆಯೆ ಹಕ್್ ಜಹಖನುು ತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/10/2009 13/10/2009

38 ನಹಖಯಹಜು 

ಆಸೆ ೇಔ ನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

30/09/2009 129/1,2,3, ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.31

ಅಶೆ ೇಔನಖಯ

ಸೆ ಫಿಮಹ ಷ ೂಲ್ ನಯು ಔಟ್ಿಡ ನಲ್ಹಾಣ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/10/2009 12/10/2009

4

5

3



45 ಷುಧಹಔರ್ 

ಚ್ಚಔೂಕಹಳಷೆಂದರ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

2566007

30/09/2009 ಕೆಯೆ ಔಟ್ಟಿ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.182

ದಮನಹಬನಖಯ

ಔೂದ ಯಸೆೆ ಜಮೇನನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/10/2009 12/10/2009

46 ಗಹಮತ್ರರ 

ಸಹಯಕ್ಕೂ ಲ್ೆೇಓಟ್ ಖೆಂಗಹಧಯ 

ನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

30/09/2009 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.180

ಖೆಂಗಹಥಯನಖಯ

4ನೆೇ ಮೇನ್ ಯಸೆೆಮನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/10/2009 15/10/2009

50 ಶೆ ೇಬಹ ನಹಮುಾ

9886138311

30/09/2009 ------- ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

24ನೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್.ಲ್ೆೇಓಟ್

ಚಯೆಂಡಿ ಮೇಲ್ೆ ಶೆರ್ಡ ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/10/2009 15/10/2009

6

7

8



52 ರದಿೇಪ್ 

ಫಷವೆೇವವಯ ನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

9008026475

01/10/2009 ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಜಹಖ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.74

ಫಷವೆೇವವಯನಖಯ

ಹೆ ಷ ಫಸ್ ಸಹಿೆಂರ್ಡ ಹೆಂಬಹಖದ ಜಮೇನನುು 

ತುೆರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

03/10/2009 16/10/2009

55 ಶಿವೆಂಔಯಮಾ 

ಜಮನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

01/10/2009 74,73 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.178

ಸಹಯಕ್ಕೂ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ. ಜಮೇನನುು ಔಫಳಿಸಿಯು ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

02/10/2009 16/10/2009

58 ಫೆೇನಹಮ 01/10/2009 ಕೆಯೆ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

174ನೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲ್ೆೇಓಟ್

ಕೆಯೆ ಜಮೇನನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

02/10/2009 16/10/2009

10

11

9



59 ವಶಿಧರ್ 

ಯಹಜಭಸಲ್ ವಿಲ್ಹಸ್ 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

01/10/2009 ಷಕಹ್ರಿ 

ಜಮೇನು

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.18

ಯಹಜ್ ಭಸಲ್ ವಿಲ್ಹಸ್

2ನೆೇ ಕಹರಸ್ ಖಣತ್ರ ದೆೇವಹಲಮದ ಹೆಷರಿನಲಿಿಯು 

ಜಮೇನನುು ಫಗೆೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

02/10/2009 16/10/2009

66 ಫೆೇನಹಮ 01/10/2009 ----------- ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

179ನೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

ಜಮನಖಯ 8ನೆೇ ಫಹಿಕ್

ಷಕಹ್ರಿ ಜಮೇನುಖಳಲಿಿ 9 ಭನೆ ಅನಧಿಔೃತವಹಗಿ 

ಔಟ್ುಿತ್ರಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

02/10/2009 18/10/2010

70 ರಕಹಶ್ 

ಫಷವೆೇವವಯ ನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

41535124

01/10/2009 ಕೆಯೆ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.95

ವುಬಹಶ ನಖಯ

ಹೆ ಷಕೆಯೆ ಜಮೇನನ ತುೆರಿ ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

02/10/2009 15/10/2009

12

13

14



94 H.ವೆೆಂಔಟೆೇಶ್ 

ಕೆ.ಗೆ ಲಿಸಳಿಿ ಕೆೆಂಗೆೇರಿ 

05/10/2009 31,32,37,38 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ಕೆೆಂಗೆೇರಿ

ಖುಡಿಭಹು

15ಎಕೆಯೆ ಷಕಹ್ರಿ  ಜಮೇನನ ತುೆರಿ ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

07/10/2009 17/10/2009

98 ಯವಿ 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

05/10/2009 ------------- ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.196

ಜೆ.ಪಿ.ನಖಯ 7ನೆೇ ಸೆಂತ

ಷಕಹ್ರಿ ಜಮೇನನಲಿಿ ದೆೇವಹಲಮದ ಔಟ್ುಿತ್ರೆಯು 

ಫಗೆ.ೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

07/10/2009 20/10/2009

104 ಜಿ.ಸಿದದಖೆಂಖಮಾ 

ಟ್ಟ.ದಹಷಯಸಳಿಿ 

05/10/2009 ಷಕಹ್ರಿ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.69

ಲಗೆೆಯೆ

ಷುಭಹಯು 67-00ಎಕೆಯೆ  ಜಮೇನನ ತುೆರಿ ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

07/10/2009 20/10/2009

16

17

15



107 ಔೃಶಣ ಭ ತ್ರ್ 

ಕೆ ೇಯಭೆಂಖಲ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

05/10/2009 ಬಿಡಿಎ ಜಮೇನು ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

174ನೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಲ್ೆೇಓಟ್

ಅಖಯ,ಷಜಹ್ುಯ ಯಸೆೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅರ್.ಲ್ೆೇಓಟ್ 

5ನೆೇ ಕಹರಸ್, 20ನೆೇಮೇನ್ 1ನೆೇ ಸೆಔಿರ್ ಬಿಡಿಎ 

ಜಮೇನು ತುೆರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development Authority

01/02/2010 17/01/2010

109 S. ಉಮೇಶ್ 

ಔಫಬನ್ ೆೇಟೆ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

9880356178

06/10/2009 5/2 A, ಔಟ್ಿಡ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.109

ಜೆ.ಸಿ.ಯಸೆೆ

ಜೆ. ಸಿ. ಯಸೆೆಮಲಿಿ  ಡ್ೆೈನೆೇಜ್ ನುುತುೆರಿ ಭಹಡಿ 

ಭನೆ

ಔಟ್ಟಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

07/10/2009 17/10/2009

112 ವೆೆಂಔಟೆೇಶ್ 

ದಹವಯಕಹನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

06/10/2009 143, 144 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.161

ಹೆ ಷಕೆಯೆ ಸಳಿಿ

ಹೆ ಷಕೆಯೆಸಳಿಿ ಗಹರಭದ ಷ.ನೆಂ.143 ಭತುೆ 144ಯ 

ಷಕಹ್ರಿ ಜಮೇನನಲಿಿ  ಲ್ೆೇಓಟ್ ನಭಹ್ಣ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

12/10/2009 27/10/2009

18

19

20



120 ಕೆ.ಆರ್.ಅಯುಣ್ ಔುಭಹರ್ 

ಕೆ ಡಿಗೆೇ ಸಳಿಿ ಷಹಹಔಯನಖಯ 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-92

07/10/2009 ----------- ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.8

ಕೆ ಡಿಗೆೇಸಳಿಿ

ಮಹುದು ಭಹಹತ್ರ ಇಯುುದಿಲಿ Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

08/10/2009 22/10/2009

129 ಕೆ.ಷವಯ  ಔುಭಹರ್ ಯೆಡಿಾ 

ಜಮನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

12/10/2009 186 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.151

ಕೆ ೇಯಭೆಂಖಲ

ಷಕಹ್ರಿ ಜಮೇನನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿ, ಶಿ 

ಚ್ಚಔರಭೆಂದಿಯನುು ನಡ್ೆಷುತ್ರೆಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

13/10/2009 25/10/2009

163 ವಿಜಯ್ ಚಔರತ್ರ್ 

ನೆಂ.ಕೆ-64/ಸೆೇನಹವಿಹಹರ್ 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

23/10/2009 ಬಿಡಿಎ ಸೆೈಟ್ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

24ನೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್.ಲ್ೆೇಓಟ್

1cc 713 ಸೆೈಟ್ಟಗೆ ಔೆಂದಹಮ ಇಲ್ಹಖೆಯೆಂದ ಫೆೇಲಿ 

ಹಹಕ್ಕಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

24/10/2009 04/11/2009

22

23

21



186 ಬಿ.ಯವಿ 

ಸೆೈಟ್ ಭಹಲಿೇಔಯು ಹೆ.ಚೆ.ಆರ್. 

ಲ್ೆೇಓಟ್ ಫಹಣಷವಹಡಿ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

17/11/2009 ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಸೆೈಟ್ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

24ನೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್.ಲ್ೆೇಓಟ್

ಬಿಡಿ.ಎ. ಸೆೈಟ್ ಭಹಲಿೇಔಯುಖಳ ತೆಂತ್ರ ಫೆೇಲಿ 

ನಮ್ಸಿಯುುದನುು ತೆಡ್ೆಮು ಫಗೆೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development Authority

17/11/2009 25/11/2009

195 ಫೆೇನಹಮ 26/11/2009 69 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.25

ಹೆ ಯಭಹು

ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ವಹಾಪಿೆಮ ಹೆ ಯಭಹು 

ಷ.ನೆಂ.69

ಕಹರ್ೇ್ಯೆೇಶನ್ ಔಛೆೇರಿ ಸತ್ರೆಯ ಯಹಜ 

ಕಹಲುವೆಮನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿ ಔಟ್ಿಡ ಔಟ್ಟಿಯು 

ಫಗೆ.ೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

27/11/2009 12/12/2009

222 J. ಔವಿತ

ಜಿೇನಸಳಿಿ ಫೆೆಂಖಳೂಯು-05 

07/12/2009 102,101 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.27

ಫಹಣಷವಹಡಿ

ಫಹಣಷವಹಡಿ ಕೆಯೆ ಜಮೇನನಲಿಿ ಸೆೈಟ್ ಭಹಡಿಯು 

ಫಗೆ.ೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

08/12/2009 09/12/2009

24

25

26



257 ಪಿ.ಎ. ಸಿದದಯಹಭ ಭತುೆ ಇತಯಯು 

#178, ನಹಯಮಣ ಪಿಳ್ೆಿ ಯಸೆೆ 

ಶಿವಹಜಿನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು

9448337942

31/12/2009 32 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.125

ಭಹಯೆೇನಸಳಿಿ

ತುೆರಿ ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ. Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/01/2010 17/01/2010

260 ಪಿ.ಎ.ಸಿದದಯಹಭ ಭತುೆ ಇತಯಯು

94483379742

02/01/2010 32 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.125

ಭಹಯೆೇನಸಳಿಿ

ಯಸೆೆಮಲಿಿ ನಮ್ಸಿಯು ಶೆಡುಾಖಳನುು 

ತೆಯುಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

04/02/2010 18/02/2010

281 ಟ್ಟ. ಕೆ ೇನಪ ಯೆಡಿಾ 

ನೆಂ.625 5ನೆೇ ಮೈನ್ 

ಒಎಮ್.ಬಿ,ರ್ ಲ್ೆೇಓಟ್ 

ಬುನಖರಿ ಫಹಣಷವಹಡಿ 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

9663633911

19/01/2010 32 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.125

ಭಹಯೆೇನಸಳಿಿ

ಈ ಷವೆ್ ನೆಂಫಯನಲಿಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಯಯು ಫಡವಹಣೆ 

ನಮ್ಸಿ, ಉಳಿದಿಯು ಜಮೇನನಲಿಿ ಅಔರಭವಹಗಿ 

20 ನವೆೇವನಖಳಿಗೆ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿ ಔಫಳಿಸಿಯು 

ಫಗೆ.ೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/02/2010 15/02/2010

28

29
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284 ಫೆೇನಹಮ ಅಜಿ್ 20/01/2010 ನವೆೇವನ 

ಷೆಂಖೆಾ 39, 

40*60

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.125

ಭಹಯೆೇನಸಳಿಿ

ಶಿರೇ.ಧನೆಂಜನಮ ಔುಭಹರ್ ಯಹಜಾ ವಿಶೆೇಶ ರತ್ರನದಿ

ದೆಸಲಿ ಇಯು ಷದರಿ ಷವತನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿ , 

ವಹಸನ ಹಕ್ಕ್ೆಂಗ್ ಗೆ ಫಳಸಿ ಕೆ ೆಂಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

21/01/2010 02/02/2010

286 ಅಧಾಕ್ಷಯು 

ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್.ಲ್ೆೇಓಟ್ ಯೆಸಿಡ್ೆೆಂಟ್್ 

ಅಸೆ ೇಸೆ ಯೆಷ್ ನ್ ಫೆೆಂಖಳೂಯು

9449271732

20/01/2010 18ಖುೆಂಟೆ ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

24ನೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಆರ್.ಲ್ೆೇಓಟ್

ಹಕ್್ ಗೆ ನೇಡಿದ ಸಿ.ಎ. ಸೆೈಟ್ನುು ಔಫಳಿಸಿಯು 

ಫಗೆ.ೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

21/01/2010 04/02/2010

324 ಫೆೇನಹಮ 27/01/2010 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

181ನೆೇ ವಹರ್ಡ್

ಔುಭಹರ್ ಸಹವಮ ಲ್ೆೇಓಟ್

ಔುಭಹಯ ಸಹವಮ ಲ್ೆೇಓಟ್ ನಲಿಿನ ಬಿಡಿಎ ಲ್ೆೇಓಟ್ 

ನಲಿಿಯು 

ವನ ದೆೇಯ ದೆೇಸಹಾನದ ಜಮೇನನುು 

ಚಹಭುೆಂಡ್ೆವವರಿ (Service CEntre) ನಯು ತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

28/01/2010 09/02/2010

30
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331 ಶಿೇಲಿೆಂಖಮಾ 

9880329171

27/01/2010 ---------- ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.182

ದಮನಹಬನಖಯ

ದೆೇಗೌಡಯ ೆಟೆ ರೇಲ್ ಫೆಂಕ್ಕನ ಹೆಂಬಹಖದ 

ಜಮೇನನುು ಬನ ಕೆ ೇ. ಸೆ ಸೆೈಟ್ಟಮ 

ಶಿಯಹಮಗೌಡ ಹಹಖ  ಇತಯಯು ತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

28/01/2010 09/02/2010

376 ಎಸ್.ಭುನೆಗೌಡ 

ಷೆಂಜಮನಖಯ ಫೆೆಂಖಳೂಯು-94

03/02/2010 -------------

---

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.100

ಷೆಂಜಮನಖಯ

ಷೆಂಜಮನಖಯ ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.100ಯಲಿಿನ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ 

ಹಹಖ  ಬಿಡಿಎಗೆ ಸೆೇರಿದ ಜಮೇನನುು ಔಫಳಿಸಿಯು 

ಫಗೆ.ೆ

Commissioner 

Bangalore 

Development Authority

05/02/2010 18/02/2010

439 ಎೆಂ.ಭುನವಿಯಪ 

ವಿಪಿ ಭಹಜಿ ಷದಷಾಯು 

08/02/2010 --------- ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.188

ಬಿಳ್ೆೇಔಸಳಿಿ

ಬಿಳ್ೆೇಔಸಳಿಿ ಲ್ೆೇಓಟ್ ನ ಸೆೈಟ್ ನೆಂಫರ್ 90ಯ 

30*40 ಶಿರೇ.ಯಹಭ ಭೆಂದಿಯಕೊ ಮೇಷಲಿಟ್ಿ 

C.A.ಸೆೈಟ್ನುು ಅಔರಭವಹಗಿ ಶಿರೇ.ಭಲಿಪ ಇಯು 

ತುೆರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು ತೆಯೆುಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

09/02/2010 01/03/2010

34
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618 ಫೆೇನಹಮ

ದ ಯವಹಣಿ ಭ ಲಔ

09/03/2010 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.180

ಫನವೆಂಔರಿ

ಫನವೆಂಔರಿ ವಹರ್ಡ್, ಶಹಸಿಿನಖಯ ಭುಕಾಯಸೆೆಮ 

ಮೇರಿ ಎದುರಿನಲಿಿಯು ಷಕಹ್ರಿ ಜಹಖದಲಿಿ 

ಆಶಿವಹ್ದ್ ಷೆಂಸೆೆಮಯು ಶೆರ್ಡ ಖಳನುು 

ನಮ್ಸಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

09/03/2010 30/03/2010

626 ತ್ರರಕಹ ಯದಿ

ಷೆಂಮುಔೆ ಔನಹ್ಟ್ಔ,

ದಿ:08-03-2010

10/03/2010 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.72

ಹೆೇಯೆ ೇಸಳಿಿ

ಹೆೇಯೆ ೇಸಳಿಿ ಗಹರಭದ ಷುಭಹಯು 150 ಎಔಯೆ 

ಷಕಹ್ರಿ ಜಮೇನುಖಳನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿ ಭನೆ 

ಔಟ್ಿಡಖಳನುು ಔಟ್ಟಿಯು ಫಗೆೆ ಹಹಖ  ವಮನಹದ 

ಜಮೇನನುು ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

10/03/2010 31/03/2010

653 ದಮಜ .ಕೆ.ವಿ.

ನೆಂ.34/1, ಚಚ್್ ಯಸೆೆ, 

ಶಹೆಂತ್ರನಖಯ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-560 

027. ಅಜಿ್ ಭ ಲಔ

27/03/2010 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.117

ಶಹೆಂತ್ರ ನಖಯ

ಶಹೆಂತ್ರನಖಯದ ಚಚ್್ ಯಸೆೆಮಲಿಿಯು ಭನೆ 

ನೆಂ.34/1ಯ ಎದುರಿನ ಯಸೆೆಮನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿ 

ಸೆೈಟ್ನುು ವಿೆಂಖಡಿಸಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

27/03/2010 17/04/2010

36
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697 ವಿಜಮ ಔನಹ್ಟ್ಔ ತ್ರರಕಹ 

ರಔಟ್ಣೆ

ದಿನಹೆಂಔ: 19.04.2010

19/04/2010 1/2 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.8

ಕೆ ಡಿಗೆೇಸಳಿಿ

ಕೆ ೇಡಿಗೆಸಳಿಿ ಷ.ನೆಂ: 1/2ಯ 02-11 ಎಔಯೆ ರದೆೇವಕೊ 

ಬಿಡಿಎ / ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಷಹಹಮದಿೆಂದ 5ಎಔಯೆ ಎೆಂದು 

ನಔಲಿ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಾಸಿ ಶಹಲ್ೆಮನುು ನಡ್ೆಷುತ್ರೆಯು 

ಫಗೆೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

19/04/2010 10/05/2010

702 ರಜಹವಹಣಿ ತ್ರರಕಹ ಯದಿ

ರಔಟ್ಣೆ ದಿ:20-04-2010

21/04/2010 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.170

ಜಮನಖಯ ೂ್

ಜಮನಖಯ ವಿಧಹನಷಬಹ ಕ್ೆೇತರದ ಜೆ.ಪಿ.ನಖಯ 4ನೆೇ 

ಸೆಂತದ ಎಯಡು ಸಿಎ ನವೆೇವನಖಳಲಿಿ ಅಔರಭವಹಗಿ 

ದೆೇಸಹೆನಖಳನುು ನಮ್ಸಿಯು ಹಹಖ  ಹಕ್್ 

ಷೆಳಖಳನುು ಯಕ್ಷಣೆ ಭಹಡು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

22/04/2010 12/05/2010

707 ಡ್ೆಔೂನ್ ಹೆಯಹಲ್ಾ ತ್ರರಕಹ ರಔಟ್ಣೆ 

ಯದಿ ದಿನಹೆಂಔ : 24-02-2010

24/04/2010 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ ್  ನೆಂ: 10

ದೆ ಡಾಫೆ ಭಮಷೆಂದರ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಉತೆಯ ತಹಲ ಿಔು ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ 

ವಹಾಪಿೆಮಲಿಿ ಫಯು ವಹರ್ಡ ್  ನೆಂ: 10ಯ 

ದೆ ಡಾಫೆ ಭಮಷೆಂದರ ಕೆಯೆಮ ತುೆರಿ 

ತೆಯುಗೆ ಳಿಸಿ ಷೆಂಯಕ್ಷಣೆ ಭಹಡು ಫಗೆೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

26/04/2010 16/05/2010

40
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708 ಫೆೇನಹಮ 

ದ ಯವಹಣಿ ಭ ಲಔ

24/04/2010 105 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ ್  ನೆಂ: 105

ಅಖರಹಹಯ ದಹಷಯಸಳಿಿ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮಲಿಿ ಫಯು 

ಅಖರಹಹಯ ದಹಷಯಸಳಿಿ,  ಫಷವೆೇವವಯನಖಯದ 

ವಹರ್ಡ ್  ನೆಂ: 105ಯ ಷ.ನೆಂ: 39ಯಲಿಿ 

ಸಹ್ಜನಔರಿೆಂದ ನವೆೇವನಖಳನುು ನಭಹ್ಣ 

ಭಹಡುತ್ರೆಯು ಫಗೆೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

26/04/2010 16/05/2010

716 ವಿ. ಯವಿಔುಭಹರ್

ನೆಂ.14:1, 13ನೆೇ ಅಡಾ ಯಸೆೆ , 

ಯೆಂಖಸಹವಮ ಖುಡಿ ಬಿೇದಿ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-53

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

29/04/2010 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 120

ಕಹಟ್ನ್ ೆೇಟೆ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಹಾಪಿೆಮ ಫಳ್ೆೇೆೇಟೆ, .ಟ್ಟ.ಸಿ. 

ಭುಕಾಯಸೆೆಮಲಿಿಯು ಶಿರೇ ಭುೆಂಜಿ ಸೆ ೇಮೇವವಯ 

ಸಹವಮ ದೆೇವಹಲಮದ 500 ಚದಯಡಿ ಜಹಖನುು 

ಶಿರೇಭತ್ರ ಹೆೇಭಲತಹ ಎೆಂಫುಯು ತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಯು ಜಹಖನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

29/04/2010 19/05/2010

730 ಹೆೇಭಹತ್ರ ಭಹಹಲಿೆಂಖಪ

"ಶಿರೇ ಔೃಶಣ" ನೆಂಜಪ ಲ್ೆೇ ಓಟ್, 

ಔನಔುಯ ಯಸೆೆ , ಫೆೆಂಖಳೂಯು-62

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

06/05/2010 138 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 132

ಅತ್ರೆಖುೆಪ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.  ವಹಾಪಿೆ, ಬಿನುಮಲ್ ಷ.ನೆಂ:138ಯ 

ಷಕಹ್ರಿ ಕೆಯೆ ಜಮೇನನುು ಸಹ್ಜನಔಯು ಆಟ್ದ 

ಮೈದಹನವಹಗಿ ತುೆರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತೆಯುಗೆ ಳಿಸಿ ಕೆಯೆಮನಹುಗಿ ಉಳಿಸಿಕೆ ಳಳಿ 

ಔುರಿತು.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

06/05/2010 26/05/2010

42

43

44



738 ತ್ರರಕಹ ರಔಟ್ಣೆ

ಉದಮವಹಣಿ, ದಿ:11-05-2010

12/05/2010 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 84

ಸಖದ ಯು

ಭಸದೆೇುಯ ವಿಧಹನಷಬಹಕ್ೆೇತರದ ನಲ ಿಯ ಸಳಿಿ 

ಕೆಯೆಮಲಿಿ ಭಣಣನುು ತುೆಂಬಿ ಅಔರಭವಹಗಿ ತುೆರಿ 

ಭಹಡುತ್ರೆದುದ ಇದಯ ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿದ ಇಲ್ಹಖೆಖಳಯು 

ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ೆಂಡಿಯುುದಿಲಿವೆೆಂಫ ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

13/05/2010 03/06/2010

741 ಗಹರಭಷೆಯುಖಳಳ 

ಟ್ಿೆಂದ ಯು ಅಖರಹಹಯ, ವೆೈಟ್ 

ಫಿೇಲ್ಾ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-66

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

14/05/2010 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 85

ದೆ ಡಾ ನೆಔುೂೆಂದಿ

ಟ್ಿೆಂದ ಯು ಅಖರಹಹಯದಿೆಂದ ಔುೆಂದಲಸಳಿಿ 

ಗಹರಭಕೊ ಹೆ ೇಖು ಸಹ್ಜನಔ ಯಸೆೆಮಲಿಿ 

ವೆೈದೆೇಹ ಇನ್್ ಷ ಿಟ್ ಆಫ್ ಮಡಿಔಲ್ ಕಹಲ್ೆೇಜ್ 

ಯಯು ಕಹೆಂೌೆಂರ್ಡ ಔಟ್ಟಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಸಿ 

ಸಹ್ಜನಔ ಉಯೇಖಕೊ ಬಿಡಿಸಿಕೆ ಡು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

15/05/2010 05/06/2010

772 ನಹಯಹಮಣಸಹವಮ

ಭಹಜಿನಖಯ ಷಬಹ ಷದಷಾಯು, 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.16

ಷೆಂಜಿೇವಿನನಖಯ, 

ಫಹಾಟ್ಯಹಮನುಯ,ಷಸಕಹಯನಖಯ

 ಅೆಂಚೆ, ಫೆೆಂ-92. ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

03/06/2010 19 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 7

ಫಹಾಟ್ಯಹಮನುಯ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಹಾಪಿೆಮ ಫಹಾಟ್ಯಹಮನುಯದ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.7ಯ ಹಹಖ  ಷ.ನೆಂ-19ಯಲಿಿ ಷಕಹ್ರಿ 

ಜಹಖದಲಿಿ ತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು ಭಧಾತ್ರ್ಖಳ 

ಷಹಹಮದಿೆಂದ ಅಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ 

ಭಹಡಿಕೆ ಳಳಿತ್ರೆಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

04/06/2010 24/06/2010
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787 ರತಹಪ್ ಔುಭಹರ್ ಹೆಂಡ್ೆ

ನೆಂ.68 (ಸಳ್ೆೇ ನೆಂ.1), ಮದಲನೆೇ 

ಭುಕಾ ಯಸೆೆ, ದೆೇಸಹೆನದ ಬಿೇದಿ, 

ಭಲ್ೆಿೇವವಯೆಂ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು - 560 

003

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

19/06/2010 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 5

ಕೆ ೇದೆಂಡಯಹಭುಯ

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.5ಯ ಕೆ ೇದೆಂಡಯಹಭುಯದ, 

ಭುಜಯಹಯ ಇಲ್ಹಖೆಗೆ ಸೆೇರಿದ ಖೆಂಖಭಮ 

ದೆೇಸಹೆನಕೊ ಸೆೇರಿದ ಖಹಲಿ ಜಹಖದಲಿಿ ಶಿರೇ 

ನಹಯಹಮಣಯೆಡಿಾ ಎೆಂಫುಯು (ಸಹಯ ಪಹಾಬಿರಕ್್) 

ಔಟ್ಿಡ ಸಹಭಗಿರಖಳನುು ವಹಾಹಯ ಭಹಡುತ್ರೆದುದ 

ಸಹ್ಜನಔರಿಗೆ ತೆ ೆಂದಯೆಮಹಖುುದನುು 

ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commssioner,Endowm

ent Commissioner 

Office

22/06/2010 12/07/2010

801 ಸಿದದಯಹಭ ಯಹವ್

ನೆಂ.178, ನಹಯಹಮಣಪಿಲ್ೆಿೈ 

ಯಸೆೆ,ಫೆೆಂಖಳೂಯು-01.

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

29/06/2010 32 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.125

ಭಹಯೆೇನಸಳಿಿ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಹಾಪಿೆಮ, ಭಹಯೆೇನಸಳಿಿ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಖಯ 2ನೆೇ ಸೆಂತದ ಷ.ನೆಂ:32ಯಲಿಿ ಷಕಹ್ರಿ 

ಜಮೇನನಲಿಿ ಸಹ್ಜನಔಯು ತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು ಔಟ್ಿಡ ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದನುು 

ಆಮುಔೆಯು, BBMP, ಆದೆೇವ ನೇಡಿದದಯ  AEE 

ಯಯು  ತೆಯುಗೆ ಳಿಸಿಯುುದಿಲಿ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

30/06/2010 20/07/2010

802 ಯಮೇಶ್ .ವಿ

ನೆಂ.19, 1ನೆೇ ಭುಕಾಯಸೆೆ, 

ಫೆೈಯಷೆಂದರ, 1ನೆೇ ಸೆಂತ, 

ಜಮನಖಯ ೂ್, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-

560 011.

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

30/06/2010 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 169

ಫೆೈಯಷೆಂದರ

ಫೆೈಯಷೆಂದರ ಗಹರಭದ ಷ.ನೆಂ:3ಯ ಸಹ್ಜನಔ 

ಹಕ್್ ಜಹಖದಲಿಿ ಶಿರೇ. ಆರ್. ಜಮಯಹೆಂ 

ಎೆಂಫುಯು ಜಮನಖಯ 1ನೆೇ ೂ್ ವಿಬಹಖ, 

ನೆಂ.15, 4ನೆೇ ಭುಕಾಯಸೆೆಮಲಿಿ ತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು ಔಟ್ಿಡ ನಭಹ್ಣ ಭಹಡಿಯುುದನುು 

ತೆಯುಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

01/07/2010 21/07/2010
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860 ಫೆೇನಹಮ

ಫೆೇನಹಮ, ಅಜಿ್ ಭುಖಹೆಂತಯ

30/07/2010  - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 169

ಫೆೈಯಷೆಂದರ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಹಾಪಿೆಮ ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.169ಯ, 

ಬೆೈಯಷೆಂದರ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಲ್ೆೇ ಓಟ್ ನ ಆಸಿೆ 

ಷೆಂಖೆಾ.196, 197,225, 226 ಭತುೆ 252ಯ ಷಕಹ್ರಿ 

ಜಮೇನುಖಳನುು 1996ಯ ನಹಾಮಹಲಮದ 

ಆದೆೇವದೆಂತೆ ಇನ ು ತೆಯುಗೆ ಳಿಷದಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

03/08/2010 23/08/2010

865 ಗಹರಭಷೆಯುಖಳಳ, ಅಯಷು 

ಕಹಲ್ೆ ೇನ

ಡಿ.ದೆೇಯಹಜು ಅಯಷು ಕಹಲ್ೆ ೇನ 

ನವಹಸಿಖಳ ಕ್ೆೇಭಹಭಿೃದಿಾ ಷೆಂಗ 

(ರಿ). ಅಯಷುಕಹಲ್ೆ ೇನ, 36ನೆೇ 

ಅಡಾಯಸೆೆ, ಈಸ್ಿ ಎೆಂರ್ಡ 

ಭುಕಾಯಸೆೆ, ಜಮನಖಯ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-69

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

02/08/2010 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.170

ಜಮನಖಯ ೂ್

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಹಾಪಿೆಮ ವಹರ್ಡ್ 170ಯ 

ಅಯಷುಕಹಲ್ೆ ೇನ  ಶಿರೇ.ಔಯುಭಹರಿಮಭಮನ 

ದೆೇಸಹೆನದ ಹೆಂಬಹಖದ ಷಕಹ್ರಿ ಜಮೇನನಲಿಿ 

ಅನಧಿಔೃತವಹಗಿ ಶೆರ್ಡ ಖಳನುು 

ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಸಿ 

ಷಕಹ್ಯದ ವಕೊ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಿ ಔುರಿತು.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

05/08/2010 25/08/2010

907 ಹೆಚ್.ಇ.ಔೃಶಣಪ ಹಹಖ  

ನಹಖರಿಔಯು

78, 2ನೆೇ ಭುಕಾ ಯಸೆೆ, ಬಹಯತ್ರ 

ಫಡ್ಹಣಿ

ಷುದದಖುೆಂಟೆಹಳಾ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-

560 029

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

21/08/2010 ವಹರ್ಡ್ 

ಷೆಂಖೆಾ:152

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.152

ಷುದದಖುೆಂಟೆಹಳಾ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಹಾಪಿೆಮ ವಹರ್ಡ್ ಷೆಂಖೆಾ:152ಯ 

ತಹಯೆಕೆಯೆ ಕೆಯೆ ಹಕ್ಕ್ನ ಹೆಂದೆ ಇಯು ಷಕಹ್ರಿ 

ಜಹಖದಲಿಿ ಸಹ್ಜನಔಯು ತುೆರಿ ಭಹಡಿ ಷೆರ್ಡ 

ಖಳನುು ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡು ಹಹಖ  ಅಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷ್ಠಿಸಿಯುುದನುು ತಡ್ೆದು ಷಕಹ್ರಿ ಜಹಖನುು 

ಷೆಂಯಕ್ಷಿಷಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

27/08/2010 17/09/2010
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908 ಶಿರೇ. ಜೆರೇವವರಿ ಔನುಡ ಭತುೆ 

ಕ್ಕರೇಡ್ಹ ಮುಔಯ ಷೆಂಗ

ಬಿ.ಗೆ ೇಹಲಯೆಡಿಾ

ಸಿ. ಭುನಸಹವಭಪ ಯಸೆೆ, 

ಯಹಭಸಹವಮಹಳಾ, ಭಹಯುತ್ರ 

ಸೆೇವಹನಖಯ ಅೆಂಚೆ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-

33

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

9449330301

23/08/2010 28 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.28

ಔಭಮನಸಳಿಿ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಹಾಪಿೆಮ, ಭಹಯುತ್ರ ಸೆೇವಹನಖಯ 

ಲಮ, ಔಭಮನಸಳಿಿ ವಹರ್ಡ್ ಷೆಂಖೆಾ:28ಯ  

ಲಿೆಂಖಯಹಜುಯ ಕೆಯೆ ಷ.ನೆಂ:49ಯ ಷುಭಹಯು 1ಎಔಯೆ 

ಕೆಯೆಮ ಜಮೇನನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು 

ಅಔರಭ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯು ಹಹಖ  

ತೆಯುಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

27/08/2010 17/09/2010

909 ಶಿರೇ. ಜೆರೇವವರಿ ಔನುಡ ಭತುೆ 

ಕ್ಕರೇಡ್ಹ ಮುಔಯ ಷೆಂಗ

ಬಿ.ಗೆ ೇಹಲಯೆಡಿಾ

ಸಿ. ಭುನಸಹವಭಪ ಯಸೆೆ, 

ಯಹಭಸಹವಮಹಳಾ, ಭಹಯುತ್ರ 

ಸೆೇವಹನಖಯ ಅೆಂಚೆ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-

33

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

9449330301

23/08/2010 5,8, 14, ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.28

ಔಭಮನಸಳಿಿ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಹಾಪಿೆಮ, ಭಹಯುತ್ರ ಸೆೇವಹನಖಯ 

ಲಮ, ಔಭಮನಸಳಿಿ ವಹರ್ಡ್ ಷೆಂಖೆಾ:28ಯ 

ಯಹಭಸಹವಮಹಳಾ (ಫಹಾಟೆಖುಟೆಿ ಹಳಾ) 

ಷ.ನೆಂ:14ಯ ಷುಭಹಯು 6ಎಔಯೆ 07ಖುೆಂಟೆ,  

ಷ.ನೆಂ:5ಯ ಷಕಹ್ರಿ ಫೆಂಡ್ೆ ಜಹಖು ಷುಭಹಯು 

02ಎಔಯೆ ಹಹಖ  ಷ.ನೆಂ:8ಯ ಷಕಹ್ರಿ ವಮಶಹನ 

ಜಹಖನುು ತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

24/08/2010 14/09/2010

921 ಯಹಜೆೇಶ್

ನೆಂ.18/2, ಹೆಚ್.ಎನ್.ಲ್ೆೇ.ಓಟ್

11ನೆೇ ಕಹರಸ್, ಭಲ್ೆಿೇವವಯೆಂ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-560 003

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

26/08/2010 ಷ.ನೆಂ:155ಯ 

ಫಹಜು

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.41

ಪಿೇಣಾ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ರದೆೇವ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ:41ಯ ಲಗೆೆಯೆಮ 

ದುಖೆಲಭಮ ಫಡ್ಹಣೆಮ ಸೆೈಟ್ ನೆಂ:92ಯ 

ಔೂದಲಿಿಯು ಷಕಹ್ರಿ ಜಹಖನುು ತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು ಶಿರೇ. ಯಹಜು ಎೆಂಫುಯು ತಭಮ 

ತ್ರುಮಯಹದ ಶಿರೇಭತ್ರ ಯಹಜೆೇವವರಿ ಎೆಂಫುಯ 

ಹೆಷರಿಗೆ ಅಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಷುತ್ರೆಯು ಫಗೆೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

30/08/2010 20/09/2010
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1037 ುಟೆಿೇನಸಳಿಿ ನೆೈಫರ್ ುರ್ಡ ಲ್ೆೇಕ್ 

ಇೆಂುರವ್ ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಿ

ಜೆ.ಪಿ.ನಖಯ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-78

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

16/10/2010 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 187

ುಟೆಿೇನಸಳಿಿ

ುಟೆಿೇನಸಳಿಿ ಕೆಯೆಮ ತುೆರಿಮನುು 

ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

18/10/2010 08/11/2010

1199 ಕೆ. ುಯುಷೆ ೇತೆಮ್

ಷೆಂಹದಔಯು, ರಜಹಕಹಲ ಔನುಡ 

ತ್ರರಕೆ

ಫೆಂಡ್ೆಹೆ ಷ ಯು, ಔಣ ಣಯು ಅೆಂಚೆ

ಬಿದಯಸಳಿಿ ಹೆ ೇಫಳಿ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-49

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ ಹಹಖ  ವಿಯೆ ೇಧ 

ಕ್ಷದ ನಹಮಔು

ವಿಧಹನಸೌಧ, ಅೆಂಫೆೇಡೂರ್ ಬಿೇದಿ 

03/01/2011 ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.161 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.161

ಹೆ ಷಕೆಯೆ ಸಳಿಿ

ಹೆ ಷಕೆಯೆಸಳಿಿ, ಫನವೆಂಔರಿ 3ನೆೇ ಸೆಂತದ 

ಷುಭಹಯು 20ಖುೆಂಟೆ ಷಕಹ್ರಿ ಗೆ ೇಭಹಳ 

ಜಹಖನುು "ಷುವುರತ ಎಜುಕೆೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಿ" ಹಹಖ  

"ನಯಖುೆಂದ ಕಹಲ್ೆೇಜ್ ಆಫ್ ಪಹಭಹ್ಸಿಟ್ಟ" ಯಯು 

ತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು ಔಟ್ಿಡ 

ನಮ್ಷುತ್ರೆಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು 

ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

04/01/2011 24/01/2011

1348 ಲ್ೆ ೇಕೆೇೆಂದರ ಫಹಫು

ಗಿರೇನ್ ಗಹಡ್ನ್ ಸಿೇರ್ಡ್ ಅೆಂರ್ಡ 

ನಷ್ರಿ

3ನೆೇ ಕಹರಸ್, 1ನೆೇ ಫಹಿಕ್ 

ಜಮನಖಯ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-11

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

10/02/2011 38 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 169

ಫೆೈಯಷೆಂದರ

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ ವಹಾಪಿೆ, ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.169ಯ ಲ್ಹಲ್ 

ಫಹಗ್ ಸಿದಹದುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನೆಂ:38ಯಲಿಿ ಸಿಟ್ಟಎಸ್ 

ನೆಂ:17 ಭತುೆ 18ಯ ಭಧೆಾ ಇಯು ಸಹ್ಜನಔ 

ಯಸೆೆಮ ತುೆರಿಮನುು ನಹಾಮಹಲಮದ 

ಆದೆೇವದೆಂತೆ ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

11/02/2011 02/03/2011
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1374 ವಿ. ಶಿಔುಭಹರ್

ಮು-37, ಖದುದಗೆ ಭಠ, ಕಹನ್ಕ್ 

ಯಸೆೆ

ವೆಂಔಯುಯೆಂ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-4

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

24/02/2011 ಷ.ನೆಂ:13 

(ಹೆ ಷ 

ಷ.ನೆಂ:14/1, 2 

ಭತುೆ 15)

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.142

ವೆಂಔಯುಯೆಂ

ಕಹಯೆಂಜಿಬಿೇಷನಸಳಿಿ (ವೆಂಔಯುಯೆಂ) ಗಹರಭದ 

ಷ.ನೆಂ:ಷ.ನೆಂ:13 (ಹೆ ಷ ಷ.ನೆಂ:14/1, 2 ಭತುೆ 

15)ಯ ಷಕಹ್ರಿ ಜಮೇನನ ತುೆರಿಮ ಫಗೆೆ ಹಹಖ  

ಅಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಷ ಔೆ 

ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

26/02/2011 18/03/2011

1383 ಭುನಮಪ ಬಿನ್ ಭುನಮಲಿಪ 

ಭತುೆ ಇತಯಯು

ನೆಂ.289, 6ನೆೇ ಕಹರಸ್, 3ನೆೇ 

ಭುಕಾಯಸೆೆ

ವೆೆಂಔಟಹುಯ ಫಡ್ಹಣೆ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-34

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

03/03/2011 ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.173 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹಡ್ ನೆಂ.173

ವೆೆಂಔಟಹುಯ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.173ಯ 

ವೆೆಂಔಟಹುಯ 8ನೆೇ ಅಡಾಯಸೆೆಮಲಿಿಯು (ಷಕಹ್ರಿ 

ಶಹಲ್ೆಮ ಸತ್ರೆಯ), ಆಸಿೆ ಷೆಂಖೆಾ 63/63 

ಪಿ.ಈ.ಡಿನೆಂ.66-187-63 ಆಸಿೆಮ ಭಹಲಿೇಔಯಹದ 

ಶಿರೇ.ಶೆೇಕರ್, ಜಮಹನೆಂದ ಭತುೆ ಔುಟ್ುೆಂಫದಯು 

ಷಕಹ್ರಿ ಜಹಖನುು ಆಔರಮಸಿಕೆ ಳಳಿತ್ರೆಯು ಫಗೆೆ 

ಹಹಖ  ಅಔರಭವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ್ಭಹಡುತ್ರೆಯು ಫಗೆೆ 

ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

07/03/2011 28/03/2011
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1437 ಹೆಚ್.ಬಿ. ವೆೇಣುಗೆ ೇಹಲ್ ಬಿನ್ 

ಲ್ೆೇಟ್ ಫಮಣಣ

ನೆಂ:19-5, 3ನೆೇ ಭುಕಾಯಸೆೆ

ಹೆ ಷಸಳಿಿ ಗಹರಭ, ವಿಜಮನಖಯ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-40

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

28/03/2011 ವಹರ್ಡ್ 

ನೆಂ.135 ಸಿಟ್ಟ 

ಷವೆೇ್ ನೆಂ:687 

(ಹಹಲಿ 

ಷ.ನೆಂ:147-3)ಯ 

ಔೂದಲಿಿ

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹಡ್ ನೆಂ.135

ಹದಯಹಮನುಯ

ಶಿಿಭಹದಯಹಮನುಯದ ೆೈಪ್ ಲ್ೆೈನ್ 

ಯಸೆೆಯೆಂದ ಹದಯಹಮನುಯಕೊ ಷೆಂಔ್ ಸೆೇತುವೆ 

ಔಲಿಪಸಿಯು ಸೆೇತುವೆ ಭತುೆ ೆೈಪ್ ಯಸೆೆ ಔೂದಲಿಿ 

ಉಳಿದಿಯು ಷಕಹ್ರಿ ಬ ಮಮನುು ಭದಯಷ 

ಹಹನಫಿಲಿಮ ಗೌಸಿಮಹ ಬಹಯತ್ ಮ ತ್ ವೆಲ್ೆಫೇರ್ 

ಅಸೆ ೇಸಿಯೆೇಶನ್ ಷೆಂಗದ ಅಧಾಕ್ಷಯಹದ 

ಶಿರೇ.ಎೆಂ.ಡಿ.ಷನಹುಲ್ಹಿ ಯಯು ಸಿಟ್ಟ ಷವೆೇ್ 

ನೆಂ:687 (ಹಹಲಿ ಷ.ನೆಂ:147-3)ಯ ಔೂದಲಿಿ 

ಉಳಿದಿಯು ಸಹ್ಜನಔ ಯಸೆೆ ಜಹಖನುು ತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು ಅಔರಭದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು 

ಹಹಖ  ತುೆರಿ ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

29/03/2011 19/04/2011

1441 ನದೆೇ್ವಔಯು

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಕ್ಷಮ ಯೆ ೇಖ, 

ಷೆಂಶೆ ೇಧನಹ ಕೆೇೆಂದರ ಭತುೆ 

ಯಹಜಿೇವ್ ಗಹೆಂಧಿ ಎದೆ ಯೆ ೇಖಖಳ 

ಷೆಂಸೆೆ

ಸೆ ೇಮೇವವಯನಖಯ 1ನೆೇ ಭುಕಾ 

ಯಸೆೆ, ಡಿ.ಆರ್.ಸಿ. ರ್ೇಸ್ಿ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-29 

29/03/2011 24 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.144

ಸಿದಹದುಯ

ಸಿದಹದುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನೆಂ:24ಯಲಿಿ 4ಎಔಯೆ 

18ಖುೆಂಟೆ ಕಯಹಫು ಜಮೇನಗೆ ಶಿರೇ.ವಿ.ಎಸ್.ಔಶಣ ಬಿನ್ 

ಷುಫಬಯಹಮನ್ ಹಹಖ  ಆರ್. ಲಕ್ಷಮಣ ಬಿನ್ 

ಯಹಮೇಗೌಡ ಯಯು ಅಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷ್ಠಿಸಿಯುುದನುು ಖಭನಷದ ಫಗೆೆ, ವಿಶೆೇಶ 

ಜಿಲ್ಹಿಧಿಕಹರಿಖಳಯು ನೇಡಿಯು ತ್ರೇ್ನುು ುನರ್ 

ರಿಶಿೇಲಿಷಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Deputy Commissioner, 

Bangalore Urban

30/03/2011 20/04/2011
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1445 ಯಹಭಹೆಂಜನಪ

ನೆಂ.1253, 9ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

ಆರ್.ಕೆ. ಹೆಖಡ್ೆನಖಯ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-77

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

29/03/2011 ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 6 

(ಷ.ನೆಂ:90)

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.6

ಫಹಾಟ್ಯಹಮನುಯ

ಫಹಾಟ್ಯಹಮನುಯದ ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ:6 ಹಹಖ  

ಷ.ನೆಂ:90ಯ ಥಣಿೇಷೆಂದರ ಗಹರಭ, ಯಹಭಔೃಶಹೆಖಡ್ೆ 

ನಖಯದಲಿಿ ನಔಲಿ ದಹಕಲ್ೆಖಳನುು ಷೃಷ್ಠಿಸಿಯುುದಯ 

ಫಗೆೆ ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು ಹಹಖ  ತುೆರಿಮನುು 

ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Deputy Commissioner, 

Bangalore Urban

30/03/2011 20/04/2011

1446 ತ್ರರಕೆ ರಔಟ್ಣೆ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಮಯರ್

29/03/2011 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.37

ಮವೆಂತುಯ

ಮವೆಂತುಯ ಯೆೈಲ್ೆವೇ ನಲ್ಹದಣದ ಫಳಿಮಲಿಿಯು 

ಷುಭಹಯು 7379ಚ.ಮೇ. ಷಕಹ್ರಿ ಜಮೇನನಲಿಿ 

ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಮೇಟಹಸ್್ ಹಹಖ  ಷೆಂಖಮ್ 

ಷವಿ್ಸ್ ಯಯು ಅಔರಭವಹಗಿ ತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Assistant 

Commissioner, 

Bangalore North Sub 

Division

Bangalore

30/03/2011 20/04/2011

1493 ನಹಯಹಮಣಪ, ಜಿಪಿ ನಖಯ

ವಿಜಮಔನಹ್ಟ್ಔ ತ್ರರಕಹ ರಔಟ್ಣೆ

ದಿ:18-04-2011

19/04/2011 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.177

ಜೆ.ಪಿ. ನಖಯ

ಜೆಪಿ ನಖಯ 4ನೆೇ ಸೆಂತದ ದಹಲರ್ 

ಕಹಲ್ೆ ೇನಮಲಿಿಯು ಸಹ್ಜನಔ ಉದಹಾನನುು 

ಇದೆೇ ಕಹಲ್ೆ ೇನಮಲಿಿಯು ಕ್ೆೇಭಹಭಿೃದಿಾ 

ಷೆಂಗದಯು ಅಔರಭವಹಗಿ ಷೆಂಗದ ಔಛೆೇರಿ 

ನಮ್ಷುತ್ರೆಯುುದನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಸಿ 

ಉದಹಾನನುು ಷೆಂಯಕ್ಷಿಷು ಔುರಿತು

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

20/04/2011 10/05/2011
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1503 ಉದಮವಹಣಿ

ತ್ರರಕಹರಔಟ್ಣೆ

ದಿ:27-03-2011

21/04/2011 18 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.93

ಷೆಂತನಖಯ

ಷೆಂತನಖಯದ ಟಹಾೆಂಕ್ ಫೆಂರ್ಡ ಹಹಖ  

ಷ.ನೆಂ:18ಯಲಿಿಯು 7065ಚ.ಮೇ. ಜಹಖಕೊ ಷ.ನೆಂ:28 

ಎೆಂದು ಬೆ ೇಖಸ್ ದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆ ೆಂಡು 

ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು 

ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Deputy Commissioner, 

Bangalore Urban

23/04/2011 13/05/2011

1511 ಜಿ.ಕೆ.ಬಟ್, ಕ್ಕೇಲಯು

1, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, "ಅಭರ್ ಟ್ಸ್್" 

2ನೆೇ ಭಸಡಿ, ಐಡಿಬಿಐ ಫಹಾೆಂಕ್ 

ಎದುಯು, ಗಹೆಂಧಿನಖಯ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-9

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

28/04/2011 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 7

ಫಹಾಟ್ಯಹಮನುಯ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ, ಷಸಕಹಯನಖಯದಲಿಿನ 

ನವೆೇವನ ನೆಂ.1518/13, 9ನೆೇ ಭುಕಾ ಯಸೆೆ, 21ನೆೇ 

ಕಹರಸ್, ಷಸಕಹಯನಖಯದ ಭಹಲಿೇಔಯಹದ 

ಶಿರೇಭತ್ರ.ಶಹಯದ ಎೆಂಫುಯು ಕಹನ ನು 

ಉಲಿೆಂಗನೆ ಭಹಡಿ ಔಟ್ಿಡ ನಮ್ಸಿಯುುದು ಹಹಖ  

ಅಔರಭವಹಗಿ ಭಯಖಳನುು ಔಡಿದು, ಯಸೆೆ ಜಹಖನುು 

ತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಔರಭ 

ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

29/04/2011 19/05/2011

1514 ಪಿ.ಎ.ಸಿದದಯಹಭ ಯಹವ್, 

ವಿಜಮಔುಭಹರ್ ಹಹಖ  ಇತಯಯು

ಈ-ಮಲ್ ಭ ಲಔ 

28/04/2011 32 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.125

ಭಹಯೆೇನಸಳಿಿ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ, ಭಹಯೆೇನಸಳಿಿ ಗಹರಭದ 

ಷ.ನೆಂ:32ಯಲಿಿನ ನವೆೇವನ ಷೆಂಖೆಾ 43, 45, 56, 47, 

49, 50ಯ ಅಔರಭ ತುೆರಿಮನುು ಅಧಿಕಹರಿಖಳಳ 

ಇನ ು ತೆಯುಗೆ ಳಿಷದಿಯು ಫಗೆೆ ಹಹಖ  ಅಔರಭ 

ಖಹತೆ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡಿಯು ಫಗೆೆ ದ ಯು.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

29/04/2011 19/05/2011
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1594 ಸಿ.ಎನ್. ಔುಭಹರ್

ನೆಂ.18, 4ನೆೇ ಕಹರಸ್, ಜಮನಖಯ 

1ನೆೇ ಫಹಿಕ್,

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-11

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ 

9844056666

06/06/2011 ಖಹತ ನೆಂ.157 

ಭತುೆ 158ಯ 

ಭಧೆಾ

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.144

ಸಿದಹದುಯ

ಲ್ಹಲ್ ಫಹಗ್ ಸಿದಹದುಯದ ಖಹತ ನೆಂ.157 ಭತುೆ 

158ಯ ಭಧೆಾದಲಿಿನ ಷಕಹ್ರಿ ಯಹಜಕಹಲುವೆಮ 

ಷುಭಹಯು 20ಅಡಿ ಅಖಲ ಹಹಖ  300ಅಡಿ ಇದದ 

ಜಹಖದಲಿಿ ಅಔರಭವಹಗಿ ತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು 

"ಯಹಜ ರಔೃತ್ರ" ಎೆಂಫ ಅಹಟ್್ ಮೆಂಟ್ 

ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯು ಫಗೆೆ ದ ಯು.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

07/06/2011 20/07/2011

1601 ಎಸ್. ಎನ್. ದೆೇಯಹಜು ಬಿನ್ 

ಲ್ೆೇಟ್ ನಹಯಹಮಣಗೌಡ

ನೆಂ:207, 3ನೆೇ ಕಹರಸ್, ಸಿ.ಟ್ಟ. 

ಬಿರ್ಡ ತಹಾಖಯಹಜನಖಯ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-28

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

09/06/2011 28 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.144

ಸಿದಹದುಯ

ದೆ ಡಾಭಹಳಿಿ ಗಹರಭದ ಷ.ನೆಂ:28ಯಲಿಿನ 13ಖುೆಂಟೆ 

ಖಹಷಗಿ ಜಮೇನಗೆ ಶಿರೇ.ಐ.ಎನ್. ಔೃಶಣ ಬಿನ್ 

ನಯಸಿೆಂಸ ಯಯು ಕೆೇಸ್ ನೆಂ. ಪಿಆರ್ 128:63-64 

ದಿ:11-03-1964ಯಲಿಿ ಆದೆೇವವಹಗಿದದನುು ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ 

ಯರಿಗೆ ಷುಳಳಿ ಭಹಹತ್ರ ನೇಡಿ ಅಔರಭ ಖಹತಹ 

ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡಿಯು ಫಗೆೆ ದ ಯು.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

10/06/2011 05/07/2011

1678 ಸೆ ೇಭಶೆೇಕಯ ಗೌಡ

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ (ಟ್ಟ.ಎ.ಸಿ) 

ಷದಷಾಯು

ನೆಂ.124, 12ನೆೇ ಬಿ ಭುಕಾ ಯಸೆೆ, 

ಯಹಜಹಜಿನಖಯ 6ನೆೇ ಫಹಿಕ್ , 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-10

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

18/07/2011 56, 57 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 159

ುಲಿಕೆೇಶಿನಖಯ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ ಹಹಖ  ಷ.ನೆಂ:56, 57ಯ 

(ವಿಜಮಲಕ್ಷಿಮ ಸಿಲ್ೂ್ ಕೆೇೆಂದರದ ಔೂದಲಿಿ) ಸಳ್ೆೇ 

ಥಹಭಸ್ ಔುಕ್ ಬಿಲಿಾೆಂಗ್ ನಮ್ಸಿಯು ಜಹಖಕೊ 

ಅಔರಭವಹಗಿ ಖಹತೆ ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡು ಅಔರಭ ನಕ್ೆ 

ಭೆಂಜ ಯಹತ್ರಮನುು ಭಹಡಿ ಔಟ್ಿಡ ನಭಹ್ಣ 

ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಕಹನ ನು ರಿೇತ್ರ ಔರಭ 

ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

19/07/2011 16/08/2011
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1698 ಬಿ. ಭುನಔೃಶಣಪ

ನೃತೆ ಭುಕಾ ಶಿಕ್ಷಔಯು

ನೆಂ.1794, 'ಸಿ'ಫಹಿಕ್, 

ಷಸಕಹಯನಖಯ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-92

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

03/08/2011 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.8

ಷಸಕಹಯ ನಖಯ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ ಷಸಕಹಯನಖಯ 

ಫಡ್ಹಣೆಮಲಿಿಿ "ಮನಸಿಿ ಆಫ್ ಔಭ ಾನಕೆೇಶನ್್ 

ನೌಔಯಯ ಷೆಂಗ (ನ)" ಯಯು ಷಕಹ್ರಿ ಸಳಿ 

ಜಹಖದಲಿಿ ಹಹಖ  ಯಹಷ್ಠಿೇಮ ಫೆೈಹಸ್ ಜಹಖಖಳಲಿಿ 

ಅನುಮೇದಿತ ನಕ್ೆಗೆ ವಿಯುದಾವಹಗಿ 

ಸಿ.ಎ.ನವೆೇವನಖಳಳ, ಉದಹಾನನ ಜಹಖ, ವಹಣಿಜಾ 

ಭಳಿಗೆಖಳಳ ನಮ್ಸಿ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಿಯುುದಯ 

ಫಗೆೆ ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development Authority

04/08/2011 28/08/2011

1712 ಭಹಹಲಿೆಂಖೆಂ

ನೆಂ.4/ಎ, 2ನೆೇ ಭುಕಾಯಸೆೆ

ರಕಹಶ್ ನಖಯ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-21

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

11/08/2011 ಬಿಡಿಎ ಸೆೈಟ್ 

ನೆಂ:700

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.165

ಯಹಜಹಜಿನಖಯ

ಯಹಜಹಜಿನಖಯ ಫಡ್ಹಣೆ, ರಕಹವನಖಯ, 2ನೆೇ 

ಭುಕಾಯಸೆೆಮಲಿಿನ ಬಿಡಿಎ ಸೆೈಟ್ ನೆಂ:700 ನುು 

ಶಿರೇ.ಖಜತ್ರ ಯಯು ಅಔರಭವಹಗಿ 

ತುೆರಿಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು ಔಟ್ಿಡ 

ನಮ್ಷುತ್ರೆಯುುತ್ರೆಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು 

ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development Authority

11/08/2011 07/09/2011

1739 ಲಕ್ಷಿಮ ೂಜಹರಿ ವೆೆಂಔಟ್ಯಭಣಪ

ದೆ ಡಾಭಮ, ಚ್ಚಔೂಭಮ, ಭದ ದಯಭಮ 

ೆಿೇಖಭಮ ದೆೇಸಹೆನ,

 ಷ.ನೆಂ.3, ಸಳ್ೆೇ ಲ್ಹಲಫಹಗ್ 

ಯಸೆೆ, ಕೆ ೇಟೆ ಯಸೆೆ, ಹತ್ರ್ುಯ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-56004

. ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

06/09/2011 ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.143 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.143

ವಿಶೆವೇವಯುಯೆಂ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮಲಿಿನ ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.143ಯ 

"ದೆ ಡಾಭಮ, ಚ್ಚಔೂಭಮ, ಭದ ದಯಭಮ ೆಿೇಖಭಮ 

ದೆೇಸಹೆನ," ಯ ಜಹಖನುು ಔೂಲಿಖ ಷೆಂಗದನುು 

ಅಔರಭವಹಗಿ ತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದನುು 

ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

19/09/2011 15/10/2011
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1826 ಯಹಪತ್ ಉನುಸಹ ಕೆ ೇೆಂ ಲ್ೆೇಟ್ 

ಸಿಔೆಂದರ್

ನೆಂ.21/1, 1ನೆೇ ಅಡಾ ಯಸೆೆ, ತ್ರಲಕ್ 

ನಖಯ, ಯೆ ೇಶನ್ ಕಹಲ್ೆ ೇನ, 

ಬಿಟ್ ನೆಂ.3, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-41. 

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

20/12/2011 ಸಳ್ೆೇ ವಹರ್ಡ್ 

ನೆಂ. 153 

(ಹೆ ಷ ನೆಂ.62)

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.153

ಜಮನಖಯ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 153 (ಸಳ್ೆೇ 

ನೆಂ.62)ಯ ತ್ರಲಕ್ ನಖಯ, ಬಿ.ಟ್ಟ.ಬಿ. ಏರಿಮಹ ಭತುೆ 

ಯೆ ೇಶನ್ ಕಹಲ್ೆ ೇನಮಲಿಿ ಸಹ್ಜನಔ ಯಸೆೆ 

ಜಹಖದಲಿಿ ಅಔರಭವಹಗಿ ೆಟ್ಟಿಗೆ ಅೆಂಖಡಿಖಳನುು 

ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯು ಫಗೆೆ ಹಹಖ  ಯಸೆೆ ಜಹಖನುು 

ಅತ್ರಔರಮಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಸಿ 

ಸಹ್ಜನಔ ಉಯೇಖಕೊ ಮೇಷಲಿಡಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

21/12/2011 16/01/2012

1827 ಷುನೇಲ್ ಔುಭಹರ್

ನೆಂ.92, ಯಹಗಿೆೇಟೆ, ಯಹಗಿೆೇಟ್ಟ 

ಯಸೆೆ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-02. 

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

21/12/2011 - ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.151

ಕೆ ೇಯಭೆಂಖಲ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ ಕೆ ೇಯಭೆಂಖಲ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ 

ರದೆೇವ 5ನೆೇ ಫಡ್ಹಣೆ, ಜೆ ಾೇತ್ರ ನವಹಷ 

ಕಹಲ್ೆೇಜಿನ ಹೆಂಬಹಖದಲಿಿನ ಷಕಹ್ರಿ ಜಮೇನನಲಿಿ 

ಸಹ್ಜನಔಯು ಅಔರಭವಹಗಿ ಖುಜರಿ 

ಗೆ ೇದಹಭುಖಳಳ ಭತುೆ ಇತಯೆ ಭಳಿಗೆಖಳನುು 

ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು 

ಹಹಖ  ಇಲಿಿ ವಹಷವಹಗಿಯುಯು ಅಔರಭದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆ ಳಳಿತ್ರೆಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು 

ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

22/12/2011 16/01/2012

1894 ಸಹ್ಜನಔಯು, ಜಮನಖಯ

5ನೆೇ ಫಡ್ಹಣೆ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು 

ನಖಯ ಜಿಲ್ೆಿ. ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

13/04/2012 ನವೆೇವನ 

ಷೆಂಖೆಾ-524

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.153

ಜಮನಖಯ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಫಿೆ, ಜಮನಖಯ 5ನೆೇ ಫಡ್ಹಣೆಮ, 

ನೆಂ.523, ಶಿರೇ.ಔೃಶಣ ಸೆೇವಹವರಭ ಆಷಪತೆರಮ 

ಫಹಜುವಿನಲಿಿಯು 30ಅಡಿ x 80ಅಡಿ ಅಳತೆಮ 

ಸಹ್ಜನಔ ಜಹಖದಲಿಿ ಅಔರಭವಹಗಿ ಔಟ್ಿಡ 

ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡು ಕಹಾೆಂಟ್ಟೇನ್ ನಡ್ೆಷುತ್ರೆದುದ, ಷದರಿ 

ಜಹಖಕೊ ಅಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆ ೆಂಡು ಬ  

ಔಫಳಿಕೆ ಭಹಡುತ್ರೆಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಔರಭ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲು 

ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

16/04/2012 11/05/2012

76

77

78



1905 ಭಸದೆೇ ಹಹಖ  ಇತಯೆ 

ಸಹ್ಜನಔಯು

ಬಿಜೆಪಿ ಭುಕೆಂಡಯು, ಯಹಮುಯೆಂ 

ವಹರ್ಡ್, ಫೆೆಂಖಳೂಯು ನಖಯ ಜಿಲ್ೆಿ. 

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

10/05/2012 ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.137 ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.137

ಯಹಮುಯೆಂ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹರ್ಡ್ ಷೆಂಖೆಾ 137ಯ ಹಹಖ  

ಜಖಜಿೇನಯಹೆಂನಖಯ ಹಕ್್ ಎದುರಿನ 

ವನಭಹಹತಮ ದೆೇವಹಲಮದ ಔೂದಲಿಿನ 

ಸಹ್ಜನಔ ಯಸೆೆ ಜಹಖದಲಿಿ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಷದಷಾಯಹದ 

ಶಿರೇ.ಸಿ.ಎಸ್.ಯಹಧಹಔೃಶಣ ಯಯು ಅಔರಭ ದಹಕಲ್ೆ 

ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆ ೆಂಡು ಅಔರಭವಹಗಿ ಔಟ್ಿಡ 

ನಮ್ಷುತ್ರೆಯುುದನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಸಿ ಷದರಿ 

ಜಹಖನುು ಸಹ್ಜನಔ ಉಯೇಖಕೊ 

ಮೇಷಲಿಡಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

11/05/2012 06/06/2012

2004 ನದೆೇ್ವಔಯು

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಕ್ಷಮ ಯೆ ೇಖ, 

ಷೆಂಶೆ ೇಧನಹ ಕೆೇೆಂದರ ಭತುೆ 

ಯಹಜಿೇವ್ ಗಹೆಂಧಿ ಎದೆ ಯೆ ೇಖಖಳ 

ಷೆಂಸೆೆ, ಸೆ ೇಮೇವವಯನಖಯ 1ನೆೇ 

ಭುಕಾ ಯಸೆೆ, ಡಿ.ಆರ್.ಸಿ. ರ್ೇಸ್ಿ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-29. ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

04/01/2013 ಷ.ನೆಂ: 5/1 

(ಸಿಟ್ಟ ಷವೆ್ 

ಷೆಂಖೆಾ : 1515, 

1516)

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ. 169

ಫೆೈಯಷೆಂದರ

ಫೆೈಯಷೆಂದರ ಗಹರಭದ ಷ.ನೆಂ: 5/1 (ಸಿಟ್ಟ ಷವೆ್ 

ಷೆಂಖೆಾ : 1515, 1516) ಹಹಖ  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ 

ವಹರ್ಡ್ ಷೆಂಖೆಾ : 169ಯ ಕ್ಷಮ ಯೆ ೇಖ ಷೆಂಶೆ ೇಧನಹ 

ಕೆೇೆಂದರದ ಜಹಖದಲಿಿ ಶಿರೇ. ಇಕಹಬಲ್ ಹಷಹ ಯಯು 

ಅಔರಭದಹಕಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆ ೆಂಡು, ಕಹೆಂೌೆಂರ್ಡ 

ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು 

ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

05/01/2013 31/01/2013

2029 ಕೆ.ಎನ್. ಯಹಗನ್

ನೆಂ. 5, 14ನೆೇ, ಕಹರಸ್, 

ಅಶೆ ೇಔನಖಯ, ಫನವೆಂಔರಿ 1ನೆೇ 

ಸೆಂತ, ಫೆೆಂಖಳೂಯು-50. 

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

26/03/2013 ಷ.ನೆಂ.33/1ಎ 

(ಆಸಿೆ ಷೆಂಖೆಾ : 

139/590/146)

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ ್  ನೆಂ.158

ಹೆಫಹಬಳ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ ಹೆಫಹಬಳ ಗಹರಭದ 

ಷ.ನೆಂ.33/1ಎ (ಆಸಿೆ ಷೆಂಖೆಾ : 139/590/146)ಯ 

ಕಯಹಫು ಜಮೇನನುು ಷಕಹ್ಯದ ಸಹವಧಿೇನಕೊ 

ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಿ ಔುರಿತು.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

28/03/2013 29/04/2013
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2058 ಹೆಚ್.ಬಿ. ವೆೇಣುಗೆ ೇಹಲ್ ಬಿನ್ 

ಲ್ೆೇಟ್ ಫೆೈಮಣಣ

ನೆಂ.19/5 (ಜೆ.ಜೆ. ಅಹಟ್್ 

ಮೆಂಟ್ ಸತ್ರೆಯ)ಹೆ ಷಸಳಿಿ ಗಹರಭ 

(ವಿಜಮನಖಯ), ಫೆೆಂಖಳೂಯು-40. 

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

24/07/2013 ಸಿಟ್ಟ ಷ.ನೆಂ:351-

2936

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹಡ್ ನೆಂ.135

ಹದಯಹಮನುಯ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಹಾಪಿೆಮ ಹೆ ಷಸಳಿಿ ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.124ಯ 

ಹಹಖ  ಸಿಟ್ಟ. ಷ.ನೆಂ:2935, 2936ಯ "ಪೆೈಜತ್ 

ಫಹಕ್ಕವಮಹತ್ ಇಸಹಿಮಕ್ ವೆಲ್ ಪೆೇರ್ ಟ್ರಸ್ಿ" ಯಯು 

ತಭಮ ಜಹಖದ ಔೂದಲಿಿನ ಚಯೆಂಡಿ ಹಹಖ  

ಸಹ್ಜನಔ ಯಸೆೆ ಜಹಖನುು ಅಔರಭವಹಗಿ 

ತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು ಔಟ್ಿಡ ನಮ್ಸಿಯುುದನುು 

ತೆಯುಗೆ ಳಿಸಿ, ಸಹ್ಜನಔ ಉಯೇಖಕೊ 

ಮೇಷಲಿಡಲು ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

26/07/2013 26/08/2013

2266 ಬಿ. ಜಮಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೇೆಂ ಅನುದಹಷಪ

ನೆಂ. 37/4, 9ನೆೇ ಅಡಾಯಸೆೆ, 

ಬೆ ೇವಿಹಳಾ, ಭಹಹಲಕ್ಷಿಮುಯ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು-560 086. 

ಅಜಿ್ಭ ಲಔ

03/01/2015 ಷ.ನೆಂ:161 

(ನವೆೇವನ 

ಷೆಂ:36/3, 

37/4ಯ ಫಹಜು)

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.67

ಫೆ ೇವಿಹಳಾ

ಮವೆಂತುಯ ಹೆ ೇಫಳಿ ಫೆ ೇವಿಹಳಾ 

(ಡಾಯಹಳಾ) ಗಹರಭದ ಷ.ನೆಂ:161 (ನವೆೇವನ 

ಷೆಂ:36/3, 37/4ಯ ಫಹಜು) ಇಯು ಷಕಹ್ರಿ 

ಜಹಖದಲಿಿ ಶಿರೇಭತ್ರ ಸಹವಿತರಭಮ ಯಯು 

ಅಔರಭವಹಗಿ ತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆ ೆಂಡು ಔಟ್ಿಡ 

ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆ ಳಿಷಲು 

ಕೆ ೇರಿಕೆ.

Commissioner 

Bangalore 

Development Authority

05/01/2015 07/02/2015

2439 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಯೆಂಖನಹಥ್

ನೆಂ.41 ಲ್್ ಕೆರಸೆೆಂಟ್, 6ನೆೇ 

ಭುಕಾ ಯಸೆೆ, 15ನೆೇ ಅಡಾಯಸೆೆ , 

ಇೆಂದಿಯಹನಖಯ 2ನೆೇ ಸೆಂತ, 

ಫೆೆಂಖಳೂಯು.560038

26/03/2016 ಸಹ್ಜನಔ  

ಔ ಡು ಯಸೆೆ 

ಜಹಖ

ಫೃಸತ ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಭಹಹನಖಯ ಹಲಿಕೆ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ, ಲಮ 

ವಹರ್ಡ್ ನೆಂ.124

ಹೆ ಷಸಳಿಿ

ಫೆೆಂಖಳೂಯು ಇೆಂದಿಯಹನಖಯ 2ನೆೇ ಸೆಂತ 6ನೆೇ 

ಭುಕಾ ಯಸೆೆ 15ನೆೇ ಅಡಾ ಯಸೆೆ 14 "ಎ" ಅಡಾಯಸೆೆಗೆ 

ಸಹ್ಜನಔ ಕೆ ಡು ಯಸೆೆ ಇದುದ ಯಸೆೆ ಔುಯುಹೆೇ 

ಇಲಿದೆಂತೆ ಷೆಂೂಣ್ವಹಗಿ ಅಔರಮಸಿಕೆ ೆಂಡು 

ಔಟ್ಿಡಖಳನುು ನಮ್ಸಿಕೆ ೆಂಡಿಯು ಫಗೆೆ

Commissioner, Bruhath 

Bangalore Mahanagara 

Palike 

18/04/2016 30/04/2016
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PGC 

No.

Name of Informant Date of Reciept Survey No. District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

224 ಭೀಭಶಿ ಹ ೊಯಕ ೀರಿ ಭತ್ತು 

ಇತ್ಯಯತ 

08/12/2009 150ಇತ್ರ ಬ ಳಗಹವಿ

ಷದತ್ತು

ಭತನಳ್ಳಿ

ಶಿಯಷಂಗಿ

ಇನಹಂತ್ತ ಅಯಣ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 'ಸಿತಹಪಲ' ಪಷಲನತನ ಕಫಳ್ಳಷತತ್ತುಯತ 

ಫಗ .ೆ

D.C. Belgaum 09/12/2009 22/12/2009

279 ನಿತಹಯನಂದ ಜ .ಬಟ್ಟ

425, ಕಹಂಗ ರೀಸ್ ರ ೊೀಡ ಬ ೈ 

ಲ ೀನ್ ವಿೀಯಸೌಧ ಸತ್ತುಯ 

ಟಿಳಕಹಡಿ ಬ ಳಗಹವಿ

18/01/2010 ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್. 

ನಂ.59,57& 59 56

ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಉಚಗಹಂ

ಮಹಣಿಕಹಡಿ

ಬ ಳಗಹವಿ ಭಹಹನಗಯ ಷಭ ಮ ಹಯಪ್ತುಮಲ್ಲಿ ಫಯತ ಸಹವಜನಿಕ 

ಜಮೀನತ ಒತ್ತುರಿ ಮಹಡಿಯ ಫಗ ೆ.

D.C. Belgaum 12/01/2010 30/01/2010

District Name:ಬೆಳಗಾವಿ
ದಿನಹಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



285 ಬಹೂ ಕಲಿ ಂಚ ೀನಯ 

ಭತ್ತು ಶಿಯಷಂಗಿ ಗಹರಭಷಧಯತ 

ಶಿಯಷಂಗಿ ತಹಲೊಿಕತ ಷದತ್ತು 

ಬ ಳಗಹವಿ

20/01/2010 ವಿಪ್ತಸಿ ನಂ.233 

ಕ ರ 

ಬ ಳಗಹವಿ

ಷದತ್ತು

ಭತನಳ್ಳಿ

ಶಿಯಷಂಗಿ

ಬ ಳಗಹವಿ ಜಿಲ ಿ, ಷದತ್ತು ತಹಲೊಿಕತ, ಶಿಯಷಂಗಿ ಗಹರಭ  ತ್ತಯತಭಂದಿ 

ಸಳಿದ ಕ ರ  ಜಮೀನನತನ ಒತ್ತುರಿ ಮಹಡಿಯತ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Belgaum

Taluk, Belgaum

21/01/2010 04/02/2010

746 ಜಿ.ಬಿ. ನಹಮಕ್

ಹ ೊನಗಹ ಷಣ್ಣ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 

ಅಸ ೊೀಸಿಯೀಶನ್

No.-100S, KIADB Industrial 

Area, Honaga, Belgaum-591 113

ಅಜಿವಭೊಲಕ

17/05/2010 - ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಹ ೊನಗ

ಹ ೊನಗಹ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಕ್ ೀತ್ರದ KIADB ಅಧೀನದ ನಿ ೀವನ ಷಂಖ್ ಯ 100-

G ಯಂದ 100-O ಯರ ಗ  16ಎಕರ  ಜಮೀನನತನ ಒತ್ತುರಿ ಮಹಡಿಯತ 

ಫಗ .ೆ

Tahsildar,Belgaum

Taluk, Belgaum

18/05/2010 08/06/2010

3
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774 ಬ ೀನಹಮ

ಅಜಿವಭೊಲಕ

04/06/2010 321 ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಪ್ತೀಯನಹಡಿ

ಪ್ತೀಯನಹಡಿ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:321ಯಲ್ಲಿ ಸಹವಜನಿಕಯತ ನಿ ೀವನಗಳನತನ 

ಹಹಗೊ APMC ಮಯತ ಯಹುದ ೀ ಅನತಭತ್ತ ಇಲಿದ  ತ್ಯಕಹರಿ 

ಮಹಯತಕಟ್ ಟ ಕಟಿಟಯತತಹುರ  ಹಹಗೊ ಇಲ್ಲಿನ ಕ ರ  ಜಮೀನತಗಳನತನ ಒತ್ತುರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡತ ನಿ ೀವಗಳನತನ ನಿಮವಸಿಯತುದನತನ ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಷಲತ 

ಕ ೊೀರಿಕ 

Tahsildar,Belgaum

Taluk, Belgaum

05/06/2010 25/06/2010

994 ಬ ೀನಹಮ

ಅಜಿವಭೊಲಕ

27/09/2010 211/1, 79 ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಉಚಗಹಂ

ದ ೀಗಹಂ

ದ ೀಷೊಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ: 211/1ಯ 6ಎಕರ  ಜಮೀನನತನ 

ಶಿರೀ.ಭಲ್ಲಿಕಹಜತವನ ಯತದರಹ ಕ ೊಣ್ತಣರಿ ಭತ್ತು ಷ.ನಂ:79ಯ 5ಎಕರ  

08ಗತಂಟ್  ಜಮೀನನತನ ಅಕರಭಹಗಿ ಭಂಜೊಯತ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡತ ಹಹಗೊ 

ಖ್ ೊಟ್ ಟ ದಹಖಲ ಗಳನತನ ಷೃಷ್ಟಟಸಿ, ಜಮೀನತ ಕಫಳ್ಳಸಿಯತ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Belgaum

Taluk, Belgaum

28/09/2010 18/09/2010

5
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1178 ಎಸ್.  ೈ. ಕಿತ್ೊುಯತ

ಕಲ ಿೀಹ ೊೀಳ ಗಹರಭ

ಬ ಳಗಹಂ ತಹಲೊಿಕತ ಹಹಗೊ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿವಭೊಲಕ

28/12/2010 115/13 ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಉಚಗಹಂ

ಕಲ ಿಹ ೊೀಳ

ಕಲ ಿಹ ೊೀಳ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:115/13ಯ ಷಕಹವರಿ ಜಮೀನನತನ ಶಿರೀ. 

ಶಿರಹಮ್ ಗಣ್ತ್ತ ಹಟಿೀಲ್ ಹಹಗೊ ಶಿರೀ. ಮಲಿ ಗಣ್ತ್ತ ಹಟಿೀಲ್ 

ಎಂಫತಯತ ಅಕರಭ ದಹಖಲ  ಷೃಷ್ಟಟಸಿಕ ೊಂಡಿಯತುದನತನ ತ್ಡ ದತ ಹಹಗೊ 

ಒತ್ತುರಿಮನತನ ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಷಕಹವಯದ ವಕ ೆ ತ ಗ ದತಕ ೊಳಿಲತ 

ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Belgaum

Taluk, Belgaum

29/12/2010 19/01/2011

1731 ವಿಲಹಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗಡಿದದರ್

ನಗಯ ಷಭಹ ಷದಷಯಯತ, ನಿಹಣಿ

ಶಿಹಜಿನಗಯ, 1ನ ೀ ಲ ೀನ್, 

ನಿಹಣಿ-591237

ಬ ಳಗಹವಿ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿವಭೊಲಕ

9972593177

02/09/2011 73/4ಎ/1-ಎ/1, 

74/ಎ/1

ಬ ಳಗಹವಿ

ನಿಹಣಿ

ನಿಹಣಿ

ನಿಹಣಿ

ನಿಹಣಿ ಟ್ಟಣ್ದ ಷ.ನಂ:73/4ಎ/1-ಎ/1 ಭತ್ತು 74/ಎ/1 ಯಲ್ಲಿ 

ಉದಹಯನನಕಹೆಗಿ ಮೀಷಲ್ಲಟ್ಟ 51,800ಚ.ಅಡಿ ಜಹಗನತನ ನಗಯಷಭ ಮ 

ೌರಹಮತಕುಯತ ಭತ್ತು ಮಹಜಿ ಅಧಯಕ್ಷ್ಯತ ಕಹನೊನತಬಹಹೀಯಹಗಿ 

ಉಚಚನಹಯಯಹಲಮದಲ್ಲಿ ಬಹಕಿ ಇಯತ ರಕಯಣ್ದಲ್ಲಿ ರಹಜಿಮಹಡಿಕ ೊಂಡತ 

ಯಭಹರ  ಮಹಡಿದ ಫಗ ೆ ಕರಭಕ ೈಗ ೊಳಿಲತ ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C. Belgaum 03/09/2011 28/09/2011
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1764 ಬ ೀನಹಮ ಅಜಿವಭೊಲಕ

ಖ್ಹನಹುಯ ತಹಲೊಿಕತ, ಬ ಳಗಹವಿ 

ಜಿಲ ಿ

28/09/2011 ರಿ.ಷ.ನಂ:182/32/

1

ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಉಚಗಹಂ

ದ ೀಷೊಯ

ದ ೀಷೊಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:ರಿ.ಷ.ನಂ:182/32/1 ಯ 4ಎಕರ  ಜಮೀನನತನ 

ಹಡಕಲ್ ಡಹಯಭ ನಿರಹಶಿರತ್ರಿಗ  ಮೀಷಲ್ಲಟ್ಟ ಜಮೀನನತನ ಅಕರಭಹಗಿ 

ಶಿರೀ.ರಹಭಚಂದರ ಮಹಯತತ್ತ ಹಟಿೀಲ ಯಯತ ಭಂಜೊಯತ 

ಮಹಡಿಸಿಕ ೊಂಡಿಯತುದನತನ ಯದತದಗ ೊಳ್ಳಷಲತ ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Belgaum

Taluk, Belgaum

30/09/2011 25/10/2011

1780 ಭೀಭ ಮ ಕಣ್ಕಿ

ರ ೈನಹುಯ ಗಹರಭ, ಷದತ್ತು ತಹ. 

ಬ ಳಗಹಂ ಜಿಲ ಿ.

ಅಜಿವಭೊಲಕ

21/10/2011 - ಬ ಳಗಹವಿ

ಷದತ್ತು

ಮಯಗಟಿಟ

ರ ೈನಹೂಯ

ರ ೈನಹುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:2 ಹಹಗೊ ಇತ್ರ  ಷಕಹವರಿ ಗ ೊೀಮಹಳ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಭಹಗಿ ಜನತಹ ಭನ ಮನತನ ಕಟಿಟಯತ ಫಗ ೆ ಜನತಹ 

ಭನ ಗಳನತನ ಕ ಲಯತ ಮಹರಹಟ್ ಮಹಡಿಯತ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೊಳಿಲತ 

ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Savadatt

i Taluk, Savadatti

03/11/2011 28/11/2011

9

10



1798 ಟಿ.ಕ . ಹಟಿೀಲ್

"ನಿಷಗವ" ನಂ.523, 

ಷಹಹಯದಿರನಗಯ, ಬಹಕ ಸೈಟ್ ಯಸ ು, 

ಮಯಗಟಿಟ ಗಹರಭ, ಷದತ್ತು ತಹ. 

ಬ ಳಗಹವಿ ಜಿಲ ಿ. ಅಜಿವಭೊಲಕ

17/11/2011 - ಬ ಳಗಹವಿ

ಷದತ್ತು

ಮಯಗಟಿಟ

ಮಯಗಟಿಟ

ಮಯಗಟಿಟ ಗಹರಭದ ರಭತಖ ಯಸ ುಗಳಹದ ಬ ಳಗಹಂ-ರಹಮಚೊಯತ, 

ಸತಫಬಳ್ಳಿ-ಗ ೊೀಕಹಕ, ಬ ೈಲಹ ೊಂಗಲ-ಭತಧ ೊೀಳ ಯಸ ು ಹಹಗೊ 

ಗಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಅಕರಭಹಗಿ ಡಬಹಬ ಅಂಗಡಿಗಳನತನ 

ನಿಮವಸಿಯತುದನತನ ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಸಹವಜನಿಕರಿಗ  ಉಯೀಗಕ ೆ 

ಮೀಷಲ್ಲಡಲತ ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Savadatt

i Taluk, Savadatti

18/11/2011 13/12/2011

1937 ಗಹರಭಷಥಯತಗಳು, ಭತನಳ್ಳಿ

ಭತನಳ್ಳಿ ಹ ೊೀಫಳ್ಳ, ಷದತ್ತು 

ತಹಲೊಿಕತ, ಬ ಳಗಹವಿ ಜಿಲ ಿ. 

ಅಜಿವಭೊಲಕ

17/07/2012 367/1 ಬ ಳಗಹವಿ

ಷದತ್ತು

ಭತನಳ್ಳಿ

ಭತನಳ್ಳಿ

ಭತನಳ್ಳಿ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:367/1ಯಲ್ಲಿ ಷತಮಹಯತ 198 ಎಕರ  ಗಹಮರಹಣ್ 

ಜಮೀನಿದತದ ಇದಯಲ್ಲಿ ಕ ಲು ರಭಹವಿಗಳು ಭತ್ತು ಇತ್ಯ ಗಹರಭಷಥಯತಗಳು 

ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ತುರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡತ ಕಟ್ಟಡಗಳನತನ 

ನಿಮವಷತತ್ತುಯತುದನತನ ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಷಲತ ಹಹಗೊ ಷದರಿ ಜಮೀನನತನ 

ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲತ ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Savadatt

i Taluk, Savadatti

18/07/2012 13/08/2012

11

12



2101 ಶಿರೀ. ನಹರಹಮಣ್ ಭಹಹದ ೀ 

ರಹಸತತ್

ಸಹ|| ಭ.ನಂ. 347/ಬಿ, ಬ ಳಗಹವಿ 

ಜಹಂಬ ೊೀಟಿ ರ ೊೀಡ್, 

ಪ್ತೀಯಣ್ಹಡಿ, ಬ ಳಗಹವಿ - 590 

014. ಅಜಿವಭೊಲಕ

05/11/2013 ರಿ.ಷ.ನಂ:327 ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಪ್ತೀಯನಹಡಿ

ಪ್ತೀಯನಹಡಿ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:327ಯಲ್ಲಿನ ನಿೀರಹರಿ ಕ ರ ಮ ದಂಡ ಮನತನ 

ಗಹರಭಷಥಯತಗಳು ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ತುರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿಯತುದನತನ 

ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಷಲತ ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Belgaum

Taluk, Belgaum

08/11/2013 09/12/2013

2297 ಈವವರ್ ಹ ಡೊೂರಿ  

ಉಚಚಗಹಂ ಗಹರಭ ಭತ್ತು 

ಹ ೊೀಫಳ್ಳ, ಬ ಳಗಹವಿ ತಹಲೊಿಕತ, 

ಬ ಳಗಹವಿ ಜಿಲ ಿ.

24/02/2015 709/1 ಬ ಳಗಹವಿ

ಬ ಳಗಹವಿ

ಉಚಗಹಂ

ಉಚಗಹಂ

ಬ ಳಗಹವಿ ತಹಲೊಿಕತ, ಉಚಚಗಹಂ  ಹ ೊೀಫಳ್ಳ, ಉಚಚಗಹಂ ಗಹರಭದ 

ಷ ೀವ ನಂ.709/1ಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಬಿ ಬ ಳಗಹವಿಗ  ಸ ೀರಿದ 09-02 ಗತಂಟ್   

ಜಮೀನಿನ ಒತ್ತುರಿ ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಷತ ಫಗ ೆ.

D.C. Belgaum 02/03/2015 17/03/201514

13



2298 ಈವವರ್ ಹ ಡೊೂರಿ  

ತ ಲಷಂಗ ಗಹರಭ, ಅಥಣಿ 

ತಹಲೊಿಕತ, ಬ ಳಗಹವಿ ಜಿಲ ಿ.

25/02/2015 ಬ ಳಗಹವಿ

ಅಥಣಿ

ತ ಲಷಂಗ

ತ ಲಷಂಗ

ಅಥಣಿ ತಹಲೊಿಕತ, ತ ೀಲಷಂಗ್ ಗಹರಭದ  ಒಫಬ ಕತಖ್ಹಯತ್ ರೌಡಿ, 

ವಿಜಮುಯ ಅಥಣಿ ಯಸ ು ಕಹರಸ್ ಫಸ್ ಸ ಲಟರ್ ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಿ, ಆ 

ಜಹಗದಲ್ಲಿ ದಹಬಹ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡತ, ಲಕ್ಹಂತ್ಯ ಯೊಹಯ ಬ ಲ ಬಹಳು 

ಜಮೀನನತನ ಒತ್ತುರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿಯತುದಕ ೆ ಷಕಹವರಿ ಅಧಕಹರಿಗಳು 

ವಹಮೀಲಹಗಿ ಯಹುದ ೀ ಕರಭ ತ ಗ ದತಕ ೊಳಿದ ೀ ಇಯತುದಯ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Athani 

Taluk, Athani

02/03/2015 17/03/201515



PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Survey No. District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

130 ಬ ೇನಮಿ ಹಗರಿ 

ಬ ೊಮಮನಹಳ್ಳಿ 

12/10/2009 285, 286 ಬಳ್ಿರಿ

ಹಗರಿಬ ೊಮಮನಹಳ್ಳಿ

ತಂಬರಹಳ್ಳಿ

ವರದಪುರ

ಬಳ್ಿರಿ ಜಿಲ್ ೆ, ಹಗರಿಬ ೊಮಮನಹಳ್ಳಿ ತಲ್ೊೆಕು, ವರದಪುರ ಗ್ರಮದ 

ಸ.ನಂ.285 ಮತುು 286ರ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನಿನು ಒತುುವರಿ ಬಗ್ ೆ

D.C.Bellary 12/10/2009 27/10/2009

District Name:ಬಳ್ಳಾರಿ
ದಿನಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1



187 ಹ .ಚ್.ರ ೇವಣ್ಣ ಸಿದಧಪಪ 

ರ್ ಂಚಮಮನಹಳ್ಳಿ ವಂ.ಕಲ್ೆಹಳ್ಳಿ 

ಮಹಜನದಹಳ್ಳಿ ಹಡಗಲಿ 

ತಲ್ೊೆಕು ಬಳ್ಿರಿ ಜಿಲ್ ೆ.

17/11/2009 ಬಳ್ಿರಿ

ಹಡಗಲಿ

ಹಡಗಲಿ

ರ್ ಂಚಮಮನಹಳ್ಳಿ

ಬಳ್ಿರಿ ಜಿಲ್ ೆ, ಹಡಗಲಿ ತಲ್ೊೆಕು,ರ್ ಂಚಮಮನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಾರಿ 

ಜಮಿೇನಲಿೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ  ಮಡಿರುವುದರಿಂದ ಒತುುವರಿ ತ ರುವನ 

ಬಗ್ ೆ ಕರಮ.

D.C.Bellary 17/11/2009 25/11/2009

07/04/2010

2



1356 ಬ ೇನಮಿ

ದೊರವಣಿಮೊಲ್ಕ

17/02/2011 - ಬಳ್ಿರಿ

ಸಿರುಗುಪಪ

ಸಿರುಗುಪಪ

ರರವ

ಸಿರಗುಪಪ ತಲ್ೊೆಕಿನ ರರವ, ತ ೊಂಡ ಹಲ್, ಟ್ಟ.ರಮಪುರ, 

ಕುರುವಳ್ಳಿ, ಚನಕನೊರು, ಕರಚಂಗನೊರು ಗ್ರಮಗಳಲಿೆನ ಸುಮರು 

1000ಎಕರ  ಸರ್ಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಭೊಮಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C.Bellary 18/02/2011 09/03/20113



2050 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಜ ೊೇಳದ 

ಕೊಡಿೆಗ್ 

ರ್ ೊಟ್ೊಿರು ಹ ೊೇಬಳ್ಳ, ಕೊಡಿೆಗಿ 

ತಲ್ೊೆಕು, ಬಳ್ಿರಿ ಜಿಲ್ ೆ. 

ಅಜಿಾಮೊಲ್ಕ

26/06/2013 375ಸಿ ಬಳ್ಿರಿ

ಕೊಡೆಗಿ

ರ್ ೊಟ್ೊಿರು

ಜ ೊೇಳದಕೊಡಿೆಗಿ

ಜ ೊೇಳದಕೊಡಿೆಗಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:375ಸಿ ರಲಿೆನ 2-80 (ಎ-ಗುಂ) 

ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನಿಗ್  ಶ್ರೇ. ಎಸ್. ಶ್ವರುದರಪಪ, ನಿವೃತು 

ಗ್ರಮಲ್ ರ್ಾಧಿರ್ರಿಗಳವರು ಅಕರಮವಗಿ 

ದಖಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರ್ ೊಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಹಗೊ ಸ.ನಂ:366ಎ, 366ಬಿ, 

366ಸಿರ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನು ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೊಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ 

ರ್ನೊನು ರಿೇತಯ ಕರಮ ರ್ ೈಗ್ ೊಳಿಲ್ು ರ್ ೊೇರಿರ್ .

Tahsildar,Kud

ligi Taluk, 

Kudligi. 

06/07/2013 06/08/20134



2285 ಟ್ಟ.ಪರಶುರಮ ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್ 

ಟ್ಟ.ಹನುಮಂತಪಪ

1ನ ೇ ವರ್ಡಾ, ಹ ೊಸೊರು 

ರಸ್ ು, ಚತುವಡಿಗಿ, 583೨11 , 

ಹ ೊಸಪ ೇಟ 

06/01/2015 ವರ್ಡಾ ನಂ.1 

& ಸ.ನಂ.249

ಬಳ್ಿರಿ

ಹ ೊಸಪ ೇಟ 

ಹ ೊಸಪ ೇಟ 

ಚತುವಡಿೆ

ಚತುವಡಿಗಿ ವಯಪ್ತುಯಲಿೆ ಬರುವ ಮತುು ಹ ೊಸಪ ೇಟ  ಹ ೊೇಬಳ್ಳ, 

ಚತುವಡಿಗಿ ಗ್ರಮದಲಿೆ ಹ ೊಸೊರು ರಸ್ ುಯಲಿೆ ಬರುವ ಸ.ನಂ249ನುು 

241 ಎಂದು ತ ೊೇರಿಸಿದ ಯವುದ ೇ ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಆದ ೇಶವು ಇಲ್ೆದ ೇ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಖಜ ಬಿೇ ಬಿನ್ ಲ್ಡುಸ್ಬ್ ಇವರ ಹ ಸರಿನಲಿೆ 

ಡಿ.ಆರ್..ಪಟಿ ಎಂದು ಅಕರಮವಗಿ ನಮೊದು ಮಡಿರುವುದನುು ಶ್ರೇ 

ಜಿ.ರಮಚಂದರ ಗ್ೌಡ ಇವರು ಖರಿೇದಿಸಿ ಪರವನಿಗ್  ಇಲ್ೆದ ೇ ಲ್ ೇಔಟ್ 

ಮಡುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ ದೊರು ಅಜಿಾ.ಸಲಿೆರುತುರ .

D.C.Bellary 24/02/2015 15/03/20155



2368 ಮಹಮದ್ ಅಬರರ್.ಎಸ್. 

ವಕಿೇಲ್ರು

"ಶ್ರೇನಿವಸ ಎಡ ನ್" 

ಐಶವಯಾ ರ್ಲ್ ೊೇನಿ, 2ನ ೇ 

ಮೈನ್, ಆರ್.ಟ್ಟ.ಓ. ಆಫೇಸ್ 

ರ ೊೇರ್ಡ, ಕನ ೊಿೇನ ಮಂಟ್, 

ಬಳ್ಿರಿ-583104

19/09/2015 ctsno.593/1. 

572/1 Block 

no.4 cts ward 

no.6 Band 

mote area 

near APMC 

Circle 

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ ( R )

ಒತುುವರಿ ತ ರವುಗ್ ೊಳ್ಳಸಲ್ು ವಫಲ್ರಗಿರುವ ರ.ನಿ. ಬಳ್ಿರಿ ಇವರ 

ವರುದಧ IPC-107, 120-B, 217 ಮತುು ಕನಾಟ್ಕ ಭೊ ಕಂದಯ 

ರ್ಯೆ್ದ ಸ್ ಕ್ಷನ್ 192ಎ(4) ಮತುು (ಬಿ) ಹಗೊ 192(ಬಿ) ಅನವಯ 

ಎಫ್ಐಆರ್ ದಖಲಿಸುವ ಬಗ್ ೆ.

D.C.Bellary 19/10/2015 25/10/20156



2421 ಡಿ.ಆರ್.ಪದಿಮನಿ, B.Com, LLB 

(Spl) ಅಡ ೊವೇರ್ ೇಟ್,

ರ್ .ಸಿ.ರ್ಲ್ ೊೇನಿ, ಬಳ್ಿರಿ 

05/02/2016 WORD NO.6, 

Block.No.2 

CTS NO.164. 

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ ( R )

ಬಳ್ಿರಿ ನಗರದ  ವರ್ಡಾ ನಂಬರ್ 6, ಬೆಕ್ ನಂ,2, ಕಂದರ ಸಿದೆಪಪ 

ಸಿರೇಟ್, ಆಸಿು ಸಿಟ್ಟಎಸ್ ನಂ.164ರಲಿೆ ಸ್ವಾಜನಿಕ ರಸ್ ು ಜಗವನುು 

ಪೇಟ ೊೇಗ್ರಫರ್ ಶ್ರೇರ್ಂತ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಣಮೊತಿಾ ಮತುು ಶ್ರೇದ ೇವ 

ರ್ ೊೇಂ ಶ್ರೇರ್ಂತ್   ಸಿಟ್ಟ ಮುನಿಿಪಲ್ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೊಂಡು 

ರ್ಪೇಾರ ೇಷನ್ ಪರವನಗಿ ಇಲ್ೆದ ೇ ಮನ ಗಳನುು ಕಟ್ುಿತಿುರುವುದಗಿ 

ಅವರುಗಳ ವರುದಧ ಕನಾಟ್ಕ ಭೊ ಕಂದಯ ರ್ಯೆ್ದ 1964 ಕಲ್ಂ 

192(ಎ) ಮತುು  ಕನಾಟ್ಕ ಮುನಿಿಪಲ್ ರ್ಪೇಾರ ೇಷನ್ ಆಕ್ಿ 1976 

ಸ್ ಕ್ಷನ್ 288ಡಿ ಮತುು ಸ್ ಕ್ಷನ್.5ರ ಕನಾಟ್ಕ ಭೊ ಕಬಳ್ಳರ್  ರ್ಯೆ್ದ 2011, 

ಮತುು ಸಿಪ್ತಸಿ 133ರ ಅಡಿಯಲಿೆ  ಕರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತ  ದೊರು 

ಅಜಿಾಯನುು ಸಲಿೆಸಿರುತುರ .

D.C.Bellary 18/02/2016 05/03/20167



2441 ಡಿ.ಆರ್.ಪದಿಮನಿ, B.Com, LLB 

(Spl) ಅಡ ೊವೇರ್ ೇಟ್

ರ್ .ಸಿ.ರ್ಲ್ ೊೇನಿ, ಬಳ್ಿರಿ ಜಿಲ್ ೆ.

29/03/2016 Sy.no.274 ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ ( R )

ಬಳ್ಿರಿ ನಗರದ ವಯಪ್ತುಯಲಿೆ ಬರುವ ಬಿೇದರ್ -ಶ್ರೇರಂಗಪಟ್ಿಣ್ 

ರಷ್ಟರೇಯ ಹ ದೆರಿಗ್  ಹ ೊಂದಿರ್ ೊಂಡಂತ  ಅವವಂಭವ ಪರದ ೇಶದ  

ಸ.ನಂ.274ರಲಿೆ ಶ್ರೇ ಶ್ವ ಬಿನ್ ಪಪಯಯ ಇವರು ಅನಧಿಕೃತವಗಿ 

ಸ್ವಾಜನಿಕ ರಸ್ ು ಜಗವನುು ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೊಂಡು ಮನ ಗಳನುು 

ಕಟ್ುಿತಿುರುವುದಗಿ ಅವರುಗಳ ವರುದಧ ಕನಾಟ್ಕ ಭೊ ಕಂದಯ 

ರ್ಯೆ್ದ 1964 ಕಲ್ಂ 192(ಎ) ಮತುು ಕನಾಟ್ಕ ಮುನಿಿಪಲ್ 

ರ್ಪೇಾರ ೇಷನ್ ಆಕ್ಿ 1976 ಸ್ ಕ್ಷನ್ 288ಡಿ ಮತುು ಸ್ ಕ್ಷನ್.5ರ 

ಕನಾಟ್ಕ ಭೊ ಕಬಳ್ಳರ್  ರ್ಯೆ್ದ 2011, ಮತುು ಸಿಪ್ತಸಿ 133ರ ಅಡಿಯಲಿೆ 

ಕರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತ  ದೊರು ಅಜಿಾಯನುು ಸಲಿೆಸಿರುತುರ .

D.C.Bellary 22/04/2016 05/05/20168



2463 ರ್ .ರ್ ೊಟ ೇಶವರ್ ರವ್,B.Com, 

LLB (Spl) ಅಡ ೊವೇರ್ ೇಟ್

ರ್ .ಸಿ.ರ್ಲ್ ೊೇನಿ, ಬಳ್ಿರಿ ಜಿಲ್ ೆ

06/06/2016 290,292 ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ ( R )

ಬಳ್ಿರಿ ನಗರದ ಸಿದೆಪುರ ರಸ್ ುಯಲಿೆ ಹದು ಹ ೊೇಗುವ ಹಲ್ಕುಂದಿ 

ಗ್ರಮದ ಸವ ಾ ನಂಬರ್ 290ರಲಿೆ 3-41 ಸ್ ಂಟ್ಿ 292ರ 12-49 ಸ್ ಂಟ್ಿ 

ಜಮಿೇನನುು (1) ಮ: ಹ ೊತೊುರ್ ಸಿಿೇಲ್ ನಿದ ೇಾಶಕರದ ಮೊಹಮಮದ್ 

ಅಸಿೇಫ್ (2) ಮ: ವ.ಆರ್.ರ್ .ಪ್ತ. ಸಿಿೇಲ್ ಇಂಡಸಿರೇಸ್ ಲಿಮಿಟ ರ್ಡ ನ 

ನಿದ ೇಾಶಕರು, ವನ ೊೇದ್ ಕುಮರ್ ಅಗವಾಲ್ ಒತುುವರಿ ಮಡಿ 

ಸುತುಲ್ೊ ರ್ಂಪೌಂರ್ಡ ಗ್ ೊೇಡ ಯನುು ಹಕಿರುತುರ . ಇವರ ವರುದಧ 

ಕನಾಟ್ಕ ಭೊ ಕಂದಯ ರ್ಯೆ್ದ 1964 ಕಲ್ಂ 192(ಎ) ಮತುು 

ಕನಾಟ್ಕ ಮುನಿಿಪಲ್ ರ್ಪೇಾರ ೇಷನ್ ಆಕ್ಿ 1976 ಸ್ ಕ್ಷನ್ 288ಡಿ 

ಮತುು ಸ್ ಕ್ಷನ್.5ರ ಕನಾಟ್ಕ ಭೊ ಕಬಳ್ಳರ್  ರ್ಯೆ್ದ 2011, ಮತುು ಸಿಪ್ತಸಿ 

133ರ ಅಡಿಯಲಿೆ ಕರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತ  ದೊರು ಅಜಿಾಯನುು 

ಕಳ್ಳಸಿರುತುರ .

D.C.Bellary 16/06/2016 30/06/20169



2484 ಡಿ.ಆರ್.ಪದಿಮನಿ, B.Com, LLB 

(Spl) ಅಡ ೊವೇರ್ ೇಟ್ 

ರ್ .ಸಿ.ರ್ಲ್ ೊೇನಿ, ಬಳ್ಿರಿ ಜಿಲ್ ೆ

8123944495

09/08/2016 T.S.No.616 

word no.15 

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ ( R )

ಬಳ್ಿರಿ ನಗರದ ವರ್ಡಾ ನಂಬರ್ 15, ಬೆಕ್ 14ರ 

ಟ್ಟ.ಎಸ್.ನಂ.616ರಲಿೆ ದತು ಸ್ಯಿನಗರದಿಂದ ಅನಂತಪುರ 

ಮುಖಯರಸ್ ುಯಲಿೆ 39 ಅಡಿ ಅಗಲ್ 400 ಅಡಿ ಉದೆ ಇರುವ ರಸ್ ುಯಲಿೆ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಸ್ೌಭಗಯಮಮ ರ್ ೊೇಂ ರಜಗ್ ೊೇಪಲ್ರ ಡಿಿ ಇವರು 15 ಅಡಿ 

ವಸಿುೇಣ್ಾರ್ ಾ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರುವುದಗಿ. ಇದರ್ ಾ ಸಹಕರಿಸಿದ 

ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಹಗೊ ಒತುುವರಿದರರು ಮತುು ಅವರ ಇಬಬರ ಮಕಾಳ 

ವರುದಧ ಕನಾಟ್ಕ ಕಿರಮಿನಲ್ ಮೊಕದಧಮ ದಖಲಿಸಿ, ರ್ನೊನುರಿೇತಯ 

 ಒತುುವರಿ ತ ರವುಗ್ ೊಳ್ಳಸುವಂತ  ದೊರು.

D.C.Bellary 20/08/2016 10/09/201610



2501 ರ್ .ರ್ ೊೇಟ ೇಶವರ್ ರವ್, 

ಬಿ.ರ್ಂ.ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ 

(ವಕಿೇಲ್ರು)

ರ್ .ಸಿ.ರ್ಲ್ ೊೇನಿ, ಬಳ್ಿರಿ 

(ಕನಾಟ್ಕ)

9448077079

29/09/2016 T.S.No.244 

W.No.23

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ

ಬಳ್ಿರಿ ( R )

ಬಳ್ಿರಿ ನಗರದ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ನಂ.244/33, ವರ್ಡಾ ನಂ.22, ಬೆಕ್ 

ನಂ.22ರ ಕರಮ ಸಂಖ ಯ.25ರಲಿೆ 204×135 ವಸಿುೇಣ್ಾ ವಜಯನಗರ 

ರ್ಲ್ ೊೇನಿ, ಕಂಟ ೊೇನ ಮಂಟ್ ಬಳ್ಿರಿ  ಮುನಿಿಫಲ್ ಉದಯನವನದ 

ಜಗವನುು ಶ್ರೇ ರ್ .ಸುರ ೇಶ್ ನಯುಿ ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್ ರ್ .ಸುಶ್ೇಲ್ ನಯುಿ, 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತುು ಶ್ರೇ ವ ೈ.ಬಿ.ರಮಪಪ ಸ್ ರ್ ರೇಟ್ರಿ, ಇವರು ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿರುವುದಗಿ ಇವರ ವರುದಧ ಕನಾಟ್ಕ ಭೊ ಕಂದಯ ರ್ಯೆ್ದ 

1964 ಕಲ್ಂ 192(ಎ) ಮತುು ಕನಾಟ್ಕ ಮುನಿಿಪಲ್ ರ್ಪೇಾರ ೇಷನ್ 

ಆಕ್ಿ 1976 ಸ್ ಕ್ಷನ್ 288ಡಿ ಮತುು ಸ್ ಕ್ಷನ್.5ರ ಕನಾಟ್ಕ ಭೊ ಕಬಳ್ಳರ್  

ರ್ಯೆ್ದ 2011, ಮತುು ಸಿಪ್ತಸಿ 133ರ ಅಡಿಯಲಿೆ ಕರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತ  

ದೊರು ದಖಲಿಸಿರುತುರ .

D.C.Bellary 04/10/2016 05/11/201611
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No.
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Closed date

226 ಡ// ವಿಜಯಕುಮರ 

ಬೀರದರ್ 

ಬದರ

09/12/2009 438,448 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬೀದರ ಉತ್ತರ

ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ

ಸರ್ಿರಿ ಜಮೀನನುನ ಕಬಳಸಿ, ನಿವ ೀಶನ, ಕಟ್ಟಡಗಳನುನ ನಿಮೀಿಸಿರುವ 

ಬಗ್ .ೆ

D.C.Bidar 10/12/2009 25/12/2009

640 ಗಣತ್ರವ ರ್ಾಂಬಳ 

ಅಧಯಕ್ಷರು, ಭೀಮರ್ರಾಂತಿ 

ತ್ರುಣ ಸಾಂಘ, ಭ  ೀಸಗ್ 

ಗ್ರಮ. ಬಸವಕಲ್ಯಣ ತ., 

ಬೀದರ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

23/03/2010 ಸ.ನಾಂ. 

223

ಬೀದರ್

ಬಸವಕಲ್ಯಣ

ಬಸವಕಲ್ಯಣ

ಭ  ೀಸಗ್

ಬೀದರ ಜಿಲ್ ಲ, ಬಸವಕಲ್ಯಣ ತ., ಭ  ೀಸಗ್ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ. 223ರಲ್ಲಲ 

ಆಶರಯ ಯೀಜನ ಯಡಿ 4ಎಕರ  ಮಾಂಜ ರರ್ಗದುದ, ಉಳಿದ 14ಎಕರ , 

15ಗುಾಂಟ  ಜಗದಲ್ಲಲ ಶ್ರೀಮಾಂತ್ರು ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿ ಮನ  ಕಟ್ಟಟರುವ ಬಗ್ ೆ .

Tahsildar,Bas

avakalyan 

Taluk

23/03/2010 14/04/2010

District Name:ಬೀದರ್
ದಿನಾಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



644 ಗ್ರಮಸಥರು

ಬಗದಲ್ ಗ್ರಮ, ಬೀದರ್ 

ತ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ.

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

23/03/2010 ಸ.ನಾಂ.1 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬೀದರ ಉತ್ತರ

ಬಗದಲ್

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ, ಬೀದರ್ ತ, ಬಗದಲ್ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ.1ರಲ್ಲಲ 3ಎಕರ  10ಗುಾಂಟ  

ಗ್ ೈರಣ್ ಜಮೀನನುನ ಅಮೀರ್ ಹಮಜ ಸ  ೀಲ್ುರ ವಲ್  ಎಾಂಬುವವರು 

ಅತಿಕರಮಣ  ಮಡಿ ನಿವ ೀಶನ ಮಡಿ ಮರಟ್ ಮಡುತಿತದುದ ಒತ್ುತವರಿ 

ತ ರವುಗ್  ಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

Tahsildar,Bid

ar Taluk, 

Bidar.

23/03/2010 14/04/2010

731 ಗ್ರಮಸಥರು, ಕುಾಂಬರವಡ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

07/05/2010 30 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬೀದರದಕ್ಷಿಣ

ಕುಾಂಬರವಡ

ಬೀದರ ನಗರ ಸಭ  ವಯಪ್ತತಯ ಕುಾಂಬರವಡ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:30ರ 

ಸುಮರು 03 ಎಕರ  ಸರ್ಿರಿ ಜಮೀನಿಗ್  ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಸಹಯದಿಾಂದ 

ಬ  ೀಗಸ್ ದಖಲ್ ಗಳನುನ ಸೃಷ್ಟಟಸಿ ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Commissione

r, Bidar City 

Municipality.

07/05/2010 27/05/2010

901 ಬ ೀನಮ

ದ ರವಣಿ ಮ ಲ್ಕ

20/08/2010 160 ಬೀದರ್

ಭಲ್ಲಿ

ಹಲ್ಬಗ್ಿ

ಹಲ್ಬಗ್ಿ

ಹಲ್ಬಗ್ಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:160ರಲ್ಲಲ ಹಗ  ಬೀದರ್-ಬಲ್ಲಿ 

ಮುಖಯರಸ ತಲ್ಲಲರುವ ಪ್ರಥಮಕ ಶಲ್  ಜಗವನುನ ಒತ್ುತವರಿ 

ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ . ತ ಗಾಂೂರ ಗ್ರಮದ 

ಅರಣಯ ಭ ಮ ಹಗ  ಸರ್ಿರಿ ಜಮೀನು ಸುಮರು 40ಎಕರ  ಒತ್ುತವರಿ 

ಮಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

Tahsildar,Bha

lki Taluk

27/09/2010 17/09/20105

3

4



967 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, 

ಬ ೀಮಳಖ ಡ

ಹುಮನಬದ ತಲ್ ಲಕು, 

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

08/09/2010 337 ಬೀದರ್

ಹುಮನಬದ

ಹುಮನಬದ

ಹಳಿಿಖ ೀಡ(ರ್ )

ಬ ೀಮಳಖ ಡ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:337ರ ಸುಮರು 250ಎಕರ  ಪ್ ೈಕಿ 08-10 

ಎಕರ  ಜಮೀನಿಗ್  ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Hu

mnabad 

Taluk

13/09/2010 03/10/2010

968 ಶ್ರೀ. ಶ್ವರಜ್

ಬನ್ ನರಸ

ಚಿಟ್ಟವಡಿ, ಬೀದರ್

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

08/09/2010 285/2, 

288

ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬೀದರದಕ್ಷಿಣ

ಚಿಟಟ

ಚಿಟ್ಟವಡಿಯ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:285/2, 287, 288 ಮತ್ುತ 303ರಲ್ಲಲ 

ಅಕರಮವರ್ಗ ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Bid

ar Taluk, 

Bidar.

13/09/2010 03/10/2010

981 ವಿ.ಡಬುಲು.ಎಸ್. ಕಮಟ್ಟ 

ಎಕಲ್ಸ್ ುರವಡಿ

ಮದಕಟ್ಟಟ ಗ್ರಮ, ಬಲ್ಲಿ 

ತಲ್ ಲಕು

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

21/09/2010 481 ಬೀದರ್

ಭಲ್ಲಿ

ಭಲ್ಲಿ

ಎಕಲ್ಸೂರವಡಿ

ಎಕಲ್ಸುರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:481ರ ಸುಮರು 2ಎಕರ   ಸರ್ಿರಿ 

ಜಮೀನನುನ ಶ್ರೀ. ಸದಬ ಮುರರಿ ಹಗ  ಶ್ರೀ. ಅಲ್ಲವುದಿದೀನ್ ಟ ೀಲ್ 

ಎಾಂಬುವವರು ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವುದನುನ ಹಗ  ಎಸ್.ಸಿ. 

ಜನಾಂಗದ ಶಮಶನ ಮಗಿದ ಒತ್ುತವರಿಯನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

Tahsildar,Bha

lki Taluk

22/09/2010 12/10/2010

6

7

8



1016 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು

ಮಮನರ್ ೀರಿ, 

ಬೀದರ್ ತಲ್ ಲಕು ಮತ್ುತ 

ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

11/10/2010 20/2, 21 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬೀದರ ಉತ್ತರ

ಮಮನರ್ ೀರಿ

ಮಮನರ್ ೀರಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:20, 21ರ 8ಎಕರ  17ಗುಾಂಟ  ಸರ್ಿರಿ 

ಜಮೀನನುನ ಶ್ರೀ. ಭ ಮ ಬನ್ ಶ್ವರಯ ಪ್ಟ್ಟೀಲ್ ಹಗ  ಸ.ನಾಂ:20/2ರ 

9ಎಕರ  ಶ್ರೀ.ಸಾಂಬಣ್ಾ ರವರು ಒತ್ತವರಿ ಮಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಲ್ು 

ರ್  ೀರಿರ್ .

Tahsildar,Bid

ar Taluk, 

Bidar.

12/10/2010 02/11/2010

1083 ಬ ೀನಮ

ಧನ ನರ ಗ್ರಮ (H), 

ಹಲ್ಬಗ್ಿ ಹ  ೀಬಳಿ,

ಭಲ್ಲಿ ತಲ್ ಲಕು, ಬೀದರ್ 

ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

16/11/2010 206 ಬೀದರ್

ಭಲ್ಲಿ

ಹಲ್ಬಗ್ಿ

ಧನ ನರ(H)

ಧನ ನರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:206ರಲ್ಲಲ ಸುಮರು 110ಎಕರ  ಸರ್ಿರಿ 

ಭ ಮಯಲ್ಲಲ ಅಕರಮವರ್ಗ ಶ್ರೀ. ನಗನಥ ಅರಳಿ ಮತ್ುತ ಇತ್ರರು ಗಣಿ 

ಮತ್ುತ ಭ ವಿಜ್ಞನ ಇಲ್ಖ ಯ, ಉನಿದ ೀಿಶಕರು ಪ್ತ.ಮೊಹಮಮದ್ ಖನ್ 

ಹಗ  ಇತ್ರ ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಸಹಯದಿಾಂದ ಕಲ್ುಲಗಣಿಗ್ರಿರ್  

ಮಡುತಿತರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

D.C.Bidar 18/11/2010 08/12/2010

1108 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಗ್  ಟಿ 

(ಬ)

ಹುಲ್ಸ ರ ಹ  ೀಬಳಿ, 

ಬಸವಕಲ್ಯಣ ತಲ್ ಲಕು, 

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

27/11/2010 128, 143, 

186, 199

ಬೀದರ್

ಬಸವಕಲ್ಯಣ

ಹುಲ್ಸ ರ

ಗ್  ಟಿ(B)

ಗ್  ಟಿ (ಬ) ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:128ರ 35ಎಕರ  6ಗುಾಂಟ ,  ಸ.ನಾಂ:143ರ 

22ಎಕರ  7ಗುಾಂಟ ,  ಸ.ನಾಂ:186ರ 9ಎಕರ ,  ಸ.ನಾಂ:199ರ 35ಎಕರ  39ಗುಾಂಟ  

(ಒಟ್ುಟ 102ಎಕರ  12ಗುಾಂಟ ) ಜಮೀನಿನ ಒತ್ುತವರಿಯನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಲ್ು 

ರ್  ೀರಿರ್ .

Tahsildar,Bas

avakalyan 

Taluk

29/11/2010 20/12/201011

9
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1112 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, 

ಬ ೀಮಳಖ ಡ

ಹುಮನಬದ ತಲ್ ಲಕು, 

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

30/11/2010 337 ಬೀದರ್

ಹುಮನಬದ

ಬ ೀಮಳಖ ೀಡ

ಬ ೀಮಳಖ ೀಡ

ಬ ೀಮಳಖ ಡ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:337ರಲ್ಲಲ ಒಟ್ುಟ 250ಎಕರ  ಜಮೀನಿದುದ 

ಇದರಲ್ಲಲ ಸುಮರು 60ಎಕರ  ಜಮೀನನುನ ಖಸರ್ಗಯವರಿಗ್  ತ್ಲ್ 2 ರಿಾಂದ 

5ಎಕರ ಯಾಂತ  ಹಚ್ಚಲ್ರ್ಗದ  ಅದರಲ್ಲಲ ಉಳಿದ ಜಮೀನನುನ ಗ್ರಮಸಥರು 

ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಕರಮ ರ್ ೈಗ್  ಳಿಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

Tahsildar,Hu

mnabad 

Taluk

01/12/2010 21/12/2010

1284 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಬಗದಲ್

ಬೀದರ್ ತ. ಮತ್ುತ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

18/01/2011 407 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬಗದಲ್

ಬಗದಲ್

ಬಗದಲ್ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:407ರಲ್ಲಲ ಸುಮರು 30ಎಕರ  ಜಮೀನನುನ 

ಅಕರಮವರ್ಗ ಶ್ರೀ. ಇಸಮಯಿಲ್ ರ್ಗರಣಿ ಮತ್ುತ ಇವರ ುತ್ರರಿಗ್  

ಮಾಂಜ ರರ್ಗರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಕರಮ ರ್ ೈಗ್  ಳಿಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

D.C.Bidar 19/01/2011 09/02/2011

1303 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಬಗದಲ್

ಬೀದರ್ ತ. ಮತ್ುತ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

27/01/2011 407 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬಗದಲ್

ಬಗದಲ್

ಬಗದಲ್ (ಚ್ಟ್ನಳಿಿ) ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:407ರಲ್ಲಲ ಶ್ರೀ.ರರ್ಶ್ ಬನ್ ರಮಶ ಟ್ಟಟ 

ಮುದದ ರವರು ಸರ್ಿರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಲ ಗೃಹ ನಿಮಿಣ ಮಡುತಿತರುವ 

ಹಗ  ಸವಿಜನಿಕರಿಗ್  ಜಿೀವ ಬ ದರಿರ್  ನಿೀಡುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಕರಮ 

ರ್ ೈಗ್  ಳಿಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

D.C.Bidar 28/01/2011 18/02/2011
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1312 ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಉ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು 

(ರ್ಸು)

ಬೀದರ್ ಗ್ರಮೀಣ 

ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಠಣ್ 

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

28/01/2011 286, 287, 

288

ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬೀದರದಕ್ಷಿಣ

ಚಿಟಟ

ಚಿಟ್ಟವಡಿಯ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:286, 287, 288ರಲ್ಲಲ ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು ಗ್ರಮ 

ಾಂಚಯತಿಯ ಸಹಯದಿಾಂದ ಅಕರಮವರ್ಗ ಮಾಂಜ ರುಮಡಿರ್  ಾಂಡು, 

ಬ  ೀಗಸ್ ದಖಲ್  ಸೃಷ್ಟಟಸಿರ್  ಾಂಡು ಶಾಂತಿಗ್  ಭಾಂಗ ತ್ರುವುದರಿಾಂದ ಸದರಿ 

ಜಮೀನಿನ ಒತ್ುತವರಿಯನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಿ ಸರ್ಿರದ ವಶರ್ ಿ 

ತ ಗ್ ದುರ್  ಳಿಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

D.C.Bidar 29/01/2011 19/02/2011

1424 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಅತಿವಳ

ಕಮಠಣ್, ಬೀದರ್ 

ತಲ್ ಲಕು ಮತ್ುತ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

19/03/2011 1 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಕಮಠಣ್

ಅತಿವಳ

ಅತಿವಳ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:1ರ ಸರ್ಿರಿ ಜಮೀನಿಗ್  ಶ್ರೀ. ಈರ ಬನ್ 

ಬಸಪ್, ಶ್ರೀ. ಬಸಯಯ ಮತ್ುತ ರಮಲ್ಲಾಂಗ ರವರುಗಳು ಅಕರಮವರ್ಗ 

ಹಣಿ ಸೃಷ್ಟಟಸಿರ್  ಾಂಡು ಮತ್ುತ ಭ ಕಬಳಿರ್  ಮಡುತಿತರುವುದರ ವಿರುದಧ ಕರಮ 

ರ್ ೈಗ್  ಳಿಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ 

D.C.Bidar 21/03/2011 11/04/2011

1451 ಸವಿಜನಿಕರು, 

ಅಕಿಮಹದ ೀವಿ ರ್ಲ್  ೀನಿ

ವಿದಯನಗರ ಬಡವಣ್ , 

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

30/03/2011 37/ಭಗ/1 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬೀದರದಕ್ಷಿಣ

ಜಾಂಗಲ್ರ್  ೀಯಿ

ಬೀದರ ನಗರದ ಜಾಂಗಲ್ರ್  ೀಯಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:37/ಭಗ/1 ರಲ್ಲಲನ 

ಸವಿಜನಿಕ ಉದಯನವನರ್ ಿ ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟ ಜಗದಲ್ಲಲ ಶ್ರೀ. 

ವ ೈಜಿನಥಕಮಠಣ್  ರವರು ಅಕರಮವರ್ಗ ವಣಿಜಯ ಮಳಿಗ್ ಗಳನುನ 

ನಿಮಿಸಿರ್  ಾಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

D.C.Bidar 31/03/2011 21/04/201117
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1502 ವಿಶವನಥ್ ಬನ್ 

ನಿೀಲ್ಕಾಂಠರವ್

ಉಡಮನಹಳಿಿ ಗ್ರಮ, 

ಹುಮನಬದ್ ತಲ್ ಲಕು

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

21/04/2011 51, 52, 53 ಬೀದರ್

ಹುಮನಬದ

ಬ ೀಮಳಖ ೀಡ

ಉಡಮನಳಿಿ

ಉಡುಮನಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:51, 52, 53ರಲ್ಲಲನ ನಲ್ ಯನುನ 

ಶ್ರೀ.ನಗಶ ಟ್ಟಟ ಬನ್ ಶ್ವರಮ ರವರು ಅಕರಮವರ್ಗ ಬಾಂದ್ ಮಡಿದುದ 

ನಿೀರವರಿಗ್  ತ  ಾಂದರ ಯರ್ಗರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಕರಮ ರ್ ೈಗ್  ಳಿಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

Tahsildar,Hu

mnabad 

Taluk

23/04/2011 13/05/2011

1700 ನಗ ಬನ್ ಗುರಪ್ 

ಹಗ  ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು

ರಜರ್ಗರ ಗ್ರಮ, ಮನನಳಿಿ 

ಹ  ೀಬಳಿ, ಬೀದರ್ ತ 

ಮತ್ುತ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

04/08/2011 50 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಮನನಳಿಿ

ರಜರ್ಗರ

ರಜರ್ಗರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:50ರಲ್ಲಲನ ಸರ್ಿರಿ ರಾಂಪೀಕಿನ ಅಕರಮವರ್ಗ 

ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಿದ ಜಗದಲ್ಲಲ ುನ: 

ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಿ ಸದರಿ ಜಗರ್ ಿ ತ್ಾಂತಿ 

ಬ ೀಲ್ಲ ನಿಮಿಸಿ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

Tahsildar,Bid

ar Taluk, 

Bidar.

05/08/2011 30/08/2011

1750 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಶ್ರೀಮಾಂಡಲ್

ಶ್ರೀಮಾಂಡಲ್ ತಲ್ ಲಕು, 

ಬೀದರ ಜಿಲ್ ಲ

, ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

17/09/2011 01, 03 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಜನವಡ

ಶ್ರೀಮಾಂಡಲ್

ಶ್ರೀಮಾಂಡಲ್ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:1ರಲ್ಲಲ 8ಎಕರ  19ಗುಾಂಟ , ಸ.ನಾಂ:03ರಲ್ಲಲ 

30ಎಕರ  34ಗುಾಂಟ  ಸರ್ಿರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಲ ಅಕರಮವರ್ಗ ಒತ್ುತವರಿ 

ಮಡಿರ್  ಾಂಡು ಮನ ಗಳನುನ  ನಿಮಿಸಿರುವ ಮತ್ುತ ತಿಪ್ ಗಳನುನ ಹಕಿ 

ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ ಕರಮ ರ್ ೈಗ್  ಳಿಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

Tahsildar,Bid

ar Taluk, 

Bidar.

19/09/2011 15/10/2011
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1786 ಆರ್.ಜಿ. ಹುಲ್ಲಕಾಂತಿಮಠ

ನಯಯವಧಿಗಳು, ಶುರ 

ಓಣಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಣ, 

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ

ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

04/11/2011 - ಬೀದರ್

ಬಸವಕಲ್ಯಣ

ಬಸವಕಲ್ಯಣ

ಭ  ೀಸಗ್

ಬಸವಕಲ್ಯಣದ ಬಸವ ೀಶವರ ವೃತ್ತದಿಾಂದ ಹ ಲ್ಸ ರು ರಸ ತ ಗುಾಂಟ್ ಇರುವ 

ಸುಮರು 4ಎಕರ  ಬ ಲ್  ಬಳುವ ಗ್ರಮಠಣ ಜಗ ಹಗ  ರ್ ರ  ಜಮೀನು 

(ಬಟ್ಟಲ್ ಭವಿ) ಶ್ರೀಮತಿ ಖಜ ಬ ೀಗಾಂ ಹಗ  ಮೊಮೀನ ಬ ೀಗಾಂ ರವರು 

ಅಕರಮವರ್ಗ ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡು ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಿಸಿರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

Tahsildar,Bas

avakalyan 

Taluk

08/11/2011 03/12/2011

2206 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಮರ ರ

ಭಲ್ಲಿ ತಲ್ ಲಕು, ಬೀದರ್ 

ಜಿಲ್ ಲ. ಅಜಿಿಮ ಲ್ಕ

17/06/2014 165 ಬೀದರ್

ಭಲ್ಲಿ

ಭಲ್ಲಿ

ಮರ ರ

ಮರ ರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಾಂ:165ರಲ್ಲಲನ ಸುಮರು 4ಎಕರ  ಸರ್ಿರಿ 

ಗ್ಯರಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಲ ಶ್ರೀ.ರಜಕುಮರ ಬನ್ ಅಣ್ ಾಪ್ ಮಜಗ್  ಹಗ  

ಇತ್ರರು ಅಕರಮವರ್ಗ ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡು ಗೃಹ ನಿಮಿಸಿರ್  ಾಂಡು, 

ಬವಿ ನಿಮಿಸಿ ಕೃಷ್ಟ ಮಡುತಿತರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಿ, ಸದರಿ 

ಜಮೀನನುನ ಸವಿಜನಿಕ ಉಯೀಗರ್ ಿ ಮೀಸಲ್ಲಡಲ್ು ರ್  ೀರಿರ್ .

D.C.Bidar 20/06/2014 21/07/2014

2322 ಶ್ವಕುಮರ್ ಬನ್ 

ರ ೀವಣ ಏಕಲ್ರ 

 ಗ್ರಮ ಮರ ರ ಭಲ್ಲಿ 

ತಲ್ ಲಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ.

13/03/2015 53,66,71,16

5ರ 

ಸರ್ಿರಿ 

ಗ್ ೈರಣ

ಬೀದರ್

ಭಲ್ಲಿ

ಭಲ್ಲಿ

ಮರ ರ

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ , ಭಲ್ಲಿ ತಲ್ ಲಕು, ಮರ ರ ಗ್ರಮದ ಸವ ೀಿ ನಾಂಬರ್ 

53,66,71,165ರ ಸರ್ಿರಿ ಗ್ ೈರಣ ಜಮೀನಿಗ್  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ಯವುದ ೀ 

ಒತ್ುತವರಿಯರ್ಗರುವುದಿಲ್ಲವ ಾಂದು ತ್ಹಶ್ೀಲ್ದರ್ ಭಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಳುಿ ವರದಿ 

ನಿೀಡಿರುವುದನುನ ುನರ್ ರಿಶ್ೀಲ್ನ  ಮಡಿ ಸವಿಜನಿಕ ಆಸಿತಯನುನ 

ಸರ್ಿರದ ವಶರ್ ಿ ಡ ದು ಅಕರಮವ ಸರ್ಗದವರ ವಿರುದದ ಕರಮ ರ್ ೈಗ್  ಳಿಲ್ು 

ರ್  ೀರಿ ದ ರು ಅಜಿಿ.

D.C.Bidar 14/05/2015 15/06/2015
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2323 ಡಿ.ರ ೀಣುಕ್ ವಿಜಯ್ 

.ವಿ.ಮಾಂಡಿ 

ನಾಂ.160, 5ನ ೀ ರ್ರಸ್, 

ವಿನಯಕ ಸಕಿಲ್, 

ಬನಶಾಂಕಿರ 3ನ ೀ ಹಾಂತ್, 

ಮರುತಿನಗರ, ಇಟ್ಟಮಡು 

ಯೈನ್ ರ  ೀಡ್, ಬ ಾಂಗಳೂರು.

02/05/2015 ಬೀದರ್

ಭಲ್ಲಿ

ಭಲ್ಲಿ

ಭಲ್ಲಿ

ಬಲ್ಲಿ ತಲ್ ಲಕಿನಲ್ಲಲರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಮಗಳಲ್ಲಲ ಸರ್ಿರಿ ಜಮೀನುಗಳು 

ಸವಿಜನಿಕ ಭ ಅಸಿತಗಳು ಹಗ  ಇನಾಂ ಜಮೀನುಗಳು ಯವುದ ೀ 

ರ್ಯ್ದದಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಭ ಮಾಂಜ ರತಿ ಮಾಂಡಳಿ ವತಿಯಿಾಂದಗಲ್ಲೀ ಯವುದ ೀ 

ಮಾಂಜ ರತಿ ನಿೀಡದಿದದರ  ಸವಿರರು ಎಕರ   ಸರ್ಿರಿ,/ಸವಿಜನಿಕ/ 

ಭ  ಆಸಿತ ಹಗ  ಇನಾಂ ಆಸಿತಗಳನುನ ಭ ಮಫಿಯಗಳು  ಅಕರಮ 

ಒತ್ುತವರಿ ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ ದ ರು.

D.C.Bidar 15/05/2015 30/05/2015

2336 ಕುಮರ್ ಮೊೀಹನ್

ಹಳ ೀದರ್ ೀರಿ (ರ್ ), ಬೀದರ್ 

ದಕ್ಷಿಣ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ.

30/12/2015 82,72,73 ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

ಬೀದರದಕ್ಷಿಣ

ಹಳದರ್ ೀರಿ (K)

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ ಲ, ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಹ  ೀಬಳಿ, ಹಳ ೀದರ್ ೀರಿ(ರ್ ) ಗ್ರಮದ ಸವ ಿ 

ನಾಂಬರ್ 82,72,73 ರಲ್ಲಲ ದ  ಡಡ ರಮಣ 125-00 ಎಕರ ಯಷುಟ ಸರ್ಿರಿ 

ಜಮೀನನುನ ರಿಯಲ್ ಎಷ ಟೀಟ್ ಡ ವಲ್ಸ್ಿ ರವರು ಭ ಕಬಳಿರ್  

ಮಡಿರ್  ಾಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ್  ಳಿಸಿ, ಅತಿಕರಮಣ ಮಡಿರುವವರ 

ವಿರುದಧ ರ್ನ ನು ಕರಮ ರ್ ೈಗ್  ಳಿಲ್ು  ರ್  ೀರಿ ಈ-ಯೀಲ್ ಮ ಲ್ಕ 

ಸಲ್ಲಲಸಿರುವ ದ ರು ಅಜಿಿಯ ಬಗ್ ೆ.

D.C.Bidar 30/12/2015 20/01/2016

24

25
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1011 ಡಿ.ಎಸ್. ದೆೊರೆಸಾಮಿ

ರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಸಮಿತಿ

ುಣಜನೊರು ಗ್ರಮ ಮತ್ುು ಅಂಚೆ

ಚಮರಜನಗರ ತಲ್ೊೂಕು ಮತ್ುು 

ಜಿಲ್ೊ

ಅಜಿಿಮೊಲ್ಕ

05/10/2010 - ಚಮರಜನಗರ

ಚಮರಜನಗರ

ಕಸಬ

ಚಮರಜನಗರ

ಚಮರಜನಗರದ ಜಿಲ್ೊಯದಯಂತ್ ಅರಣಯ, ಗ್ೆೊೋಮಳ ಹಗೊ, ಕೆರೆ 

ಜಮಿೋನುಗಳನುನ ಒತ್ುುವರಿ ಮಡಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಫಗ್ೆೆ.

Deputy 

Conservator 

of Forest. 

(Territorial) 

Chamarajnag

ar District.

11/10/2010 02/11/2010

1541 ಪಹಿತ್ ಜಹಂ ಬೆೋಗಂ 

C/o. ಕಮಿಲ್ ನಯಿಮುಲ್ೂ ಹಖ್, 

ಈರುಳ್ಳಿ ಮಂಡಿ, ಅನಾರ್ ಪಷ ಬೋದ್ಧ, 

ಜಿ.ಪಿ. ರಸೆು, ಚಮರಜನಗರ ಟೌನ್ 

ಮತ್ುು ಜಿಲ್ೊ

ಅಜಿಿಮೊಲ್ಕ

ಅಜಿಿಮೊಲ್ಕ

05/05/2011 186, 184, 

133ಪಿ11, 

133ಪಿ2, 198, 

199

ಚಮರಜನಗರ

ಚಮರಜನಗರ

ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:186, 184, 133ಪಿ11, 133ಪಿ2, 198, 199ರಲ್ಲೂನ  

ಜಮಿೋನಿನವರು ತ್ಂತಿ ಬೆೋಲ್ಲ ನಿಮಿಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಓಡಟಕೆೆ 

ತೆೊಂದರೆಯಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸೆು ಬಡುಗಡೆಗ್ೆ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Cha

marajaNagar

a Taluk, 

ChamarajaNa

gara

07/05/2011 27/05/2011

District Name:ಚಾಮರಾಜನಗರ
ದ್ಧನಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



1916 ಶ್ರೋ. ಎಂ. ರವೋಂದರ

ವಕೋಲ್ರು, ನಂ.4, ಪರನವ ಕಂಪೊಕ್ಸ್, 

5ನೆೋ ಅಡಡ ರಸೆು, ಮಲ್ೊೋಶ್ಾರಂ, 

ಬೆಂಗಳೂರು-03. ಅಜಿಿಮೊಲ್ಕ

29/05/2012 188 ಚಮರಜನಗರ

ಕೆೊಳ್ೆಿಗ್ಲ್

ಕಸಬ

ಉತ್ುಂಫಳ್ಳಿ

ಗಂಗ್ಧರನಕಟೆೆ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:188ರ 2ಎಕರೆ 50ಗುಂಟೆ ಜಮಿೋನು 

ಮಂಜೊರಗದೆ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೋ. ಗುರುಮಲ್ೂ ರವರ ಹೆಸರು 

ಅಕರಮವಗಿ ನಮೊದ್ಧಸಿರುವುದರ ಫಗ್ೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಿಲ್ು ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Koll

egala Taluk, 

Kollegala.

30/05/2012 25/06/2012

1935 ಅಧಯಕ್ಷರು, ರಗತಿರ ಸಂಘಟನೆ 

ಹಗೊ ಸವಿಜನಿಕರು

ಯಳಂದೊರು ಟೆಣ, ಯಳಂದೊರು 

ತಲ್ೊೂಕು, ಚಮರಜನಗರ ಜಿಲ್ೊ. 

ಅಜಿಿಮೊಲ್ಕ

05/07/2012 - ಚಮರಜನಗರ

ಯಳಂದೊರು

ಕಸಬ

ಯಳಂದೊರು

ಯಳಂದೊರು ಗ್ರಮದ (ಟೆಣ ಂಚಯತಿ ಹಗೊ ಗುರುಮಲ್ೊೋಶ್ಾರ 

ಕನೆಾಂಟ್ ಹತಿುರ) ಜಗಿೋರ್ ದರ್ ಫಂಗಲ್ೆ ಕೆದಲ್ಲೂನ ಸಕಿರಿ 

ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲೂ ಅಕರಮವಗಿ ಒತ್ುುವರಿ ಮಡಿ ಶ್ರೋ. ರಜಣಣ ಬನ್ 

ಹನುಮಂತ್ನಯಕ ರವರು ಕಟೆಡ ನಿಮಿಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವುದನುನ 

ತೆರವುಗ್ೆೊಳ್ಳಸಿ, ಸದರಿ ಜಮಿೋನನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Yal

andur Taluk, 

Yalandur.

05/07/2012 30/07/2012

2088 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಕೆೊೋಟೆಕೆರೆ

ಬೆೋಗೊರು ಹೆೊೋಫಳ್ಳ, ಗುಂಡುೂಪೆೋಟೆ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಚಮರಜನಗರ ಜಿಲ್ೊ. 

ಅಜಿಿಮೊಲ್ಕ

26/09/2013 282, 283 ಚಮರಜನಗರ

ಗುಂಡೂಪೆೋಟೆ

ಬೆೋಗೊರು

ಕೆೊೋಟೆಕೆರೆ

ಕೆೊೋಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಮ ಂಚಯಿು ವಯಪಿುಯ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲೂನ 

ಮರಗಳನುನ ಶ್ರೋ. ುರುಷೆೊೋತ್ುಮ ರವರು ಅಕರಮವಗಿ ಕಡಿದು ಸಗ್ಣಿಕೆ 

ಮಡುವುದರ ಫಗ್ೆೆ ಹಗೊ ಸ.ನಂ:282, 283ರ ಗ್ೆೊೋಮಳ ಮತ್ುು ಅರಣಯ 

ಜಮಿೋನಿಗ್ೆ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಸಹಯದ್ಧಂದ ನಕಲ್ಲ ದಖಲ್ೆ 

ಸೃಷ್ಟೆಸಿಕೆೊಂಡಿರುವುದರ ಫಗ್ೆೆ ಕನೊನು ರಿೋತಯ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಿಲ್ು ಕೆೊೋರಿಕೆ.

D.C.Chamara

j Nagar 

30/09/2013 30/10/2013

4

5

3



2378 ವೆೈ.ಆರ್.ನಯಕ್ಸ ಬನ್ ಲ್ೆೋಟ್ 

ರುದರಯಯ 

ಮಜಿ ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸಯರು, 

ಕಡಕಲ್ಕೆೋರಿ ಸಿರೋಟ್, ಯಲ್ಂದೊರು 

ತಲ್ೊೂಕು, ಚಮರಜನಗರ 

ಜಿಲ್ೊ.571441

18/10/2015 ಅಸೆಸೆಮಂಟ್ 

ನಂ.16/366 

ಫೋಟ್ ಅಥವ 

ಸೊೆಲ್ ಜಗ

ಚಮರಜನಗರ

ಯಳಂದೊರು

ಕಸಬ

ಯಳಂದೊರು

ಯಳಂದೊರಿನಲ್ಲೂ ಶಲ್ ಉದೆದೋಶ್ಕೆೆ ನಿೋಡಿದ ಕಟೆಡವನುನ SC/ST Employes 

Association yalanduru  ಇವರು ಕಫಳ್ಳಸಿರುವ ಫಗ್ೆೆ.

D.C.Chamara

j Nagar 

31/10/2015 15/11/2015

2447 ಹೆಚ್.ವ.ಕೃಷಣಮೊತಿಿ ಬನ್ ಲ್ೆೋಟ್ 

ಕೆ.ವೆಂಕಟಚಲ್ಯಯ

ಹಗೊ ಹೆಫಬಸೊರು ಗ್ರಮಸಥರು, 

ಹೆಫಬಸೊರು ಗ್ರಮ ಮತ್ುು ಅಂಚೆ, 

ಚಂದಕವಡಿ ಹೆೊೋಫಳ್ಳ, 

ಚಮರಜನಗರ ತಲ್ೊೂಕು ಮತ್ುು 

ಜಿಲ್ೊ.

06/05/2016 556. 

551/1.619.554.

446.465.467.

495.498.496.

500.566

ಚಮರಜನಗರ

ಚಮರಜನಗರ

ಚಂದಕವಡಿ

ಹೆಫಬಸೊರು

ಚಮರಜನಗರ ತಲ್ೊೂಕು ಚಂದಕವಡಿ ಹೆೊೋಫಳ್ಳ, ಹೆಫಬಸೊರು ಗ್ರಮದ 

ವಸಿಯದ ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ವ.ರಘವ ಬನ್ ಲ್ೆೋಟ್ ವಠಲ್ರವ್ ಎಂಫುವವುರ 

ಸವಿಜನಿಕ ರಸೆುಯನುನ ಒತ್ುುವರಿ ಮಡಿಕೆೊಂಡು ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು 

ಮತ್ುು ಕಲ್ುೂಗಳನುನ ಹಕಸಿರುವುದರಿಂದ ಸವಿಜನಿಕರಿಗ್ೆ ತ್ುಂಬ 

ತೆೊಂದರೆಯಗುತಿುದೆ. ಇದಕೆೆ ಸಂಫಂಧಟೆ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಗ್ೆಲ್ೂ ತ್ರ 

ಫರೆಯಲ್ಗಿರುತ್ುದೆ. ಆದರೊ ಇದುವರೆವಗೊ ಯವುದೆೋ ಕರಮ 

ಕೆೈಗ್ೆೊಂಡಿರುವುದ್ಧಲ್ೂ. ಆದದರಿಂದ ಸವಿಜನಿಕ ರಸೆು ಬಡಿಸಿಕೆೊಡಬೆೋಕೆಂದು ಈ 

ನಿಗಮಕೆೆ ದೊರು ಸಲ್ಲೂಸಿರುವ ಫಗ್ೆೆ.

D.C.Chamara

j Nagar 

06/05/2016 20/05/2016

2451 ಬಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಗ್ರಮಸಥರು

ಚಮರಜನಗರ ಜಿಲ್ೊ, 

ಚಮರಜನಗರ ತಲ್ೊೂಕು, 

ಸಂತೆೋಮರಹಳ್ಳಿ ಹೆೊೋಫಳ್ಳ, ಬಣಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಮ

13/05/2016 40, 183 ಚಮರಜನಗರ

ಚಮರಜನಗರ

ಸಂತೆೋಮರಹಳ್ಳಿ

ಬಣಹಳ್ಳಿ

ಚಮರಜನಗರ ಜಿಲ್ೊ, ಚಮರಜನಗರ ತಲ್ೊೂಕು, ಸಂತೆೋಮರಹಳ್ಳಿ 

ಹೆೊೋಫಳ್ಳ, ಬಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ.40ರ ಸಕಿರಿ ಕಟೆೆ ಹಗೊ 

ಸ.ನಂ.183ರ ಹುಲ್ುೂಫನಿನ ಇದುದ ಅದರ ಮಧಯಭಗ ಕೆರೆ ಇರುವುದನುನ 

ಒತ್ುುವರಿ ಮಡಿಕೆೊಂಡಿರುವುದನುನ ಅಳತೆ ಮಡಿಸಿ ತೆರವುಗ್ೆೊಳ್ಳಸುವಂತೆ 

ಮನವ

D.C.Chamara

j Nagar 

26/05/2016 10/06/2016

6
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2462 ಎಂ.ಆರ್.ಪು ಬನ್ ಲ್ೆೋಟ್ ರಮಣಣ 

ಎಂ

ಸಂತೆೋಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ, 

ಸಂತೆೋಮರಹಳ್ಳಿ ಪೋಲ್ಲೋಸ್ ಸೆೆೋಷನ್ 

ಹಂಭಗ,ಸಂತೆೋಮರಹಳ್ಳಿ ಹೆೊೋಫಳ್ಳ 

ಮತ್ುು ಅಂಚೆ,ಚಮರಜನಗರ 

ತಲ್ೊೂಕು ಮತ್ುು ಜಿಲ್ೊ. 

13/06/2016 134 ಚಮರಜನಗರ

ಚಮರಜನಗರ

ಸಂತೆೋಮರಹಳ್ಳಿ

ಸಂತೆೋಮರಹಳ್ಳಿ

ಚಮರಜನಗರ ತಲ್ೊೂಕು, ಸಂತೆೋಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಸವೆಿ ನಂ.134ರ 

ಕೆ ರಷ್ಟರೋಯ ಹೆದದರಿಯಲ್ಲೂ ಪೆಟೆೊರೋಲ್ ಫಂಕ್ಸ ಮತ್ುು ಸೆೆೋಟ್ ಬಯಂಕ್ಸ 

ಆಫ್ ಮೈಸೊರು ಮಧಯ ಹದು ಹೆೊೋಗುವ ರಸೆು ಬಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಸುಮರು 

50 ಕುಟುಂಫ ವಸಿಸುತಿುದುದ, ರಸೆು ಇಲ್ೂದ ಕರಣದ್ಧಂದ ಸವೆಿ ನಂಫರ್ 

134ರಲ್ಲೂ ರಸೆು ಬಡಿಸಿಕೆೊಡಬೆೋಕೆಂದು ಮನವ ಸಲ್ಲೂಸಿದದರೆ.

D.C.Chamara

j Nagar 

16/06/2016 30/06/20169
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681 ರಮೇಷಮೆ ಉ ನಿರಮೇೇವಕಯು

ಚಿಂತಹಭಣಿ ತಹ. ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ 

ಜಿಲ್ಮೆ.

ತ್ರಭೂಲಕ

12/04/2010 - ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಕಷಬಹ

ಊಲವಹಡಿ

ಊಲವಹಡಿ ಗಹರಭದ ಶಹಲ್ಹ ನಿವಮೇವನದಲ್ಲೆ ವಮಿಂಕಟರಹಭರಮಡಿಿ ಎಿಂಫುಯು 

ಭನಮ ಕಟುುತ್ತಿಯು ಫಗಮೆ. ಈ ರರಮೇವದಲ್ಲೆಮ ಒತ್ುಿರಿ ತಮಯುಗಮೂಳಿಸಿ ಶಹಲ್ಮಗಮ 

ಉಳಿಸಿಕಮೂಡು ಫಗಮೆ.

Tahsildar,Chi

nthamani 

Taluk, 

Chinthamani.

12/04/2010 03/05/2010

692 ಷುಧಹಕರ್

ಶಹಷಕಯು, ಚಿಂತಹಭಣಿ 

ತಹಲೂೆಕು, ಕಮೂೇಲ್ಹಯ ಜಿಲ್ಮೆ.

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

17/04/2010 ಷ.ನಿಂ.49 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಕಷಬಹ

ಸಮೂಣ್ಮೆಶಮಟ್ಟುಸಳಿಾ

ಕಮೂೇಲ್ಹಯ ಜಿಲ್ಮೆ, ಚಿಂತಹಭಣಿ ತಹಲೂೆಕು, ಸಮೂಣ್ೆಶಮಟ್ಟುಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಷ:ನಿಂ: 

49 ಯ ಕಮರಮಅಿಂಗಳದಲ್ಲೆ ಅನಧಿಕೃತ್ ಒತ್ುಿರಿರಹಯಯನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಷು ಫಗಮೆ.

Tahsildar,Chi

nthamani 

Taluk, 

Chinthamani.

19/04/2010 09/05/2010

District Name:ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ದಿನಹಿಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



1131 ಆಿಂಜಪ ಬಿನ್ ಭುನಿಶಹಮಿ

ಕಮೂೇಡಿಸಳಿಾ ಗಹರಭ, ಆನೂಯು 

ಅಿಂಚಮ

ಕಷಬಹ ಹಮೂೇಫಳಿ

ಚಿಂತಹಭಣಿ ತಹಲೂೆಕು

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

07/12/2010 - ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಕಷಬಹ

ಆನೂಯು

ಕಮೂೇಡಿಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಕಮರಮಮ ಅಿಂಗಳದಲ್ಲೆ ಷೆಶಹನಕಹಕಗಿ ಮಿೇಷಲ್ಲಟು 

ಜಹಗನುು ಶ್ರೇ. ವಮಿಂಕಟಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಹಭಪ ಎಿಂಫುಯು ಒತ್ುಿರಿ 

ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡು, ಜಮಸಿಬಿ ಮಿಂತ್ರದಿಿಂದ ನಮಲಷಭಗಮೂಳಿಸಿ, ಮಹವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗಮ 

ಗುಣಿಗಳನುು ಅಗಮಮುತ್ತಿಯು ಫಗಮೆ ದೂಯು ರಿಶ್ೇಲ್ಲಷುುದು, ಕಮರಮಮಲ್ಲೆ 

ಷೆಶಹನಕಮಕ ಜಮಿೇನು ಭಿಂಜೂರಹಗಿರಮಯೇ ಎಿಂಫ ಫಗಮೆ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು.

Tahsildar,Chi

nthamani 

Taluk, 

Chinthamani.

29/12/2010 19/01/2011

1205 ವಮಿಂಕಟಯಭಣ್ಪ ಬಿನ್ ಭರಿ 

ವಮಿಂಕಟರಹಮಪ

ಕಮೂಿಂಡರಹಜನಸಳಿಾ, ಗಿಂಜಿಕುಿಂಟಮ 

ಅಿಂಚಮ

ಫಶಮಟ್ಟುಸಳಿಾ ಹಮೂೇಫಳಿ, ಶ್ಡೆಘಟು 

ತಹ.

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

04/01/2011 7 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಶ್ಡೆಘಟು

ಫಶಮಟ್ಟುಸಳಿಾ

ಕಮೂಿಂಡರಹಜನಸಳಿಾ

ಕಮೂಿಂಡರಹಜನಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ.7ಯ ಹಹಗೂ ಇತ್ಯ ಷಕಹೇರಿ ಜಹಗನುು 

"ಚಿಂತಹಭಣಿ ಬಹಲಕಿಮಯ ಷಕಹೇರಿ ದವಿ ೂೇ ಕಹಲ್ಮೇಜಿನ 

ಕಹಮೇನಿೇಹಿಷು ಶ್ರೇ. ವಮಿಂಕಟಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಮೂಡಿನಹರಹಮಣ್ಪ" ಯಯು 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಷಹಹಮದಿಿಂದ ಅಕರಭರಹಖಲ್ಮ ಷೃಷ್ಟುಸಿಕಮೂಿಂಡಿಯುುದನುು 

ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಅಕರಭವಹಗಿ ಭಿಂಜೂರಿ ಡಮದ ಜಮಿೇನನುು ಷಕಹೇಯದ ವಕಮಕ 

ತಮಗಮದುಕಮೂಳಾಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

05/01/2011 25/01/2011

1214 ಬಮೇನಹಮಿ

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

05/01/2011 - ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಕಷಬಹ

ವಹಷಿಂದರ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ನಗಯದಲ್ಲೆ ಸಲವಹಯು ಷಕಹೇರಿ ಜಮಿೇನುಗಳನುು ಒತ್ುಿರಿ 

ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡು ಗೃಸ, ವಹಣಿಜಯ ಭಳಿಗಮ, ರಮೇವಹಲಮ ಹಹಗೂ ಷಭುರಹಮ 

ಬನಗಳನುು ನಿಮಿೇಸಿಯುುದನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಸಿ ಷಕಹೇರಿ ಜಮಿೇನನುು 

ಷಿಂಯಕ್ಷಿಷಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

06/01/2011 26/01/20115

3

4



1306 ಸಹೇಜನಿಕಯು

ಅಫಿಷ್ಟಮಲ್ ಲ್ಮೇ ಔಟ್ ಹಹಗೂ 

ಎಸ್.ಸಿ. ಕಹಲ್ಮೂೇನಿ

ಹಿರಮೇಬಿದನೂಯು ಗಹರಭ, 

ಗೌರಿಬಿದನೂಯು ತಹ.

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

27/01/2011 201/1, 202 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಗೌರಿಬಿದನೂಯು

ಕಷಬಹ

ಹಿರಮೇಬಿದನೂಯು

ಹಿರಮೇಬಿದನೂಯು ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:201/1ಯ ಮೈಕಿ 27ಗುಿಂಟಮ ಜಮಿೇನು ಇದುು 

ಇದನುು 31ಗುಿಂಟಮ ಎಿಂದು ಅಕರಭ ಖಹತಮ ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡು ಹಹಗೂ ಷ.ನಿಂ:202ಯ 

ಕಮರಮ ಅಿಂಗಳದ ಜಹಗನೂು ಷಹಹ ಒತ್ುಿರಿ ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡಿಯು ಫಗಮೆ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

28/01/2011 18/02/2011

1322 ಸಹೇಜನಿಕಯು, 

ತ್ಭೆನಹಮಕನ ಸಳಿಾ

ಯದಸಳಿಾ, ಜಹತ್ವಹಯಸಳಿಾ

ನಿಂದಿ ಹಮೂೇಫಳಿ, ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ 

ಜಿಲ್ಮೆ

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

02/02/2011 11 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ನಿಂದಿ

ಮಹಯತ್ಭೆನಸಳಿಾ

ತ್ಭೆನಹಮಕನ ಸಳಿಾ ಹಮೂಷಕಮರಮ ಬಹಫತ್ುಿ ಮಹಯತ್ಭೆನಸಳಿಾ ಕಮರಮಕಟಮುಗಮ 

ಸಮೇರಿದ ಷ.ನಿಂ:11ಯಲ್ಲೆನ 60ಎಕರಮ ಜಮಿೇನನುು ಅಕರಭವಹಗಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ 

ಷಹಹಮದಿಿಂದ ಭಿಂಜೂಯು ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡಿಯುುದನುು ತ್ಡಮದು ಹಹಗೂ ಕಮರಮ 

ಜಮಿೇನನುು ಷಿಂಯಕ್ಷಿಷಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

03/02/2011 23/02/2011

6

7



1328 ಭುನಿನಹರಹಮಣ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಮೇಟ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮಮಯ

ಗುಿಂಡುೆಗುಕಿೇ ಗಹರಭ ಭತ್ುಿ ಅಿಂಚಮ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ತಹಲೂೆಕು

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

04/02/2011 44, 59 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಕಷಬಹ

ಗುಿಂಡೆಗುಕಿೇ

ಗುಿಂಡುೆಗುಕಿೇ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:44ಯ 11ಗುಿಂಟಮ ಷಕಹೇರಿ ಬಹವಿಮನುು 

ಶ್ರೇ.ಭುನಿರಮಡಿಿ ಯಯು ಅಕರಭವಹಗಿ ಭುಚಿಹಹಕಿಯುುದನುು ಹಹಗೂ 

ಷ.ನಿಂ:59ಯ ಷೆಶಹನ ಜಹಗನುು ಶ್ರೇ.ನಹರಹಮಣ್ಪ ಯಯು ಒತ್ುಿರಿ 

ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡಿಯುುದನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಷಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Tahsildar,Chi

kballapur 

Taluk, 

Chikballapur

07/02/2011 27/02/2011

1392 ಎಿಂ.ಎಸ್. ರಹಭಕೃಶೆ ಬಿನ್ 

ಲ್ಮೇಟ್ ಷುಫಬರಹವ್

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ ಗಹರಭ, 

ಗೌರಿಬಿದನೂಯು ತಹಲೂೆಕು

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ-561 211

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

05/03/2011 - ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಗೌರಿಬಿದನೂಯು

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ ಗಹರಭ ಿಂಚಹಮತ್ತ ವಹಯಪ್ತಿಮ ಖಹಷಗಿ ಫಡಹಣ್ಮಗಳಲ್ಲೆ 

ಉರಹಯನನದ ಜಹಗನುು ನಿವಮೇವನನಹುಗಿ ಮಹರಹಟ ಮಹಡಿಯು ಫಗಮೆ 

ಕರಭ ಕಮೈಗಮೂಳಾಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Executive 

Officer, 

Taluk 

Panchayath, 

Gauribidanur

07/03/2011 27/03/2011

8

9



1417 ವಮಿಂಕಟಪ ಬಿನ್ ಭುನಿಮಪ

ಷಕಹೇರಿ ರಥಭ ಕಹಲ್ಮೇಜು 

ಹಿಿಂಭಹಗ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

18/03/2011 ಹಮೂಷ 

ಷ.ನಿಂ:92

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ನಿಂದಿ

ಅಜಜವಹಯ

ಅಜಜವಹಯ ಗಹರಭದ ಹಮೂಷ ಷ.ನಿಂ:92ಯ 4ಎಕರಮ 18ಗುಿಂಟಮ ಜಮಿೇನಿಗಮ ಶ್ರೇ. 

ರಮೂಡಿನಯಸಿಿಂಸಮಯ ಬಿನ್ ನಯಹಿಿಂಸಮಯ ಯಯು ಅಕರಭ ದಯಖಹಷುಿ ಷೃಷ್ಟುಸಿ 

ದುಯಸಿಿ ಮಹಡಿಸಿಕಮೂಿಂಡಿಯು ಫಗಮೆ ದೂಯು.

Tahsildar,Chi

kballapur 

Taluk, 

Chikballapur

19/03/2011 10/04/2011

1619 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, ಕಣಿತ್ಸಳಿಾ

ನಿಂದಿ ಹಮೂೇಫಳಿ,

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ತಹ ಭತ್ುಿ ಜಿಲ್ಮೆ

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

17/06/2011 128/ಪ್ತ1 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ನಿಂದಿ

ಕಣಿತ್ಸಳಿಾ

ಕಣಿತ್ಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:128/ಪ್ತ1 ಯಲ್ಲೆ 150ಎಕರಮ 33ಗುಿಂಟಮ ಮೈಕಿ ಷುಮಹಯು 

20ಎಕರಮ ಮಿೇಷಲ್ಲಟು ಜಮಿೇನಿದುು ಇದಯಲ್ಲೆ ಉಳಿದಿಯು 5ಎಕರಮ ಸಹೇಜನಿಕ 

ಉಯೇಗಕಮಕ ಮಿೇಷಲ್ಲಟು ಜಹಗನುು ಬಹಜು ಜಮಿೇನುರಹಯಯು ಅಕರಭವಹಗಿ 

ಒತ್ುಿರಿ ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡಿಯುುದನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಷಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Tahsildar,Chi

kballapur 

Taluk, 

Chikballapur

18/06/2011 13/07/201111

10



1740 ಭುನಿನಹರಹಮಣ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಮೇಟ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮಮಯ

ಗುಿಂಡುೆಗುಕಿೇ ಗಹರಭ ಭತ್ುಿ ಅಿಂಚಮ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ತಹಲೂೆಕು

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

07/09/2011 62 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಕಷಬಹ

ಗುಿಂಡೆಗುಕಿೇ

ಗುಿಂಡುೆಗುಕಿೇ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:62ಯಲ್ಲೆ 36ಗುಿಂಟಮ ಷಕಹೇರಿ ಗುಿಂಡುತಮೂೇು 

ಜಮಿೇನಿಗಮ ಶ್ರೇ.ಚಕಕನಹರಹಮಣ್ಪ ಬಿನ್ ಚಕಕಭಲ್ಮೆಪ ಹಹಘೂ ಇತ್ಯಯು 

ಅಕರಭ ರಹಖಲ್ಮ ಷೃಷ್ಟುಸಿಕಮೂಿಂಡಿಯು ಫಗಮೆ ಕರಭ ಕಮೈಗಮೂಳಾಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Tahsildar,Chi

kballapur 

Taluk, 

Chikballapur

09/09/2011 05/10/2011

1809 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, ತ್ತಮಪೇನಸಳಿಾ

ಶ್ಡೆಘಟು ತಹ. ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ 

ಜಿಲ್ಮೆ. ಅಜಿೇಭೂಲಕ

05/12/2011 1 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಶ್ಡೆಘಟು

ಕಷಬಹ

ತ್ತಮಪೇನಸಳಿಾ

ತ್ತಮಪೇನಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:1ಯ ಷುಮಹಯು 8ಎಕರಮ ಷಕಹೇರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ 

ಶ್ರೇ. ಟ್ಟ.ಸಿ.ಸಮೂಣ್ಮೆೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಕಕಗಮೂೇಹಲಪ ಯಯು ಅಕರಭವಹಗಿ 

ಗಮೂೇಡಿಂಬಿ ಗಿಡ ಹಹಕಿ ಬಮಳ್ಮಮುತ್ತಿಯುುದನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಸಿ ಷದರಿ ಜಹಗನುು 

ಶಹಲ್ಮಮ ಆಟದ ಮೈರಹನಕಮಕ ಮಿೇಷಲ್ಲಡಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Tahsildar,Chi

kballapur 

Taluk, 

Chikballapur

06/12/2011 31/12/2011

12

13



1924 ಕಮ.ಎನ್. ಬಮೈರಮಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಮೇಟ್ 

ನಹರಹಮಣ್ಪ

ಕಟಮಹಚನಸಳಿಾ, ಕಷಬಹ 

ಹಮೂೇಫಳಿ, ಚಿಂತಹಭಣಿ 

ತಹಲೂೆಕು. ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ. 

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

12/06/2012 192 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಕಷಬಹ

ಮಹಡಿಕಮರಮ

ಮಹಡಿಕಮರಮ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:192ಯ 3ಎಕರಮ 23ಗುಿಂಟಮ ಷಕಹೇರಿ ಗಮೂೇಕುಿಂಟಮ 

ಜಮಿೇನನುು ಶ್ರೇ. ಆರ್.ವಿಂಕಯಪ ಬಿನ್ ಯಿಂಗನಹಮಕ ಯಯು ಅಕರಭವಹಗಿ 

ಖಹತಮ ಮಹಡಿಸಿಕಮೂಿಂಡಿಯುುದನುು ಯದುುಡಿಸಿ ಇಯ ವಿಯುದಧ ಕಹನೂನು ರಿೇತ್ತ 

ಕರಭ ಕಮೈಗಮೂಳಾಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

13/06/2012 09/07/2012

1931 ಭುನಿರಹಜು, ನಹರಹಮಣ್ 

ಸಹಾಮಿ ಹಹಗೂ ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು

ಭಿಂಚನಬಮಲ್ಮ ಗಹರಭ, ಕಷಬಹ 

ಹಮೂೇಫಳಿ, ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ 

ತಹಲೂೆಕು ಭತ್ುಿ ಜಿಲ್ಮೆ. 

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

25/06/2012 173 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಕಷಬಹ

ಭಿಂಚನಫಲ್ಮ

ಭಿಂಚನಬಮಲ್ಮ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:173ಯ 0-13ಗುಿಂಟಮ ಷಕಹೇರಿ ಖರಹಫು 

ಜಮಿೇನನುು ಶ್ರೇ. ಪ್ತ. ನಹರಹಮಣ್ಸಹಾಮಿ ಬಿನ್ ಹಮಯ ಯಯು ಅಕರಭವಹಗಿ 

ಭಿಂಜೂಯು ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡಿಯುುದನುು ಯದುುಡಿಷು ಫಗಮೆ.

Tahsildar,Chi

kballapur 

Taluk, 

Chikballapur

26/06/2012 20/07/2012

14
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1948 ಶ್ರೇನಿವಹಷುಯ ಕಮರಮಮ 

ಅಚುಿಕಟುುರಹಯಯು

ಅಿಂಬಹಜಿದುಗಹೇ ಹಮೂೇಫಳಿ, 

ಚಿಂತಹಭಣಿ ತಹಲೂೆಕು, 

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ. 

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

24/08/2012 - ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಅಿಂಬಹಜಿದುಗೇ

ಶ್ರೇನಿವಹಷುಯ

ಶ್ರೇನಿವಹಷುಯ ಗಹರಭದ ಕಮರಮಮ ಅಿಂಗಳನುು ಭಸಭದ್ ುಯ ಗಹರಭದ 

ನಿವಹಸಿಯಹದ ಶ್ರೇ.ಭಭತಹಜ್ ಯಯು ಅಕರಭವಹಗಿ ಒತ್ುಿರಿ 

ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡಿಯುುದನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಸಿ ಷದರಿ ಜಮಿೇನನುು ಷಿಂಯಕ್ಷಿಷಲು 

ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Tahsildar,Chi

nthamani 

Taluk, 

Chinthamani.

22/08/2012 17/09/2012

1950 ಶ್ರೇ. ನಹರಹಮಣ್ಸಹಾಮಿ ಬಿನ್ 

ಲ್ಮೇಟ್ ತ್ತಭೆರಹಮಪ

ಬಮೂಭೆನಸಳಿಾ ಗಹರಭ, ನಿಂದಿ 

ಹಮೂೇಫಳಿ, ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ತಹ 

ಭತ್ುಿ ಜಿಲ್ಮೆ. ಅಜಿೇಭೂಲಕ

03/09/2012 ಹೌಸ್ ಲ್ಲಸ್ು 

88

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ನಿಂದಿ

ಬಮೂಭೆನಸಳಿಾ

ಬಮೂಭೆನಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಹೌಸ್ ಲ್ಲಸ್ು 88ಯಲ್ಲೆ ಇರಮೇ ಗಹರಭದ ಶ್ರೇ. ಬಿ.ಎಿಂ. 

ರಹಭಸಹಾಮಿ ಬಿನ್ ಹಮಚ್.ಸನುಭಿಂತ್ಪ ಯಯು ಅಕರಭವಹಗಿ ಒತ್ುಿರಿ 

ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡು ಖಹಷಗಿ ಶಹಲ್ಮ ನಡಮಷುತ್ತಿಯುುದನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಸಿ ಷದರಿ 

ಜಹಗನುು ಷಕಹೇರಿ ಹಠ ಶಹಲ್ಮಗಮ ಮಿೇಷಲ್ಲಡಲು ಕಮೂರಿಕಮ.

Tahsildar,Chi

kballapur 

Taluk, 

Chikballapur

04/09/2012 29/09/201217

16



1973 ಕಮ.ಎನ್. ಬಮೈರಮಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಮೇಟ್ 

ನಹರಹಮಣ್ಪ

ಕಟಮಹಚನಸಳಿಾ, ಕಷಬಹ 

ಹಮೂೇಫಳಿ, ಚಿಂತಹಭಣಿ 

ತಹಲೂೆಕು. ಅಜಿೇಭೂಲಕ

27/11/2012 192 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಕಷಬಹ

ಮಹಡಿಕಮರಮ

ಮಹಡಿಕಮರಮ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:192ಯ 3ಎಕರಮ 23ಗುಿಂಟಮ ಷಕಹೇರಿ ಗಮೂೇಕುಿಂಟಮ 

ಜಮಿೇನನುು ಅಕರಭವಹಗಿ ಶ್ರೇ. ಆರ್. ವಿಂಕಯಪ ಬಿನ್ ಯಿಂಗನಹಮಕ 

ಎಿಂಫುರಿಗಮ ಖಹತಮ ಮಹಡಿಯುುದನುು ಯದುುಡಿಷಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Tahsildar,Chi

nthamani 

Taluk, 

Chinthamani.

28/11/2012 21/12/2012

1980 ಭಸಭೆದ್ ಇಲ್ಲಯಹಜ್ ಬಿನ್ 

ಪಕೃದಿೇನ್ ಸಹಭೇ

ಉಹಪಯಸಳಿಾ ಗಹರಭ, ಗುಡಿಫಿಂಡಮ 

ತಹಲೂೆಕು, ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ. 

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

29/11/2012 76 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಗುಡಿಫಿಂಡಮ

ಕಷಬಹ

ವಹಫಷಿಂದರ

ವಹಫಷಿಂದರ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:76ಯಲ್ಲೆ 30-09 ಎಕರಮ ಷಕಹೇರಿ ಜಮಿೇನು ಮೈಕಿ 

ಷುಮಹಯು 15ಎಕರಮಮಶುು ಯಸಮಿ, ಸಳಾ ಹಹಗೂ ಷೆಶಹನ ಜಹಗನುು 

ರಭಹವಿಯಹದ ಶ್ರೇ. ಜಿ.ಟ್ಟ. ವಮಿಂಕಟಮೇವ ಬಿನ್ ುಲ ತ್ತಭೆರಹಮಪ ಯಯು 

ಅಕರಭವಹಗಿ ಒತ್ುಿರಿ ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡಿಯುುದನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಷಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

29/11/2012 24/12/2012

18

19



2041 ಶ್ರೇ. ಎಿಂ. ಯಮೇವ ಬಿನ್ 

ಭುನಿಮಪ

ಗುಟುಸಳಿಾ, ಬಮೂಮೇಕಲ್ ಅಿಂಚಮ, 

ಕಮೈವಹಯ ಹಮೂೇಫಳಿ, ಚಿಂತಹಭಣಿ 

ತಹಲೂೆಕು, ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ. 

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

24/05/2013 1 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಕಮೈವಹಯ

ಗುಟುಸಳಿಾ

ಗುಟುಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಷ.ನಿಂ:83ಯ ಗಮೂೇಮಹಳ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ ಷುಮಹಯು 130x130 

ಅಡಿ ಜಹಗದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ. ಎನ್. ರಹಭಕೃಶೆಪ ಬಿನ್ ಲ್ಮೇಟ್ ನಹರಹಮಣ್ಪ ಯಯು 

ಅಕರಭವಹಗಿ ಗೃಸ ಹಹಗೂ ಶಮಡ ಗಳನುು ನಿಮಿೇಸಿಯುುದಯ ಫಗಮೆ ಕರಭ 

ಕಮೈಗಮೂಳಾಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Tahsildar,Chi

nthamani 

Taluk, 

Chinthamani.

25/05/2013 25/06/2013

2080 ಕಮ.ವಿ. ವಮಿಂಕಟಮೇವಭೂತ್ತೇ

ಕಮೂಿಂಗನಸಳಿಾ ಗಹರಭ, 

ತ್ಳಗವಹಯ ಅಿಂಚಮ, ಕಮೈವಹಯ 

ಹಮೂೇಫಳಿ, ಚಿಂತಹಭಣಿ 

ತಹಲೂೆಕು, ಕಮೂೇಲ್ಹಯ ಜಿಲ್ಮೆ. 

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

02/09/2013 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಕಷಬಹ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಚಿಂತಹಭಣಿ ನಗಯ ವಹಯಪ್ತಿಮ ಷ.ನಿಂ:78ಯ 2-09 (ಎ-ಗುಿಂ), ಸಸಿಯು ಲಮಕಮಕ 

ಒಳಟ್ಟುಯು ಕೃಷ್ಟ ಜಮಿೇನುಗಳು ಹಹಗೂ ಇತ್ರಮ ಷಕಹೇರಿ ಜಮಿೇನುಗಳನುು 

ಒಳಡಿಸಿಕಮೂಿಂಡು ಬೂ ರಿತ್ೇನಮಯಿಲೆರಮ "ಭೂನ್ ಸಹುರ್ ಲ್ಹಯಿಂಡ 

ಡಮಲಸ್ೇ" ಯಯು ಅಕರಭವಹಗಿ ಫಡಹಣ್ಮಗಳನಹುಗಿ ನಿಮಿೇಸಿ ಮಹರಹಟ 

ಮಹಡುತ್ತಿಯುುದಯ ಫಗಮೆ ಕಹನೂನು ರಿೇತಹಯ ಕರಭ ಕಮೈಗಮೂಳಾಲು ಕಮೂೇರಿಕಮ.

Tahsildar,Chi

nthamani 

Taluk, 

Chinthamani.

03/09/2013 03/10/2013

20
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2277 ಭಮೂೇದಗುಯು ಗಹರಭದ 

ಗಹರಭಷಥಯು 

ಭಮೂೇದಗುಯು ಗಹರಭ, ಶ್ಡೆಘಟು 

ತಹಲೂೆಕು, ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ.

18/02/2015 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಶ್ಡೆಘಟು

ಕಷಬಹ

ಬಮೂದಗೂಯು

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ, ಶ್ಡೆಘಟು ತಹಲೂೆಕು, ಕಷಬಹ ಹಮೂೇಫಳಿ, ಬಮೂದಗೂಯು 

ಗಹರಭದ ಷಕಹೇರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಯಕಿಿಗಳು ಎಿಂಫುಯು ಅಕರಭವಹಗಿ 

ಒತ್ುಿರಿ ಮಹಡಿದುು, ನಹರ್ಥೇ-ಈಸ್ು  ಹರಟ್ಟೇೇಸ್ ನ ಲ್ಮೇಔಟ್ 

ಮಹಡಿಯುುದನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಸಿ ಇಯ ವಿಯುದು ಕರಭ ಜಯುಗಿಷುಿಂತಮ 

ಬಮೂದಗೂಯು ಗಹರಭಷಥಯು ದೂಯು ಷಲ್ಲೆಸಿಯು ಕುರಿತ್ು.

Tahsildar,Sidl

aghatta 

Taluk, 

Sidlaghatta.

19/02/2015 04/03/2015

2374 ಶ್ರೇ ಎನ್.ಬಮೈರಹರಮಡಿಿ

ತಹರಮಒಡುಿ ಅಚುಿಕಟುುರಹಯಯು, 

ಪ್ತಯಹೇದಿರಹಯಯು ನಿಂ.47/2, 

ಸಹಾಸಿಿ ಭುಖಯರಸಮಿ, ಶಹಿಂತ್ತನಗಯ, 

ಬಮಿಂಗಳೂಯು27

07/10/2015 57 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಶ್ಡೆಘಟು

ಫಶಮಟ್ಟುಸಳಿಾ

ಅಭೆಗಹಯಸಳಿಾ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ, ಶ್ಡೆಘಟು ತಹಲೂೆಕು, ಫಶಮಟ್ಟುಸಳಿಾ ಹಮೂೇಫಳಿ, 

ಅಭೆಗಹಯಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಷವಮೇ ನಿಂ.57ಯಲ್ಲೆ ಹರಯಿಂಬವಹಗಿ ತಹರಮಒಡುಿ 

(ಪ್ತಕ್ಅಫ್)ವಿನ ಮಹಗೇವಹಗಿ ರಹಭಸಹಗಯಕಮಕ ನಿೇಯು ಸರಿಮು ಸಳಾದ ಬೂ 

ರರಮೇವನುು ಬೂಕಫಳಿಕಮ ಮಹಡಿಯುುದನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಷಲು ಆರಮೇವ 

ಆಗಿಯು ಫಗಮೆ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

13/10/2015 31/10/201523

22



2376 ಜಿ.ಎ.ವಿವಾನಹರ್ಥ ಬಿನ್ ಲ್ಮೇಟ್ 

ಮಹಜಿ ರಧಹನಿ ಅವಾಥಪ

ಭೂಯನಮೇ ವಹಡೇ, ಗುಡಿಫಿಂಡಮ, 

ಗುಡಿ ಫಿಂಡಮ ತಹಲೂೆಕು, 

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ.

06/10/2015 699B ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಗುಡಿಫಿಂಡಮ

ಕಷಬಹ

ಗುಡಿಫಿಂಡಮ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ.,ಗುಡಿಫಿಂಡಮ ತಹಲೂೆಕು, ಗುಡಿಫಿಂಡಮ ಟುಣ್ ಿಂಚಹಯಿತ್ತ 

ಖಹತಮ ಷಿಂಖಮಯ 699B ಯಲ್ಲೆ 6+೦/೨x25 ಅಡಿಗಳು ಒತ್ುಿರಿಮಗಿದುು, ಟುಣ್ 

ಿಂಚಹಯಿಿ ಆಸಿಿಮನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಷಲು ಆರಮೇವೂ ಆಗಿದುಯೂ ಷಸ ಟುಣ್ 

ಿಂಚಹಯಿತ್ತ ಭುಖಹಯಧಿಕಹರಿಗಳು ಯಹುರಮೇ ಕರಭ ಕಮೈಗಮೂಳಾರಮೇ ನಿಲೇಕ್ಷ್ 

ಹಿಷುತ್ತಿಯು ಫಗಮೆ ಕಹನೂನುರಿೇತಹಯ ಕರಭ ಜಯುಗಿಸಿ ಒತ್ುಿರಿಮನುು 

ತಮಯುಗಮೂಳಿಷಲು ಭನವಿ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

19/10/2015 10/11/2015

2379 ಬಿ.ಸಿ.ಕೃಶೆಪ ಬಿನ್ ಚನುಪ 

ಹಹಗೂ ಗಹರಭಷಥಯು

ಎ.ಬಹೆಕ್, ಒಿಂದನಮೇ ವಹಡೇ, 

ರವಹಸಿ ಭಿಂದಿಯ ಯಸಮಿ, 

ಗುಡಿಫಿಂಡಮ ಟೌನ್, 

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ,

20/10/2015 259/1B ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಗುಡಿಫಿಂಡಮ

ಕಷಬಹ

ಗುಡಿಫಿಂಡಮ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ,ಗುಡಿಫಿಂಡಮ ತಹಲೂೆಕು, ಗುಡಿಫಿಂಡಮ ಗಹರಭದ ಷವಮೇ 

ನಿಂ.259/1Bಯಲ್ಲೆಯು 1-19 ಎಕರಮ/ಗುಿಂಟಮ ಷಕಹೇರಿ ಖರಹಬ್ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ 

ಅಕರಭವಹಗಿ ಕಹಖಹೇನಮಗಳನುು ಕಟ್ಟು ಯಸಮಿಮನುು ಒತ್ುಿರಿ 

ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡಿಯುಯ ವಿಯುದಧ ಕಹನೂನುರಿೇತಹಯ ಕರಭ ಜಯುಗಿಸಿ 

ಒತ್ುಿರಿಮನುು ತಮಯುಗಮೂಳಿಷಲು ಭನವಿ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

31/10/2015 15/11/2015

24
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2382 ಎಿಂ.ಎಸ್. ರಹಭಕೃಶೆ ರಹವ್  

ಬಿನ್ ಲ್ಮೇಟ್ ಎಿಂ.ಆರ್. 

ಷುಫಬರಹವ್

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ 

ಗಹರಭ,ಗೌರಿಬಿದನೂಯು ತಹಲೂೆಕು

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ-561 211

ಅಜಿೇಭೂಲಕ

9900215959

23/09/2015 337/1,337/2 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಗೌರಿಬಿದನೂಯು

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ

ಗೌರಿ ಬಿದನೂಯು ತಹಲೂೆಕು, ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ವಹಸಿಯಹದ ಶ್ರೇ 

ಎಿಂ.ಎಸ್.ಗುಯುವಿಂಕಯಮಯ ಭತ್ುಿ ಹಲುರಹಯಯು ಷವಮೇ ನಿಂ.337/1 & 

337/2ಯ ಫಡಹಣ್ಮಮ ಅಿಂಚಮ ಕಛಮೇರಿಗಮ ಮಿೇಷಲ್ಲಟು ಜಹಗನುುಯಭಹರಮ 

ಮಹಡಲು ಷಸಕರಿಸಿದಯ ವಿಯುದಧ ಕರಭ ಜಯುಗಿಷಲು  ಹಹಗೂ ಷಿಂಫಿಂಧಟು 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಯಹುರಮೇ ಕರಭ ಹಿಷರಮೇ ಕತ್ೇಯ ನಿಲೇಕ್ಷ್ತಮ ಹಿಸಿಯು ಫಗಮೆ 

ದೂಯು.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

03/11/2015 20/11/2015

2399 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಶ್ರಹಮರಡಿಿ ಬಿನ್ 

ಎಸ್.ಷುಬಹಬರಮಡಿಿ

ಶಮಟ್ಟುನಹಮಕನಸಳಿಾ ಗಹರಭ, 

ನಡಿಂಲ್ಲೆ ಅಿಂಚಮ, 

ಚಲಕಲನಮೇುೇ ಹಮೂೇಫಳಿ, 

ಚಿಂತಹಭಣಿ ತಹಲೂೆಕು, 

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ.

28/10/2015 67/19 ರಿೇ 

ಷವಮೇ 

ನಿಂ.120

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಚಿಂತಹಭಣಿ

ಚಲಕಲನಮೇುೇ

ನಡಿಂಲ್ಲೆ

 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ. ಚಿಂತಹಭಣಿ ತಹಲೂೆಕು, ಚಲಕಲನಮೇುೇ ಹಮೂೇಫಳಿ, 

ನಡಿಂಲ್ಲೆ ಕಹರಸ್, ಷವಮೇ ನಿಂಫರ್ 67/19 ರಿೇ ಷವಮೇ ನಿಂ.120ಯಲ್ಲೆ ಪ್ತಡಫೂೊಡಿ 

ಯಸಮಿಗಹಗಿ ಮಿೇಷಲ್ಲಟ್ಟುಯು ಖಹಲ್ಲ ಜಹಗದಲ್ಲೆ ಗಹರಭ ಿಂಚಹಯಿಿಮುರ 

ಬೂಪ್ತರತ್ೇನಮ ಭತ್ುಿ ಬೂಸಹಾಧಿೇನ ಇಲೆರಮ ಗಹರಭ ಠಹಣ್ಹ ಎಿಂದು ತಮೂೇರಿಸಿ 

ಅಕರಭ ಖಹತಮಗಳನುು ಷೃಷ್ಟುಸಿಯು ಅಕರಭ ಖಹತಮಗಳನುು ಯದುುಡಿಸಿ 

ಲ್ಮೂೇಕಮೂೇಯೇಗಿ ಇಲ್ಹಖಮಗಮ ಯಸಮಿ ನಿಮಹೇಣ್ಕಮಕ ಷಾತ್ಿನುು ಸಸಹಿಿಂತ್ರಿಸಿಯು 

ಫಗಮ.ೆ

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

01/12/2015 15/12/2015

26
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2437 ಭಸಭದ್ ಇಲ್ಲಯಹಸ್ ಭತ್ುಿ 

ಸಹೇಜನಿಕಯು

ಲ್ಮೈಗಹಯಸಳಿಾ ಗಹರಭ, 

ಗುಡುಫಿಂಡಮ ತಹಲೂೆಕು, 

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ.

30/03/2016 8/1ಬಿ ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಗುಡಿಫಿಂಡಮ

ಕಷಬಹ

ಲ್ಮೈಗಹಯಸಳಿಾ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ, ಗುಡಿಫಿಂಡಮ ತಹಲೂೆಕು, ಲ್ಮೈಗಹಯಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಷವಮೇ 

ನಿಂ 8/1ಬಿಯಲ್ಲೆ 14-05 ಗುಿಂಟಮ ಜಮಿೇನು ಸಹೇಜನಿಕ ಉರಮುೇವಕಮಕ ಕಹಯಿುರಿಸಿದ 

 ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ ಅತ್ತಕರಭ ಭುಿಂದುರಿದಿಯು ಕುರಿತ್ು ದೂಯು,

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

11/04/2016 30/04/2016

2450 ಜಮ. ವಮಿಂಕಟಹುಯ ಗಹರಭಷಥಯು

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ, ಶ್ಡೆಘಟು 

ತಹಲೂೆಕು, ಜಿಂಗಭಕಮೂೇಟಮ 

ಹಮೂೇಫಳಿ, ಜಮ. ವಮಿಂಕಟಹುಯ 

ಗಹರಭ 

10/05/2016 15, 108 

ರಿಿಂದ 116

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಶ್ಡೆಘಟು

ಜಿಂಗಭಕಮೂೇಟಮ

ಜಮ. ವಮಿಂಕಟಹುಯ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ, ಶ್ಡೆಘಟು ತಹಲೂೆಕು, ಜಿಂಗಭಕಮೂೇಟಮ ಹಮೂೇಫಳಿ, ಜಮ. 

ವಮಿಂಕಟಹುಯ ಗಹರಭಕಮಕ ಸಮೇರಿದ ಷವಮೇ ನಿಂ.15 ಈ ಷಾತ್ುಿ ಗಮೂೇಮಹಳಕಮಕ 

ಸಮೇರಿದುು ಈ ಷಾತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಹಮೂಷ ಷವಮೇ ನಿಂ.108 ರಿಿಂದ 116 ಯರಮಗಿನ 

ರಹಖಲ್ಮಗಳು ಷೃಷ್ಟುಸಿ ಹಹಗೂ ಬಮೂೇದಗೂಯು ಗಹರಭಕಮಕ ಸಮೇರಿದ ಷಕಹೇರಿ 

ಜಮಿೇನಿನನುು ಒತ್ುಿರಿ ಮಹಡಿ ಅಕರಭವಹಗಿ ಲ್ಮೇಔಟ್   ಮಹಡಿಯು ಫಗಮೆ 

ತ್ಪ್ತಪತ್ಷಿಯ ಮೇಲ್ಮ ಕರಭನುು ತಮಗಮದುಕಮೂಳಾಬಮೇಕಮಿಂದು ದೂಯು ರಹಖಲ್ಹಗಿಯುತ್ಿರಮ

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

21/05/2016 06/06/2016
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29



2458 ಭಸಭದ್ ಇಲ್ಲಯಹಸ್ ಭತ್ುಿ 

ಸಹೇಜನಿಕಯು

ವಹಫಷಿಂದರ ಗಹರಭ, ಕಷಬಹ 

ಹಮೂೇಫಳಿ, ಗುಡಿಫಿಂಡಮ ತಹಲೂೆಕು, 

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ.

25/05/2016 111/3 ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಗುಡಿಫಿಂಡಮ

ಕಷಬಹ

ವಹಫಷಿಂದರ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ, ಗುಡಿಫಿಂಡಮ ತಹಲೂೆಕು,  ಕಷಬಹ ಹಮೂೇಫಳಿ, ವಹಫಷಿಂದರ 

ಗಹರಭದ ಷವಮೇ ನಿಂ.111/3ಯಲ್ಲೆ 2-37ಎಕರಮ/ಗುಿಂಟಮ ಜಮಿೇನಿಗಮ 

ಷಿಂಫಿಂಧಟುಿಂತಮ 1948ರಿಿಂದ 1985ಯರಮಗಿನ ಭಸಣಿ ಭತ್ುಿ ಭುಯಟಮೇಶನ್ 

ಉಹಪಯಸಳಿಾ ಗಹರಭ ಫಡಹಣ್ಮ ಎಿಂದು ನಭೂರಹಗಿಯುತ್ಿರಮ . ಆದರಮ 1985ಯ 

ನಿಂತ್ಯ ಸಿ.ಎಲ್.ರಹಭಚಿಂದರಪ ಹಹಗೂ ಭುನಿಶಹಭಪ ಎಿಂಫುಯ 

ಹಮಷರಿನಲ್ಲೆ ಸಣಿ ಭತ್ುಿ ಭುಯಟಮೇಶನ್ ನಭೂರಹಗಿಯುುರಹಗಿಮೂ, ಒತ್ುಿರಿ 

ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡು ಮಹರಹಟ ಮಹಡಿಯುುರಹಗಿಮೂ ಈ ಫಗಮೆ ಷಿಂಫಿಂಧಟು 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗಮ ಭನವಿ ನಿೇಡಿದುಯೂ ಯಹುರಮೇ ಕಹನೂನು ಕರಭ 

ಕಮೈಗಮೂಳಾದಿಯು ಫಗಮೆ ದೂಯು. 

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

04/06/2016 20/06/2016

2517 ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ ಗಹರಭಷಥಯು

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ 

ಗಹರಭ,ಗೌರಿಬಿದನೂಯು ತಹಲೂೆಕು

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ ಜಿಲ್ಮೆ.

07/12/2016 335 ಭತ್ುಿ 

336 ಅಸಮಸ್ 

ಮಿಂಟ್ 

910/ಎ63 

ರಿಿಂದ 

76ಯರಮಗಮ

ಚಕಕಫಳ್ಹಾುಯ

ಗೌರಿಬಿದನೂಯು

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ

ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ

ಗೌರಿಬಿದನೂಯು ತಹಲೂೆಕು, ಭಿಂಚಮೇನಸಳಿಾ ಗಹರಭದ ಷವಮೇ ನಿಂ.335 ಭತ್ುಿ 

336 ಬೂ ರಿತ್ೇನಮ ಆಗಿ ಅಸಮಸ್ ಮಿಂಟ್ ನಿಂ.910/ಎ63 ರಿಿಂದ 76ಯರಮಗಮ 

ಯಲ್ಲೆ ಇಯು ಉರಹಯನನಕಮಕ ಸಮೇರಿದ ಜಹಗನುು ಫಡಹಣ್ಮಮ 

ಎಿಂ.ಎಸ್.ಗುಯುವಿಂಕಯಮಯ ಅಯು ಒತ್ುಿರಿ ಮಹಡಿಕಮೂಿಂಡಿಯುುದನುು 

ಷಕಹೇಯದ ಸಹಾಧಿೇನಕಮಕ ಡಮಮಲು ಿಂಚಹಯಿಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಮತ್ನಕ 

ಕರಭ ತಮಗಮದುಕಮೂಿಂಡಿಯುುದಿಲೆ. ಅಲೆರಮೇ ಅಕರಭ ಖಹತಮ ಮಹಡಲು 

ಷಸಕರಿಸಿಯುಯ ವಿಯುದಧ ಷೂಕಿ ಕರಭ ಜಯುಗಿಷುಿಂತಮ ದೂಯು 

ರಹಖಲ್ಲಸಿಯುತಹಿರಮ.

Deputy 

Commissione

r, 

Chikkaballap

ura

08/12/2016 25/12/2016
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PGC 

No.

Name of 

Informant

Date of 

Reciept

Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

353 ಯವಿ ವಂಕರ್ 

9448416950

28/01/2010 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಕಷಫಹ

ನಹಗಹಾುಯ

ಒತ್ುುರಿಮಗಿಯು ಅಯಣ್ಯ ಜಮನಿಗೆ ಕಂದಹಮ ಇಲಹಖೆಮಯು 

ಫೆೊಗಷಸ ದಹಖಲೆ ಭಹಡಿಕೆೊಟ್ಟಿಯು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Narasimhar

ajapura Taluk, 

Narasimharajapura

29/01/2010 08/02/2010

414 ದಹಮದರ್ 

9741514247

03/02/2010 3/155 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಕಳಷ

ಇಡಕಣಿ

ಷೆೆ ನಂ.3/155ಯ ಅಯಣ್ಯ ಜಮನಿನಲ್ಲಾ 15ಎಕೆಯೆ ಜಮನನುು 

ನಲಯಹಜ್ ಯಯು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿ ಕಹಫಿ ತೆೊಟ ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Mudigere 

Taluk, Mudigere

04/02/2010 16/02/20102

District Name:ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದಿನಹಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1



530 ಚಿನುಮಯ 

ದೊಯಹಣಿ 

ಭೊಲಕ 

08263272392

18/02/2010 119 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಗೆೊಣಿಬಡು

ಹಹಭೆಕ್ಕಕ

ಷೆೆ ನಂ.119ಯ 60ಎಕಯೆ ಅಯಣ್ಯ ಜಮನನುು ಕೆ.ಆರ್.ರಬಹಕಯ ಯಯು 

10ಜನಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ಕಹಫಿ ಫೆಳ  ೆಇಟ್ಟಿಯು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Mudigere 

Taluk, Mudigere

20/02/2010 14/03/2010

560 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಚಿನುಮಯ 

ಬನ್ ುಟೆಿಗೌಡ  

ಹೆಭಮಕ್ಕಕ ಗಹರಭದ 

ಕಳಷ ಹೆೊಫಳಿ 

ಭೊಡಗೆಯೆ 

ತಹಲೊಾಕು 

ಅರ್ಜೆ ಭೊಲಕ

22/02/2010 119 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಕಳಷ

ಹೆಭಮಕ್ಕಕ

ಷೆೆ ನಂ.119ಯ ಷುಭಹಯು 70-80ಎಕಯೆ ಅಯಣ್ಯ ಜಮನನುು 

ಕೆ.ಆರ್.ದೆ ದಹಸೆ ಗೌಡ  ಭತ್ುು ಕೆ.ಆರ್. ರಬಹಕರ್ ಗೌಡ 

ಇಯುಗಳು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿ. ಫೆಲೆ ಫಹಳು ಭಯಗಳನುು ಕಡಿದಿಯು 

ಫಗೆ,ೆ ಭತ್ುು 9ಜನಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲಾ ಫೆನಹಮ ಸಹಗುಳಿ ಚಿಟ್ಟ 

ಭಹಡಿಸಯು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Mudigere 

Taluk, Mudigere

24/02/2010 15/03/2010

3

4



634 ಎನ್. ಎಸ್. 

ತಿಭಮಪಮಯ

ಹೆೊಷಬದಿ, 

ಅಗರಹಹಯ, 

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ, 

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ 

ತಹ. 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ,

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

20/03/2010 - ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಕಷಫಹ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ ತಹಲೊಾಕ್ಕನಲ್ಲಾ ಅಹಯಸತ್ಹಗಿ ನಡೆಮುತಿುಯು 

ಷಕಹೆರಿ ಜಮನು ಒತ್ುುರಿ ತ್ಡೆಮಲು ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುು ಫಗೆೆ. 

ನಭೊನೆ ನಂ.50, 53ಯ ಹಿಮಲ್ಲಾ ಅನಧಿಕೃತ್ಹಗಿ ತಿದುುಡಿ ಭಹಡಿ 

ಅಕರಭ ಎಷಗಿಯು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Narasimhar

ajapura Taluk, 

Narasimharajapura

20/03/2010 10/04/2010

798 ಅಚ್ುಯತ್ .ಎಂ.ಡಿ.

ಕನಹೆಟಕ ಯಹಜಯ 

ಯೆತ್ ಷಂಘ, 

ವೃಂಗೆರಿ ವಹಖೆ

ಅಧಯಕ್ಷಯು

ವೃಂಗೆರಿ 

ತಹಲೊಾಕು, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ, ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

29/06/2010 - ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ವೃಂಗೆರಿ

ಕಷಫಹ

ವೃಂಗೆರಿ

ವೃಂಗೆರಿ ಟಿಣ್ ಂಚಹಮತಿಮ ಹಿಂಫಹಗ "ಸಹೆಜನಿಕ 

ಉದಹಯನನ"ಕೆಕಂದು ಮಷಲ್ಲಟಿ ಜಹಗನುು ಶ್ರ. ಅಪಣ್ಣ ಎಂಫುಯು 

ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ವೆಡ್ ನಿಮೆಸಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷಲು 

ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Sringeri 

Taluk, Sringeri.

30/06/2010 20/07/2010

5
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822 ಎನ್. ಎಸ್. ರಕಹಶ್

ಬನ್ 

ಷೊಮೆಜೆೊಯ್ಸಸ

ಸಂಗಹಮ ನೌಕಯ, 

ತಹಲೊಾಕು ಕಛೆರಿ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ.

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

14/07/2010 41, 5, 

38, 39

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಕಷಫಹ

ಮೆಣ್ಷೊಯು

ಮೆಣ್ಷೊಯು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ: 41ಯ 12ಎಕಯೆ, ಸಂದೊಯು ಗಹರಭದ 

ಷ.ನಂ: 05 ಹಹಗೊ 06ಯ 40ಎಕಯೆ, ಗಡೆ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ: 38 ಭತ್ುು 

39ಯಲ್ಲಾಮೊ ಷಹಹ ಅಯಣ್ಯ ಬೊಮಮನುು ಸಹೆಜನಿಕಯು ಒತ್ುುರಿ 

ಭಹಡಿಯುುಧಹಗಿ ರಿರ್ಜಷಿರಿನಲ್ಲಾ ತಿದಿುಯು ಫಗೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

19/07/2010 09/08/2010

823 ಹೆಚ್. ಎಂ. ಭನು

ಬನ್ ಭಂಜಪಗೌಡ

ಷದಷಯಯು, 

ತಹಲೊಾಕು 

ಂಚಹಯಿತಿ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ.

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

14/07/2010 5,8,9,10

,71,44,2

4

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಕಷಫಹ

ಯಹೂಯು

ಮೆಣ್ಷೊಯು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ: 86, 

42,43,25,50,51,40,46,47,24,90,91,92,86,89, ಕಡಹಿನಫೆಲು 

ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ: 56,57, ಯಹೂಯು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ: 36, ಲ್ಲಂಗಹುಯ 

ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ: 5,8,9,10,71,44 ಭತ್ುು 24 ಹಹಗೊ ಇನೊು ಅನೆಕ 

ಗಹರಭದ ಷಕಹೆರಿ ಜಹಗನುು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯು ಫಗೆೆ .

Tahsildar,Narasimhar

ajapura Taluk, 

Narasimharajapura

19/07/2010 09/08/20108

7



830 ಕನಹೆಟಕ ದಲ್ಲತ್ 

ಷಂಘಶೆ ಷಮತಿ 

(ರಿ)

ಎನ್.ಆ್.ುಯ. 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆ ಭೊಲಕ

19/07/2010 6,  87, 

194

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಕಷಫಹ

ಲ್ಲಂಗಹುಯ

ಶ್ಯಗಳಲೆ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:6ಯಲ್ಲಾ 4ಎಕಯೆ 38ಗುಂಟೆ, ಲ್ಲಂಗಹುಯ 

ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:87ಯಲ್ಲಾ 4ಎಕಯೆ, ನಹಗಲಹುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:194ಯ 

3ಎಕಯೆ, ಫಹಳೆಕೆೊಪ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:19ಯಲ್ಲಾಮೊ ಷಹಹ ಅಕರಭಹಗಿ 

ಭಂಜೊಯು ಹಹಗೊ ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Narasimhar

ajapura Taluk, 

Narasimharajapura

20/07/2010 10/08/2010

831 ಫೆನಹಮ

ದೊಯಹಣಿಭೊಲಕ

19/07/2010 81, 5 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಕಳಷ

ತ್ಲಗೆೊಡು

ತ್ಳಗೆೊಡು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:81ಯ ಷುಭಹಯು 142ಎಕಯೆ ಷಕಹೆರಿ 

ಜಹಗನುು ಶ್ರ. ಕೆ.ಪಿ.ನಹಗೆಶ್, ಶ್ರ. ಕೆ.ಪಿ. ಷುಫರಸಮಣ್ಯ ಇನುು 

ಅನೆಕಯು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿದುು ಹಹಗೊ ಇದೆ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:9/2ಯ 

ಷಕಹೆರಿ ವಹಲಹ ಆಟದ ಮೆದಹನ ಷುಭಹಯು 3ಎಕಯೆ ಜಹಗನುು ಶ್ರ. 

ಕೆ.ಸ.ಕೃಶಣಭೊತಿೆ ಎಂಫುಯು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Mudigere 

Taluk, Mudigere

20/07/2010 10/08/2010

9

10



836 ಕೆ.. ಚ್ಂದರವೆಖರ್

ಬನ್ ಷುಫಬಮಯ

ಭಹವಿನಕೆಯೆಗಹರಭ, 

ಕಳಷ ಅಂಚೆ,

ಭೊಡಿಗೆಯೆ 

ತಹಲೊಾಕು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ. ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

21/07/2010 434,32

5,434,

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಕಳಷ

ಭಹವಿನಕೆಯೆ

ಭೊಡಗೆಯೆ ತಹಲೊಾಕು, ಕಳಷ ಹೆೊಫಳಿಮ ಅನೆಕ ಗಹರಭಗಳ ಷಕಹೆರಿ 

ಜಮನನುು ಅಕರಭಹಗಿ ಅಕರಭ ಷಕರಭ ಯಜನೆಮಡಿ ಭಂಜೊಯು 

ಭಹಡುತಿುಯು ಫಗೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

22/07/2010 12/08/2010

878 ಭಲೆಾಗೌಡ

ಹೆೊಷುಯ, 

ಗೆೊಣಿಬಡು, 

ಭೊಡಿಗೆಯೆ 

ತಹಲೊಾಕು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ.

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

10/08/2010 160 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಗೆೊಣಿಬಡು

ಗೆೊಣಿಬಡು

ಗೆೊಣಿಬಡು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:160ಯ ಷುಭಹಯು 260ಎಕಯೆ ಅಯಣ್ಯ 

ಇಲಹಖೆಮ ಜಹಗನುು ಸಹೆಜನಿಕಯು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ತ್ಂತಿ 

ಫೆಲ್ಲ ನಿಮೆಸಕೆೊಂಡು ಕಹಫಿ ತೆೊಟ ಭಹಡಿಯುತಹುಯೆ. ಈ ಒತ್ುುರಿ 

ಜಹಗನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Mudigere 

Taluk, Mudigere

11/08/2010 31/08/2010

11

12



894 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ಮೆಣ್ಸನ 

ಭಲೆಾದೆಯಸಳಿು

ಭೊಗಿುಸಳಿು ಅಂಚೆ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

18/08/2010 8 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕಷಫಹ

ಶ್ಯಗುಂದ

ಶ್ಯಗುಂದ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:8ಯ ಷುಭಹಯು 35ಎಕಯೆ ಗೆೊಭಹಳ 

ಜಮನನುು ಶ್ರ. ಯೆಣ್ಣಸದುಮಯ ಬನ್ ಭರಿಮಮಯ (ಹರಧಹಯಕಯು) 

ಇಯು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ಅಕರಭ ದಹಖಲೆಗಳನುು 

ಷೃಷ್ಟಿಸಕೆೊಂಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Chikmagal

ur Taluk, 

Chikmagalur.

19/08/2010 09/09/2010

935 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ನ.ಯಹ.ುಯ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

01/09/2010 179 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಕಷಫಹ

ನಹಗಹಾುಯ

ನಹಗಲಹುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:179ಯ ಷುಭಹಯು 151ಎಕಯೆ ಶ್ರಗಂಧ 

ಅಯಣ್ಯ ಮಷಲು ಜಮನು ಒತ್ುುರಿ ಹಹಗೊ ಷ.ನಂ:179ಯ 

ಬೊಮಮನುು ಅಕರಭಹಗಿ ಯೆತ್ರಿಗೆ ಭಂಜೊಯು ಭಹಡಿಯುುದು 

ಹಹಗೊ ಕೆಲಯು ಅಕರಭ ದಹಖಲೆ ಷೃಷ್ಟಿಸ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತಿುಯು 

ಫಗೆ.ೆ

Deputy Conservator 

of Forest, Koppa 

Taluk, Chickmagalur 

District.

02/09/2010 20/09/201014

13



999 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

29/09/2010 50,53,5

6

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಕಳಷ

ಷಂಸೆ

ಕಳಷ ಹೆೊಫಳಿಮ ಷ.ನಂ:50, 53, 56ಯ ಜಮನುಗಳನುು ಅಕರಭಹಗಿ 

ಭಂಜೊಯುಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯು ಹಹಗೊ ಇನೊು ಸಲು ಷಕಹೆರಿ 

ಜಮನುಗಳ ಒತ್ುುರಿಮನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷಲು ಕೆೊರಿಕೆ. 

(ಒತ್ುುರಿದಹಯಯ ಟ್ಟಿ ಲಗತಿುಸದೆ).

Tahsildar,Mudigere 

Taluk, Mudigere

06/10/2010 26/10/2010

1063 ದವಯಥೆಗೌಡ ಬನ್ 

ಲೆಟ್ ಯಹಮೆಗೌಡ

ಬಳಿಕಲಾಸಳಿು, 

ಲಕಹಯ ಹೆೊಫಳಿ

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ತಹಲೊಾಕು ಹಹಗೊ 

ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

03/11/2010 85 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಲಕಹಯ

ಬಳೆಕಲಾಸಳಿು

ಶ್ರನಿಹಷುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:85ಯ 4ಎಕಯೆ ಜಮನನುು ಶ್ರಭತಿ 

ಗೌಯಭಮ ಕೆೊಂ. ಫಲಯಹಮೆಗೌಡ ಯಯು ಅಕರಭದಹಖಲೆ ಷಲ್ಲಾಸ 

ಫಗರ್ ಸುಕುಕಂ ಭಂಜೊಯು ಡೆಮಲು ಮತಿುಸಯುುದನುು 

ರಿಗಣಿಷದಿಯು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Chikmagal

ur Taluk, 

Chikmagalur.

08/11/2010 29/11/2010

15

16



1126 ಎಂ.ಡಿ. 

ಲಕ್ಷ್ಮನಹಯಹಮಣ್

ಕನಹೆಟಕ ಕೆಭಗೆ 

ಅಭಿೃದಿಿ ನಿಗಭ 

ನಿಮಮತ್

ಅಧಯಕ್ಷಯು ಹಹಗೊ 

ಭಹರ್ಜವಹಷಕಯು

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

ಪಿ.ಕೆ. ಷುಫಬಮಯ, 

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. 

03/12/2010 24 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕಡೊಯು

ಮಗಟ್ಟ

ಯಹಂುಯ

ಯಹಂುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:24ಯಲ್ಲಾನ 15ಅಡಿ ಸಹೆಜನಿಕ ಯಸೆುಮನುು 

ಗಹರಭದ ಕೆಲಯು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ಉಳಿಮೆ 

ಭಹಡುತಿುಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಸ ಗಹರಭಷಥರಿಗೆ ಸಹೆಜನಿಕ ಯಸೆು 

ಭಹಗೆನುು ಕಲ್ಲಪಸಕೆೊಡಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Kadur 

Taluk, Kadur

29/12/2010 19/01/2011

1137 ಶ್ರ. ೆಂಕಟೆವ 

ಬನ್ ಧಭೆನಹಮಕ

ಷುತ್ು, ಗುಬಬಗ 

ಗಹರಭ, ಷುತ್ು ಅಂಚೆ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ 

ತಹಲೊಾಕು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

09/12/2010 75ಯ 

ಫಹಜು, 

46

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಫಹಳೆಹೆೊನೊುಯು

ಈಚೆಕೆಯೆ

ಈಚೆಕೆಯೆ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:75ಯ ಫಹಜುವಿನ ಸಹೆಜನಿಕ ಯಸೆುಮನುು 

ಹಹಗೊ ಷ.ನಂ:46ಯ ಷುಭಹಯು 8ಎಕಯೆ ಅಯಣ್ಯ ಬೊಮಮನುು ಶ್ರ. 

ಯಮೆವ ಬನ್ ಶ್ರನಿಹಷ ನಹಮಕ ಎಂಫುಯು ಒತ್ುುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಸ, ಸಹೆಜನಿಕ ಯಸೆುಮನುು 

ಕಲ್ಲಪಸಕೆೊಡಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Narasimhar

ajapura Taluk, 

Narasimharajapura

10/12/2010 30/12/2010

17
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1148 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ಈಚ್ುಫೆಲು

ಕೆೊಪತಹಲೊಾಕು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

14/12/2010 314 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕೆೊಪ

ಸರಿಸಯುಯ

ಬಂಡಿಗಡಿ

ಬಂಡಿಗಡಿ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:314ಯ ಷಕಹೆರಿ ಜಮನನುು ಶ್ರ. ಉಮೆಶ್ 

ಯಯು 10ಎಕಯೆ, ಶ್ರ. ಶ್ರನಿಹಷಗೌಡ ಯಯು 3ಎಕಯೆ, 

ಶ್ರ.ಚ್ಂದರಪಗೌಡ ಯಯು 3ಎಕಯೆ ಇನೊು ಸಲು ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು 

ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ್ಹಗಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನುು 

ನೆಟ್ಟಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಸ ಷದರಿ ಜಹಗನುು ಷಕಹೆಯದ ವಕೆಕ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Koppa 

Taluk, Koppa.

15/12/2010 05/01/2011

1157 ಶ್ಶ್ರ್ .ಬ.ಎಸ್ 

ಹಹಗೊ 

ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು

ಬಹಸು, ಭತಿುಕಟೆಿ 

ಪಸ್ಿ

ಭೊಡಿಗೆಯೆ 

ತಹಲೊಾಕು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

18/12/2010 178 

(ಸಳ  ೆ

ನಂ.18)

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಫಣ್ಕಲ್

ಹೆಗುೆಡುಾ

ಹೆಗುೆಡುಾ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:178 (ಸಳ  ೆನಂ.18)ಯ ಷಕಹೆರಿ ಜಮನನುು 

ಹಠ ವಹಲೆಗೆ ಭಂಜೊಯು ಭಹಡಿಯು 20ಗುಂಟೆ ಜಹಗನುು ಶ್ರ. 

ಷತಿಶ್ ಹಹಗೊ ನಯೆಂದರ ಯಯು ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಷಹಹಮದಿಂದ 

ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು 

ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

20/12/2010 10/01/201120
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1159 ಕೆ.ಕೆ. ವಿಯಪ 

ಹೆಗಡೆ ಬನ್ 

ಕಹಡಪ ಹೆಗಡೆ

ಕೆಳಕೆೊಚ್ಚಳಿು 

ಹಸ, 

ಕೆೊಚ್ಚಳಿುಗಹರಭ

ತೆಕೊಕಯು ಅಂಚೆ, 

ವೃಂಗೆರಿ ತಹಲೊಾಕು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

18/12/2010 41 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ವೃಂಗೆರಿ

ಕಷಫಹ

ಕೆೊಚ್ಚಳಿು

ಕೆೊಚ್ಚಳಿುಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:41ಯಲ್ಲಾ 240ಎಕಯೆ ಷಕಹೆರಿ ಜಮನಿದುು 

ಷದರಿ ಷೆೆ ಜಮನಿಗೆ ಶ್ರ. ಯಹಜವೆಖಯ ಯಯು 1ಎಕಯೆ 20ಗುಂಟೆ, 

ಶ್ರ. ಷತಿವ 1ಎಕಯೆ, ಶ್ರ. 1ಎಕಯೆ 20ಗುಂಟೆ ಜಮನಿಗೆ ಅಕರಭ ದಹಖಲೆ 

ನಿಡಿ ಸಹಗುಳಿ ಚಿಟ್ಟ ಡೆದಿಯುುದನುು ಯದುುಗೆೊಳಿಸ ಷಕಹೆಯದ 

ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Sringeri 

Taluk, Sringeri.

20/12/2010 10/01/2011

1279 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ಸರಿಸಯುಯ

ಕೆೊಪ ತಹಲೊಾಕು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

17/01/2011 - ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕೆೊಪ

ಸರಿಸಯುಯ

ಸರಿಸಯುಯ

ಸರಿುಯ ಗಹರಭದ ಎನ್.ಹೆಚ್.13ಯ ಯಸೆುಮ ಚ್ಯಂಡಿ ಮೆಲೆ ಅಂಗಡಿ 

ಭಳಿಗೆ ನಿಮೆಸ ನಿಯು ಸರಿಮಲು ತೆೊಂದಯೆ ಆಗಿಯುುದನುು 

ತೆಯುಗೆೊಳಿಷಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Koppa 

Taluk, Koppa.

18/01/2011 08/02/2011
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1319 ಸಹೆಜನಿಕಯು, 

ನಂದಿ ಗಹರಭ

ಲ್ಲಂಗದಸಳಿು 

ಹೆೊಫಳಿ

ತ್ರಿಕೆಯೆ ತಹ.

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

01/02/2011 1, 

37/1ಬ, 

48, 59, 

60/ಪಿ1 

ಹಹಗೊ 

ಇತ್ಯೆ

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ತ್ರಿಕೆಯೆ

ಲ್ಲಂಗದಸಳಿು

ನಂದಿ

ನಂದಿ ಗಹರಭದ ಬಹರಿ ರಭಹಣ್ದ ಅಯಣ್ಯ ಬೊಮಮನುು ಕೆಲು 

ರಬಹವಿಗಳು ಭತ್ುು ಸಹೆಜನಿಕಯು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯುುದನುು 

ತೆಯುಗೆೊಳಿಸ ಅಯಣ್ಯ ಬೊಮಮನುು ಷಂಯಕ್ಷ್ಷಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

02/02/2011 22/02/2011

1334 ಹಂಡು ಬನ್ 

ನಟಯಹಜ 

ಮದಲ್ಲಮಹರ್

ಯಹಂುಯ ಗಹರಭ 

ಭತ್ುು ಅಂಚೆ

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ತಹ 

ಭತ್ುು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

05/02/2011 302 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಅಂಫಳೆ

ಕದಿರಮದಿರ

ಕದಿರಮದಿರ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:302ಯ ಷುಭಹಯು 5ರಿಂದ 10ಎಕಯೆ 

ಜಮನನುು ಶ್ರ.ವಹಂತೆಗೌಡ ಬನ್ ತಿಮೆೇಗೌಡ ಭತ್ುು ಶ್ರ. 

ಭಂಜುನಹಥ ಎಂಫುಯು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ 

ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

07/02/2011 27/02/2011
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1343 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು,

ತ್ರಿಕೆಯೆ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

08/02/2011 3/1 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ತ್ರಿಕೆಯೆ

ಅಭೃತಹುಯ

ಓಫಳಹುಯ

ಓಫಳಹುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:3/1ಯ 5ಎಕಯೆ 11ಗುಂಟೆ ಖಯಹಫು 

ಜಮನಿನ 1ಎಕಯೆ 39ಗುಂಟೆ ಕಟೆಿ ಭತ್ುು 03ಗುಂಟೆ ಕಹಲು ದಹರಿಮ 

ಉಳಿಕೆ ಬೊಮಮನುು ಶ್ರ.ಈವವಯಪ ಬನ್ ಗಿರಿಮಪ ಅಕರಭಹಗಿ 

ರಿತಿೆಸ ಸಹಗುಳಿ ಭಹಡುತಿುಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Tarikere 

Taluk, Tarikere

09/02/2011 01/03/2011

1407 ನಿಲೆಶ್ ಬನ್ 

ವಿವವನಹಥ

ಭುತಿುನಕೆೊಪ 

ಪಸ್ಿ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ 

ತಹ.

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

15/03/2011 85 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಕಷಫಹ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ವಿಠಲ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:85ಯಲ್ಲಾ 4ಎಕಯೆ 38ಗುಂಟೆ ಷಕಹೆರಿ ಜಮನನುು 

ಅಕರಭಹಗಿ ಶ್ರ. ವಹಂತ್ಕುಭಹರ್ ಯರಿಗೆ ತಹಲೊಾಕು ಕಛೆರಿಮಲ್ಲಾ 

ಅಕರಭಹಗಿ ಭಂಜೊಯು ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

16/03/2011 06/04/201126
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1408 ಭನು ಬನ್ 

ಭಂಜಪ

ಈಚಿಕೆಯೆ ಗುಬಬಗಹ 

ಪಸ್ಿ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ 

ತಹ

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

15/03/2011 243 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಕಷಫಹ

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಭುತಿುನಕೆೊಪ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:243ಯಲ್ಲಾ 2ಎಕಯೆ 20ಗುಂಟೆ ಷಕಹೆರಿ 

ಜಮನನುು ಅಕರಭಹಗಿ ಶ್ರ.ಡಿ.ಸ. ದಿಹಕರ್ ಭತ್ುು ಉಭಹದಿಹಕರ್ 

ಯರಿಗೆ ಭಂಜೊಯು ಭಹಡಿಯು ಫಗೆೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

16/03/2011 06/04/2011

1482 ಎಂ.ಹೆಚ್.ವಿಯಬದರ

ಪ

ಅಧಯಕ್ಷಯು

ಸುಣ್ಷಘಟಿ 

ಗಹರಭದ ನಹಗರಿಕ 

ಹೆೊಯಹಟ ಷಮತಿ

ಸುಣ್ಷಘಟಿ ಗಹರಭ 

ಭತ್ುು ಅಂಚೆ, 

ತ್ರಿಕೆಯೆ ತಹಲೊಾಕು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

13/04/2011 23, 55, 

197

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ತ್ರಿಕೆಯೆ

ಅಭೃತಹುಯ

ಸುಣ್ಷಘಟಿ

ಸುಣ್ಷಘಟಿ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:23, 55, 197ಯ ಕೆಯೆ ಜಮನಿನ 

ಒತ್ುುರಿಮನುು ಷೆೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ನಕಹವೆಮಲ್ಲಾ ಗುಯುತಿಷಲು 

ಹಹಗೊ ಷದರಿ ಜಮನಿನ ಒತ್ುುರಿಮನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Tarikere 

Taluk, Tarikere

15/04/2011 05/05/2011
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1499 ಡಹ.ಓಫಹನಹಮಕ್

ಛತ್ರದಬದಿ, 

ನಹಯಮಫೆಲೆ 

ಅಂಗಡಿ ಎದುಯು

ಕಡೊಯು-577 548

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

20/04/2011 ರಿ.ಷ.

ನಂ:117

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕಡೊಯು

ಕಷಫಹ

ಕಡೊಯು

ಕಡೊಯು ಗಹರಭದ ರಿ.ಷ.ನಂ:117 ಷುಭಹಯು 16ಗುಂಟೆ ಖಯಹಫು 

ಜಮನನುು ಶ್ರ.ಉೆಂದರನಹಥ್ ಬನ್ ಭಲಾಮಯವೆಟ್ಟಿ ಯಯು 

ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು, ಖಹತೆ ಷೃಷ್ಟಿಸಕೆೊಂಡು ಹಹಗೊ 

ನಿೆವಗಳನುು ವಿಂಗಡಿಸಕೆೊಂಡಿಯು ಫಗೆೆ ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Kadur 

Taluk, Kadur

21/04/2011 11/05/2011

1559 ೆ.ಸ. ವಿವವನಹಥ್

ವಹಷಕಯು, ಕಡೊಯು 

ವಿಧಹನಷಬಹ ಕ್ೆತ್ರ

ಕಡೊಯು-577 548

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ತ್ರದ ಭೊಲಕ

ದೊ:08267-222288

21/05/2011 - ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕಡೊಯು

ಕಷಫಹ

ಕಡೊಯು

ಕಡೊಯು ಟಿಣ್ದ ುಯಷಬಹ ಹಯಪಿುಮಲ್ಲಾ ಫಯು ಉದಹಯನ ಭತ್ುು 

ನಹಗರಿಕ ಸೌಲಬಯಕಹಕಗಿ ಮಷಲ್ಲಟ್ಟಿಯು ಜಹಗನುು ಅಕರಭಹಗಿ  

ಒತ್ುುರಿಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ಗೃಸ ನಿಮೆಷುತಿುಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷು 

ಕುರಿತ್ು.

Chief Officer, Kadur 

Municipality, 

Chickmagalur District

23/05/2011 13/06/2011
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1582 ಜೆನಿುಕಹಾಸ್ ಡೆವಿಡ್

ಯಹಜಯ 

ಉಹಧಯಕ್ಷಯು, 

ಜಮಕನಹೆಟಕ 

ಷಂಘಟನೆ

ಆದಿವಕ್ಕುನಗಯ 

ಯಹಂುಯ ಅಂಚೆ

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

98459245999

02/06/2011 302 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಅಂಫಳೆ

ಕದಿರಮದಿರ

ಕದಿರಮದಿರ ಗಹರಭದ ಷ.ಣ್ಂ:302ಯಲ್ಲಾನ ಷುಭಹಯು 5 ರಿಂದ 10ಎಕಯೆ 

ಜಮನಿನಲ್ಲಾ ರಬಹವಿ ಯಕ್ಕುಗಳಹದ ಶ್ರ.ವಹಂತೆಗೌಡ ಬನ್ ತಿಮೆೇಗೌಡ 

ಭತ್ುು ಭಂಜುನಹಥ ಯಯು ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ುುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಸ ಷದರಿ ಜಮನನುು ಷಕಹೆಯದ 

ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Chikmagal

ur Taluk, 

Chikmagalur.

03/06/2011 28/06/2011

1613 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ಫೆಲೆನಸಳಿು

ತ್ರಿಕೆಯೆ ತಹ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

17/06/2011 13 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ತ್ರಿಕೆಯೆ

ಕಷಫಹ

ಹಿಯೆಕಹತ್ೊಯು

ಹಿಯೆಕಹತ್ೊಯು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:13ಯಲ್ಲಾನ ಕೆಯೆ ಜಮನಿನ 

ಭಧಯಬಹಗದಲ್ಲಾ ಕೆಲು ರಬಹವಿಗಳು ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ುುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ಯಸೆು ನಿಮೆಸಕೆೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು 

ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Tarikere 

Taluk, Tarikere

18/06/2011 13/07/201132
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1662 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು 

ವೃಂಗೆರಿ 

ತಹಲೊಾಕು, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ, ಅರ್ಜೆ ಭೊಲಕ

12/07/2011 45, 

46, 47, 

52, 53, 

64

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ವೃಂಗೆರಿ

ಕಷಫಹ

ವೃಂಗೆರಿ

ಫೆೊಳುಗಡೆೆ ಭಹಗೆಹಗಿ ವೃಂಗೆರಿಗೆ ಹೆೊಗಲು ಷಂಕೆ ಕಲ್ಲಪಷು 

ಎನ್ .ಹೆಚ್-13 ಯಲ್ಲಾ ಷ.ನಂ. 45, 46, 47, 52, 53, 64ಯ ನಡುವಿನ 

ಷಕಹೆರಿ ಯಸೆು ಜಹಗನುು ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ುುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Sringeri 

Taluk, Sringeri.

13/07/2011 07/08/2011

1671 ರ್ಜ. ಕೃಶಣ ಬನ್ 

ಗೆೊಹಲಮಯ

ಛತ್ರದ ಬದಿ, 

ಕಡೊಯು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

12/07/2011 ಎನ್.ಹೆ

ಚ್. 206

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕಡೊಯು

ಕಷಫಹ

ಕಡೊಯು

ಕಡೊಯು ುಯಷಬಹ ಹಯಪಿುಮಲ್ಲಾ ಫಯು ಎನ್.ಹೆಚ್. 206ಯ 

ಫಹಜುವಿನಲ್ಲಾ ಅಕರಭಹಗಿ ಷಕಹೆರಿ ಕಹಲುೆ, ಷಮವಹನ ಜಹಗದಲ್ಲಾ 

ಕಟಿಡ ನಿಮೆಷಲು ನಿಮಭ ಫಹಹಿಯಹಗಿ ಯಹನಗಿ ನಿಡಿದ ಫಗೆೆ 

ಕಹನೊನು ರಿತಿ ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

13/07/2011 07/08/2011
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1702 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ನಂದಿ

ಲ್ಲಂಗದಸಳಿು 

ಹೆೊಫಳಿ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

04/08/2011 - ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ತ್ರಿಕೆಯೆ

ಲ್ಲಂಗದಸಳಿು

ನಂದಿ

ನಂದಿ ಗಹರಭದಲ್ಲಾನ ಅಯಣ್ಯ ಬೊಮಮಲ್ಲಾನ ಭಯಗಳನುು ಅಕರಭಹಗಿ 

ಕಡಿಮುತಿುಯುುದನುು ತ್ಡೆದು ಷದರಿ ಜಮನನುು ಷಂಯಕ್ಷ್ಷಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy Conservator 

of Forest, Koppa 

Taluk, Chickmagalur 

District.

05/08/2011 30/08/2011

1782 ಭೊಗರ್ಜೆ

ತೆಗೊಯು ಗಹರಭ, 

ಕಷಫಹ ಹೆೊಫಳಿ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

24/10/2011 13 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕಷಫಹ

ತೆಗೊಯು

ತೆಗೊಯು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:13ಯ 2ಎಕಯೆ 1ಗುಂಟೆ, ಯಮೆವ ದೆಯ 

ಇನಹಂ ಜಮನು ಹಹಗೊ ಇತ್ಯೆ ಜಮನಿನ ಒಟುಿ 44ಎಕಯೆ ಜಮನಿನ 

ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Chikmagal

ur Taluk, 

Chikmagalur.

26/10/2011 21/11/2011
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1801 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ಕೆೊಚ್ಚಳಿು

ವೃಂಗೆರಿ 

ತಹಲೊಾಕು, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ. ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

19/11/2011 109, 

41ಪಿ, 49

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ವೃಂಗೆರಿ

ಕಷಫಹ

ಕೆೊಚ್ಚಳಿು

ಕೆೊಚ್ಚಳಿು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:109, 41ಪಿ ಭತ್ುು ಫೆಟಿಗೆಯೆ ಗಹರಭದ 

ಷ.ನಂ:49ಯಲ್ಲಾನ ಅಕರಭಹಗಿ ಫೆಲೆಫಹಳು ಭಯಗಳನುು 

ಕಡಿಮುತಿುಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು ಹಹಗೊ ಷದರಿ ಜಮನನುು 

ಷಂಯಕ್ಷ್ಷಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Sringeri 

Taluk, Sringeri.

19/11/2011 14/12/2011

1805 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ಅಡೆಗದೆು

ಕಷಫಹ ಹೆೊ. 

ವೃಂಗೆರಿ ತಹ. 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ. ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

21/11/2011 - ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ವೃಂಗೆರಿ

ಕಷಫಹ

ಅಡೆಗದೆು

ಅಡೆಗದೆು ಗಹರಭದ ಗೆೊಳುಗೆೊಡಿನಲ್ಲಾನ ಷಕಹೆರಿ ಜಮನನುು  

ಶ್ರ.ಯತ್ುಭಮ ಕೆೊಂ ಭಂಜಪ ಗೌಡ ಯಯು ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ುುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ಖಹಷಗಿ ಕಂನಿಮಯಹದ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಯರಿಗೆ ಟರ್ 

ನಿಮೆಷಲು ಗುತಿುಗೆಗೆ ನಿಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Sringeri 

Taluk, Sringeri.

22/11/2011 16/12/201138
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1926 ಯಹಘೆಂದರ .ಕೆ

ಪಿರಮಂದ 

ನಿಲಮ, 

ಮೆಲ್ಲನೆಟೆ, 

ವಿದಹಯನಗಯ ಕೌರಿ 

ಯಸೆು, ಕೆೊಪ ತಹ. 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ-577126. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

21/06/2012 77 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕೆೊಪ

ಕಷಫಹ

ಸಯಂದೊಯು

ಸಯಂದೊಯು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:77ಯಲ್ಲಾನ ಸಹೆಜನಿಕ ಉದಹಯನನಕೆಕ 

ಮಷಲ್ಲಟಿ ಷಕಹೆರಿ ಜಮನಿಗೆ ಶ್ರ. ವಿ.ಯಹಭಣ್ಣ ಬನ್ ೆಂಕಪ 

ೂಜಹರಿ ಯಯು ಅಕರಭ ದಹಖಲೆ ಷೃಷ್ಟಿಸಕೆೊಂಡು ಕಟಿಡ 

ನಿಮೆಷುತಿುಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಸ ಸಹೆಜನಿಕ ಉಯಗಕೆಕ 

ಮಷಲ್ಲಡಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Koppa 

Taluk, Koppa.

25/06/2012 19/07/2012

1927 ಕೃಶಣ ೂಜಹರಿ 

ಭತ್ುು 

ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು

ಅಬಬ ಗುಂಡಿ, 

ಹಿಯೆಕೆೊಡಿಗೆ 

ಗಹರಭ, ಕಷಫಹ 



1999 ಜೆ.ರ್ಜ. ಕೃಶಣಭೊತಿೆ

ಯಹಜಯ ಷಂಘಟನಹ 

ಕಹಮೆದಶ್ೆ, 

ಯಹಜಯ ಜನತಹದಳ 

(ಜಹತಹಯತಿತ್), 

ಫೆಂಗಳೂಯು. 

ವಿಳಹಷ : ಕಹಫಿ 

ಹಾಂಟರ್, 

ಕಸೆಕಫೆಲು, 

ಗೆೊಣಿಬಡು 

31/12/2012 160 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಗೆೊಣಿಬಡು

ಗೆೊಣಿಬಡು

ಭೊಡಿಗೆಯೆ ತಹಲೊಾಕ್ಕನ ಕುದುಯೆಗುಂಡಿ, ಕಭಮಯಗೆೊಡು ಹಹಗೊ 

ಚ್ಂದಹರುಯ ಗಹರಭಗಳಲ್ಲಾ ಶ್ರ. ಸದಹುಥೆ ಹೆಗಡೆ ಇಯು ಷಕಹೆರಿ 

ಜಮನನುು ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ಕಹಫಿ ಫೆಳ  ೆ

ಫೆಳೆಮುತಿುಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

01/01/2013 27/01/2013

2007 ಕೆ.ಆರ್. 

ಹಲಚ್ಂದರ ಬನ್ 

ದಿ|| ಕೆ.ಎಲ್. 

ಯಹಭಬಟಿ

ಹೆಯೊಯು ಗಹರಭ, 

ಕುಂಚೆಫೆಲು 

ಅಂಚೆ, ವೃಂಗೆರಿ 

ತಹ. 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ. ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

15/01/2013 66, 67 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ವೃಂಗೆರಿ

ಕಷಫಹ

ಹೆಯೊಯು

ಹೆಯೊಯು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:66 ಭತ್ುು 67ಯಲ್ಲಾ ಅಯಣ್ಯ ಫೆಳೆಸಕೆೊಂಡು 

ಫಯುತಿುದುು ಇದಯಲ್ಲಾ ಶ್ರ. ಕೆ.ಟ್ಟ. ಭಧುಕಯ ಬನ್ ತಿಮೆೇಗೌಡ ಯಯು 

ಅಕರಭಹಗಿ ಗೃಸ ನಿಮೆಸಕೆೊಂಡಿಯುುದನುು ಹಹಗೊ ಷದರಿ ಷೆೆ 

ನಂಫರಿನ ಕೆಯೆ ಜಮನಿನಲ್ಲಾ ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು ಅಕರಭಹಗಿ 

ಗುಡಿಷಲುಗಳನುು ನಿಮೆಸಕೆೊಂಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷಲು 

ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Sringeri 

Taluk, Sringeri.

16/01/2013 18/02/2013
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2023 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ಹೆಗಹೆಯು ಗಹರಭ,

ಮೆಗುಂದಹ 

ಹೆೊಫಳಿ, ಕೆೊಪ 

ತಹಲೊಾಕು, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ. ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

13/03/2013 200, 

206

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ವೃಂಗೆರಿ

ಕಷಫಹ

ಗಿಣಿಕಲು

ಗಿಣ್ಕಲು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:200 ಭತ್ುು 206ಯಲ್ಲಾ ಷುಭಹಯು 60ಎಕಯೆ 

ಹಹಗೊ ಹೆಗಹೆಯು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:132ಯಲ್ಲಾ 25ಎಕಯೆ ಅಯಣ್ಯ 

ಜಮನಿನಲ್ಲಾನ ಫೆಲೆ ಫಹಳು ಭಯಗಳನುು ಅಕರಭಹಗಿ ಕಡಿದು 

ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿ ಹಹಗೊ ಷದರಿ ಜಮನಿನಲ್ಲಾ ಕಹಫಿ, ಸಲವರ್ ಹಹಗೊ 

ಇತ್ಯೆ ಗಿಡಗಳನುು ನೆಟ್ಟಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಕಹನೊನು ರಿತಹಯ ಕರಭ 

ಕೆಗೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy Conservator 

of Forest, Koppa 

Taluk, Chickmagalur 

District.

16/03/2013 15/04/2013

2112 ಕ್ಕಯಣ್ ಗೌಡ

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ. ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

13/12/2013 1 

(ಹೆೊಷ 

ಷ.ನಂ:1

0, 11, 

12, 13)

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕಷಫಹ

ಕಯಡಿಸಳಿು ಕಹಲು

ಕಯಡಿಸಳಿು ಕಹಲು ಗಹರಭದ ಸಳೆ ಷ.ನಂ:1 (ಹೆೊಷ ಷ.ನಂ:10, 11, 12, 

13)ಯ 25ಎಕಯೆ ಫೆಲೆ ಫಹಳು ಅಯಣ್ಯ ಜಮನಿಗೆ ಕೆಲು ಯಕ್ಕುಗಳು 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಷಹಹಮದಿಂದ ಫೆೊಗಸ್ ದಹಖಲೆ 

ಷೃಷ್ಟಿಸಕೆೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಕಹನೊನು ರಿತಹಯ ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು 

ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

16/12/2013 16/01/201444
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2180 ಯಮೆಶ್ ಬನ್ 

ನಹಗಯಹಜಪ 

ಹಹಗೊ ಇತ್ಯಯು

ಅತಿುಗೆನಹಳು, 

ತ್ರಿಕೆಯೆ 

ತಹಲೊಾಕು, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ. ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

22/04/2014 14/ಪಿ1 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ತ್ರಿಕೆಯೆ

ಕಷಫಹ

ದಹಯಂುಯ

ದಹಯಂುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:14/ಪಿ1 ಯಲ್ಲಾನ ಷಕಹೆರಿ ಜಮನನುು ಫಹಜು 

ಜಮನುನಯಹದ ಶ್ರ. ಗೆೊವಿಂದಪ ಬನ್ ಚೌಡಪ ಯಯು 

ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡು ತ್ಂತಿ ಫೆಲ್ಲ ನಿಮೆಸಯುುದನುು 

ತೆಯುಗೆೊಳಿಸ, ಷದರಿ ಜಹಗನುು ಸಹೆಜನಿಕ ಉಯಗಕೆಕ 

ಮಷಲ್ಲಡಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Tahsildar,Tarikere 

Taluk, Tarikere

23/04/2014 24/05/2014

2207 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ಹೆಚ್.ತಿಭಹಮುಯ

ಕಷಫಹ ಹೆೊಫಳಿ, 

ತ್ರಿಕೆಯೆ 

ತಹಲೊಾಕು, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ. ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

23/06/2014 26 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ತ್ರಿಕೆಯೆ

ಕಷಫಹ

ಹೆಚ್.ತಿಭಹಮುಯ

ಹೆಚ್ .ತಿಭಹಮುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:26ಯಲ್ಲಾ ಷುಭಹಯು 164ಎಕಯೆ 

ಷಕಹೆರಿ (ಅಯಣ್ಯ ಹಹಗೊ ಕಂದಹಮ) ಜಮನಿದುು, ಷದರಿ ಜಮನನುು 

"ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಪಹಯೆಸ್ಿ " ಯರಿಗೆ ಗುತಿುಗೆ ನಿಡಿದುು, ಷದರಿ ಗುತಿುಗೆಮ 

ಅಧಿಮು ಭುಗಿದ ನಂತ್ಯೂ ಇಯು ಅಕರಭಹಗಿ ಉಳಿಮೆ 

ಭಹಡುತಿುಯುುದಯ ಫಗೆೆ ಕಹನೊನು ರಿತಹಯ ಷೊಕು ಕೆಗೆೊಂಡು, ಷದರಿ 

ಜಮನನುು ಷಕಹೆಯದ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

24/06/2014 24/07/2014
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2224 ುಟಿಸಹವಮ .ವಿ

3ನೆ ಭುಖಯಯಸೆು, 

1ನೆ ಸಂತ್, 

ಫೃಂದಹನ 

ಎಕ್ಸ್ ಟೆಶುನ್, 

ಮೆಷೊಯು-

570020. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

08/08/2014 271 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಆತಿ

ಫಹಯಯಳಿು

ಫೆಯಳಿು ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:271ಯಲ್ಲಾನ ಷಕಹೆರಿ ಜಮನಿಗೆ 

ಶ್ರ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚ್ಂದರವೆಖಯ ಹಹಗೊ ಇಯ ಕುಟುಂಫದಯು ನಕಲ್ಲ 

ದಹಖಲೆ ಷೃಷ್ಟಿಸಕೆೊಂಡು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿಯುುದಯ ಫಗೆೆ 

ಕಹನೊನು ರಿತಹಯ ಷೊಕು ಕರಭ ಕೆಗೆೊಳುಲು ಕೆೊರಿಕೆ.

Asst. Commissioner 

Chikmagalur Sub 

division

Chikmagalur

16/08/2014 16/09/2014

2267 ಸಹೆಜನಿಕಯು 

ಭತ್ುು 

ಪಲಹನುಬವಿಗಳು

ಸಹೆಜನಿಕಯು 

ಭತ್ುು 

ಪಲಹನುಬವಿಗಳು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ.

24/01/2015 165 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ನಯಸಂಸಯಹಜುಯ

ಕಷಫಹ

ಹಿಳುಳಿು

ಹಿಳುಳಿು ಗಹರಭದಲ್ಲಾ 9-೦3 ಎಕಯೆ ಗಹರಭ (ಹಿಯೆಫೆಲ್) 

ಒತ್ುುರಿಮನುು ಖುಲಹಾಡಿಷು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Narasimhar

ajapura Taluk, 

Narasimharajapura

30/01/2015 03/02/2015
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2282 ಬ.ಕೃಶಣನಹಮಕ್  

ಎಂ.ಎ.

ಪಿಯುಮೆನಸಳಿು 

ತ್ರಿಕೆಯೆ ತಹ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

ಅರ್ಜೆಭೊಲಕ

11/02/2015 40 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ತ್ರಿಕೆಯೆ

ಕಷಫಹ

ಪಿಯುಮೆನಸಳಿು

ಪಿಯುಮೆನಸಳಿು ಗಹರಭದ ಷೆೆ ನಂಫರ್ 40ಯಲ್ಲಾ ಷಕಹೆರಿ (ಸದುಕಟೆಿ) 

ಕೆಯೆಮನುು ಎಲ್.ಸೆೊಭನಹಮಕ, ನಿೃತ್ು ಶ್ಯಸೆುದಹರ್ ಇಯು 

ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಡಿಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಸ ಷೊಕು ಕರಭ 

ಜಯುಗಿಷಫೆಕೆಂದು ಅರ್ಜೆ ಭೊಲಕ ಭನವಿ ಭಹಡಿಯುತಹುಯೆ.

Tahsildar,Chikmagal

ur Taluk, 

Chikmagalur.

23/02/2015 10/03/2015

2289 ವಹಂಬವಿ ಹಗೆಾ 

ಕೆೊಂ 

ಷಂತ್ಹಗೆಾ 

ನಹಕೆೊೆಡು ಭನೆ, 

ಆಲೆಟ್ಟಿ ಗಹರಭ, 

ಷುಳಯ, ದಕ್ಷ್ಣ್ 

ಕನುಡ ರ್ಜಲೆಾ.

08/01/2014 94 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಭೊಡಗೆಯೆ

ಫಹಳೂಯು

ಬಳಗಲ್ಲ

 ಬ.ಎಸ್.ಷತಿಶ್ ಬನ್ ಬ.ಪಿ. ಷುಫಬವೆಟ್ಟಿ ಹಹಲ್ಲ ೃತ್ು ನಿರಿಕ್ಷಕಯು, 

ಷೊಳಯ ಭತ್ುು ಇಯ ಷಹೆೊದಯ ಬ.ಎಸ್.ಷಂತೆೊಷ್ ಇುರಗಳು 

ಅಕರಭಹಗಿ ಆಸು ಷಂಹಧಿಸದ ಕುರಿತ್ು.

Asst. Commissioner 

Chikmagalur Sub 

division

Chikmagalur

26/02/2015 20/03/2015
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2317 ತ್ಸಶ್ಲಹುರ್ 

ಕಹಮಹೆಲಮ, 

ವೃಂಗೆರಿ 

ತಹಲೊಾಕು, 

ವೃಂಗೆರಿ, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ

09/12/2014 293 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ವೃಂಗೆರಿ

ಕಷಫಹ

ಫೆಳಂದೊಯು

.ಫೆಳುಂದೊಯು ಗಹರಭದ ಷೆೆ ನಂಫರ್ 293ಯ ಷಕಹೆರಿ ಜಹಗದಲ್ಲಾ 

ಅಕರಭಹಗಿ ವೆಡ್ ನಿಮೆಇಸಯುುದನುು ತೆಯುಗೆೊಳಿಷು ಫಗೆೆ.

Tahsildar,Sringeri 

Taluk, Sringeri.

15/04/2015 30/04/2015

2408 ಸಹೆಜನಿಕ 

ಬಕಹುಧಿಗಳು

ಶ್ರ 

ಶ್ಂಚಹಮತ್ನ 

ದೆಹಲಮ, ಹೆದೆಸ 

ಗಹರಭ, 

ಲೆೊಕನಹಥುಯ 

ಅಂಚೆ, ಕೆೊಪ 

ತಹಲೊಾಕು, 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

12/12/2015 ಗಹರಭ

ಠಹಣ್

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕೆೊಪ

ಸರಿಸಯುಯ

ಹೆದುಸೆ

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ, ಕೆೊಪ ತಹಲೊಾಕು, ಹೆದೆಸ ಗಹರಭದ ಶ್ರ 

ಶ್ಂಚಹಮತ್ನ ದೆಹಲಮದ ಜಹಗನುು ಈ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಮದ 

ಆಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿಮಹಗಿದು ಶ್ರ ಗಣ್ತಿ ವಹಸಿ ಫೆಲ್ಲ ಹಹಕ್ಕ 

ದೆಹಲಮದ ಜಹಗನುು ಒತ್ುುರಿ ಭಹಡಿಯುುದನುು, ಷದರಿ ಒತ್ುುರಿ 

ತೆಯುಗೆೊಳಿಷಲು ಕೆೊರಿ ನಿಡಿಯು ಸಹೆಜನಿಕ ಬಕಹುಧಿಗಳ ದೊರಿನ 

ಫಗೆ.ೆ

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

22/12/2015 10/01/2016
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2490 ಬಹಷಕರ್ ನಹಯ್ಸಕ 

ಭತ್ುು 

ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು

ಹಿಯೆಕೆೊಡಿಗೆ 

ಗಹರಭ, ಕಷಫಹ 

ಹೆೊಫಳಿ. ಕೆೊಪ 

ತಹಲೊಾಕು. 

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು 

ರ್ಜಲೆಾ.

20/08/2016 121 ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು

ಕೆೊಪ

ಕಷಫಹ

ಹಿಯೆಕೆೊಡಿಗೆ

ಚಿಕಕಭಗಳೂಯು ರ್ಜಲೆಾ. ಕೆೊಪ ತಹಲೊಾಕು, ಕಷಫಹ ಹೆೊಫಳಿ, 

ಹಿಯೆಕೆೊಡಿಗೆ ಗಹರಭದ ಷೆೆ ನಂಫರ್ 121ಯಲ್ಲಾ 3-30 ಎಕಯೆ ದಟಿ 

ಅಯಣ್ಯ ಇಯತ್ಕಕ ರದೆವನುು ಷಥಳಿಮ ಗಹರಭ ಂಚಹಯಿುಯಿಂದ 

ಅಯಣ್ಯ ನಹವ ಭಹಡಿ, ಅನಧಿಕೃತ್ಹಗಿ ಲೆಔಟ್ ನಿಭಹೆಣ್ 

ಭಹಡುತಿುದಹುಯೆ.  ಲೆಔಟ್ ನಿಭಹೆಣ್ ಭಹಡುುದನುು ಯದುುಡಿಷು 

ಫಗೆೆ ದೊಯು ದಹಖಲ್ಲಸಯುತಹುಯೆ.

Deputy 

Commissioner, 

Chickmagalur

31/08/2016 20/09/201653
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1044 ಶ್ರೀನಿಹಸ್ ಎನ್.

ವಿರ  ೀಧ ಕ್ಷದ ನಹಮಕಯ

ಆತ ಕಹಮಯದಶ್ಯ

ಅಜಿಭ ಲಕ

21/10/2010 - ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಚಳಕ ರ 

ತ್ಳಕು

ಗೌಯಷಭುದರಕಹಲು

ತ್ಳಕು ಹ  ೀಫಳಿಮ ಗೌಯಷಭುದರ, ಸನುಭಂತ್ನಸಳಿಿ, ಗ  ಲಲಯಸಟ್ಟಿ ಹಹಗ  

ತಿಮಹಾಲುಯ ಗಹರಭದ ಅಭೃತ್ಭಸಲ್ ಜಮೀನನುನ ಒತ್ುತರಿ ಮಹಡಿಕ  ಂಡು 

ಉಳಿಮೆ ಮಹಡುತಿತಯುುದನುನ ತ ಯುುಗ  ಳಿಷಲು ಕ  ೀರಿಕ .

Tahsildar,Cha

llakere Taluk

23/10/2010 13/11/2010

1216 ಶ್ರೀ.  ಂಕಟ ೀಶ್ ಬಿನ್ 

ಹ  ನನ

ಅಜಿಯಭ ಲಕ ಹಹಗ 

ಪಿ.ಕ . ಷುಫಬಮಯ, 

ಕ .ಎ.ಎಸ್.

ಕಂದಹಮ ಷಚಿಯ ಆತ 

ಕಹಮಯದಶ್ಯ

ತ್ರದ ಭ ಲಕ

05/01/2011 127 ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಹ  ಷದುಗಯ

ಕಷಫ

ಕಗ ರ 

ಕಗ ರ  ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ: 127ಯ 6ಎಕರ  ಷಕಹಯರಿ ಜಮೀನಿಗ  ಶ್ರೀ. ತಿಭಾ ಬಿನ್ 

ನಹಗ ಯಯು ಭ  ೀಗಸ್ ದಹಖಲ  ಷೃಷ್ಟಿಸಿಕ  ಂಡು ಬಹಯಂಕ್ ನಿಂದ ಸಹಲ 

ಡ ದಿಯುುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೀರಿಕ .

Tahsildar,Hos

adurga Taluk

06/01/2011 26/01/2011

District Name:ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ದಿನಹಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



1235 ಸಹಯಜನಿಕಯು, ಚಳಿಕ ರ 

ಚಳಿಕ ರ  ತಹ., ಚಿತ್ರದುಗಯ 

ಜಿಲ ಲ

ಅಜಿಯಭ ಲಕ ಹಹಗ  

ಪಿ.ಕ . ಷುಫಬಮಯ, 

ಕ .ಎ.ಎಸ್.

ಕಂದಹಮ ಷಚಿಯ ಆತ 

ಕಹಮಯದಶ್ಯ

ತ್ರದ ಭ ಲಕ

11/01/2011 ರಿೀ.ಷ.

ನಂ:238

ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಚಳಕ ರ 

ಕಷಬಹ

ಚಳಿಕ ರ 

ಚಳಿಕ ರ  ನಗಯದ ರಿೀ.ಷ.ನಂ:238ಯಲ್ಲಲ ಉದಹಯನನಕ ೆ ಮೀಷಲ್ಲಟ್ಿ ಜಹಗನುನ 

ಶ್ರೀ.ನಹಗರಹಜ್ ಯಯು ಒತ್ುತರಿ ಮಹಡಿಕ  ಂಡು ಕೆದಲ್ಲಲಯು ತ್ಭಾ ಜಮೀನಿಗ  

ಸ ೀರಿಸಿಕ  ಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೀರಿಕ .

Tahsildar,Cha

llakere Taluk

17/01/2011 07/02/2011

1633 ಸಹಯಜನಿಕಯು

ಅಜಿಯಭ ಲಕ

24/06/2011 13 ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಹ  ಳಲಕ ರ 

ಕಷಬಹ

ಮಹರಹುಯ

ಮಹರಹಫುಯ ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:13ಯಲ್ಲಲನ ಗ  ೀಮಹಳ ಜಮೀನನುನ ಶ್ರೀ. ಷುಫರಭಣಿ 

ಬಿನ್ ಪೊನನಸಹಾಮ ಯರಿಗ  ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಷಹಹಮದಿಂದ ಅಕರಭಹಗಿ 2ಎಕರ  

ಜಮೀನನುನ ಭಂಜ ರಹತಿ ಮಹಡಿಕ  ಂಡಿಯು ಫಗ ೆ ಹಹಗ , ಅಕರಭದಹಖಲ  

ಷೃಷ್ಟಿಸಿಕ  ಂಡಿಯು ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೀರಿಕ .

D.C.Chitradur

ga

25/06/2011 15/07/20114

3



1944 ಗಹರಭಷಥಯುಗಳು, 

ವಿಡುನಕುಂಟ 

ಕಷಬಹ ಹ  ೀಫಳಿ, 

ಚಳಕ ರ , ಚಿತ್ರದುಗಯ ಜಿಲ ಲ. 

ಅಜಿಯಭ ಲಕ

28/07/2012 31/2ಪಿ ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಚಳಕ ರ 

ಕಷಬಹ

ವಿಡುನಕುಂಟ 

ವಿಡುನಕುಂಟ  ಗಹರಭದ ಷ.ನಂ:31/2ಪಿಯಲ್ಲಲನ 3ಎಕರ  ಷಾವಹನ ಜಹಗದಲ್ಲಲ ಶ್ರೀ. 

ಆರ್.ರಕಹವ ಬಿನ್ ರಹಭಣ್ಣ ಯಯು ಅಕರಭಹಗಿ ಒತ್ುತರಿ ಮಹಡಿಕ  ಂಡು 

ಸಹಗುಳಿ ಮಹಡುತಿತಯುುದನುನ ತ ಯುಗ  ಳಿಸಿ, ಸಹಯಜನಿಕ ಉಯೀಗಕ ೆ 

ಮೀಷಲ್ಲಡಲು ಕ  ೀರಿಕ .

Tahsildar,Cha

llakere Taluk

28/07/2012 25/08/2012

1988 ಬ ೀನಹಮ ಅಜಿಯಭ ಲಕ 14/12/2012 42/1ಎ, 

42/2

ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಕಷಬಹ

ಪಿಳ ಿೀಕ ೀಯನಸಳಿಿ

ಪಿಳ ಿಕ ಯನಸಳಿಿ ಗಹರಭದ ಎನ್.ಹ ಚ್ -13ಯ ಫಲಭಹದಲ್ಲಲಯು ಷ.ನಂ:42/1ಎ, 

42/2ಯ ಷಕಹಯರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಲ ಪ್ಹರರ್ಯನ ಭಂದಿಯ ನಿಮಯಸಿಕ  ಂಡಿಯುುದನುನ 

ತ ಯುಗ  ಳಿಷಲು ಕ  ೀರಿಕ .

Tahsildar,Chit

radurga 

Taluk, 

Chitradurga 

14/12/2012 14/01/2013
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2307 ದ ಯಹಣಿ ಭ ಲಕ

ಗಹರಭಷಥಯು 

ಸಯವಿಗ  ಂಡನಸಳಿಿ, 

ಯವುರಹಂುಯ 

ಹ  ೀಫಳಿ, ಚಳಿಕ ರ  

ತಹಲ ಲಕು, ಚಿತ್ರದುಗಯ 

ಜಿಲ ಲ.

02/02/2015 ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಚಳಕ ರ 

ಯವುರಹ0ುಯ

ಸಯವಿಗ  ಂಡನಸಳಿಿ

ಚಿತ್ರದುಗಯ ಜಿಲ ಲ. ಚಳಿಕ ರ  ತಹಲ ಲಕು,ಯವುರಹಂುಯ ಹ  ೀಫಳಿ, 

ಸಯವಿಗ  ಂಡನಸಳಿಿ ಗಹರಭದಲ್ಲಲ ಸಲು ಖಷಗಿ ಜಮೀನುಗಳನುನ 

ಬ ಸಹಾಧಿೀನಡಿಸಿಕ  ಂಡಿಯು ಫಗ ೆ.

D.C.Chitradur

ga

02/02/2015 15/02/2015

2311 ಚಿತ್ರದುಗಯ ನಗಯದ 

ಹಸಿಗಳು

ಚಿತ್ರದುಗಯ ಜಿಲ ಲ, 

ಚಿತ್ರದುಗಯ

30/03/2015 14 ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಹಿರ ೀಗುಂಟ್ನ ಯು

ಈಚಲನಹಗ ೀನಸಳಿಿ

ಚಿತ್ರದುಗಯ ತಹಲ ಲಕು, ಹಿರ ೀಗುಂಟ್ನ ಯು ಹ  ೀಫಳಿ, ಈಚಲನಹಗ ೀನಸಳಿಿ 

ಗಹರಭದ ರಿ.ಷ ಯ ನಂ.14ಯಲ್ಲಲ ಬ ಕಫಳಿಕ ಯಹಗಿದುದ, ತ್ಸಶ್ೀಲಹದರ್ ಚಿತ್ರದುಗಯ 

ಹಹಗ  ಉವಿಭಹಗಹಧಿಕಹರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುಗಯಯಯು ರಕರಣ್ನುನ 

ಭುಚಿಿಹಹಕಲು ಸುನಹನದ ನಡ ಷುತಿತಯು ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Chit

radurga 

Taluk, 

Chitradurga 

07/04/2015 20/04/2015
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2346 ಎಸ್.ಮೀಸನ್ ಗುಜಹಾರ್ 

ಬಿನ್ ಡಿ.ಷುಬಹಷ್ ಗುಜಹಾರ್

ಹ  ಷದುಗಯ ಟೌನ್, 

ಹ  ಷದುಗಯ ತಹಲ ಲಕು, 

ಚಿತ್ರದುಗಯ ಜಿಲ ಲ.

30/06/2015 ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಹ  ಷದುಗಯ

ಕಷಫ

ಹ  ಷದುಗಯ

ಹ  ಷದುಗಯ ುಯಷಭಹ ಹಯಪಿತಮಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ ಫಡಹಣ ಗಳಲ್ಲಲ ಸಹಯಜನಿಕ 

ಚಟ್ುಟ್ಟಕ ಗ  ಹಹಗ  ುಯಷಭಹ ಅಭಿೃದಿಧಗ  ಮೀಷಲ್ಲಟ್ಿ ನಿ ೀವನಗಳನುನ 

ತ ಯುಗ  ಳಿಷಲು ಕ  ೀರಿ.

D.C.Chitradur

ga

09/07/2015 20/07/2015

2367 ಕ .ಎಸ್.ಓಫಳಮಯ ಬಿನ್ 

ಷಣ  ಣೀಫಮಯ 

ಹಹಗ  ರಿ.ಷ ಯ ನಂಫರ್ 

13ಯ 6 ಜನ 

ಪಲಹನುಬವಿಗಳು, 

ಕಹಲು ಸಳಿಿ ಗಹರಭ, 

ತ್ಳಕು ಹ  ೀಫಳಿ, ಚಳಿಕ ರ  

ತಹಲ ಲಕು, ಚಿತ್ರದುಗಯ 

ಜಿಲ ಲ.

03/09/2015 13 ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಚಳಕ ರ 

ತ್ಳಕು

ಕಹಲು ಸಳಿಿ

ಚಿತ್ರದುಗಯ ಜಿಲ ಲ. ಚಳಿಕ ರ  ತಹಲ ಲಕು, ತ್ಳಕು ಹ  ೀಫಳಿ, ಕಹಲು ಸಳಿಿ ಗಹರಭದ 

ರಿ.ಷ ಯ ನಂಫರ್  12ಯ ನಕಹವ ಮಲ್ಲಲಯು ದಹರಿಮ ಒತ್ುತರಿ ತ ಯುಗ  ಳಿಷು 

ಫಗ ೆ ದ ಯು ಅಜಿಯ.

D.C.Chitradur

ga

09/09/2015 30/09/201510
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2407 ಜಿ.ನಿೀಲ ಬಿನ್ 

ಗ  ೀವಿಂದ 

ಸುಣ್ವಿನ ಡು ಗಹರಭ 

ಭತ್ುತ ಅಂಚ , ಕಷಬಹ 

ಹ  ೀಫಳಿ, ಹ  ಷದುಗಯ 

ತಹಲ ಲಕು, ಚಿತ್ರದುಗಯ 

ಜಿಲ ಲ.

24/04/2015 ರಿ.ಷ ಯ

 ನಂ.155

ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಹ  ಷದುಗಯ

ಮಹಡದಕ ರ 

ದ ೀುಯ

ಚಿತ್ರದುಗಯ ಜಿಲ ಲ.ಹ  ಷದುಗಯ ತಹಲ ಲಕು, ಕಷಬಹ ಹ  ೀಫಳಿ, ಸುಣ್ವಿನ ಡು 

ಗಹರಭದ ಷ ಯ ನಂ.155 ಯಲ್ಲಲ ದಯಖಹಷುತ ಜಮೀನು ಜನಯಲ್  ಪಲಹನುಬವಿಗಳಿಗ  

ಭಂಜ ರಹಗಿದುದ ಕಂಡಿಶನ್ ಹಯಿದ  ಒಳಗ  ಯಭಹರ  ಮಹಡಿ ಭುಯಟ ೀಶನ್ 

ದಹಖಲ  ಜಹ ಆಗಿಯುತ್ತದ . ಭುಯಟ ೀಶನ್ ಜಹರಿೀತಹಯ ಷದರಿ ಜಮೀನು ಭ ಲ 

ಭಂಜ ಯುದಹಯರಿಗ  ಹಿಂದಿಯುಗಿಷಲು ಷಂಫಂಧಟ್ಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ  ಷ ಕತ 

ಆದ ೀವ ಭತ್ುತ ನಿೀಡು ಫಗ ೆ.

D.C.Chitradur

ga

22/12/2015 10/01/2016

2497 ಯಂಗಸಹಾಮ ಬಿನ್ 

ತಿಭಾರಹಭ

ದ ೀಹಂಗ ಬಿೀದಿ, ಕ  ೀಟ , 

ಹ  ಷದುಗಯ ಟೌನ್, 

ಚಿತ್ರದುಗಯ ಜಿಲ ಲ,

19/09/2016 86ಯಲ್ಲಲ 

3.00 

ಎಕರ  

ಷಕಹಯರಿ

 ಸಳಿ

ಚಿತ್ರದುಗಯ

ಹ  ಷದುಗಯ

ಕಷಫ

ಗ  ಯುವಿನಕಲುಲ

ಚಿತ್ರದುಗಯ ಜಿಲ ಲ, ಹ  ಷದುಗಯ ತಹಲ ಲಕು, ಕಷಬಹ ಹ  ೀಫಳಿ, ಗ  ಯವಿನಕಲುಲ 

ಗಹರಭದ ಷ ಯ ನಂಫರ್ 86ಯಲ್ಲಲ 3.00 ಎಕರ  ಷಕಹಯರಿ ಸಳಿದ ಜಮೀನನುನ ಶ್ರೀ 

ಎಲ್. ಯಂಗ ಇಯು ಸ ೈಟ್ುಗಳನಹನಗಿ ಮಹಡಿ, ಇದಯ ಕೆದಲ್ಲಲಯು 3-00 

ಎಕರ  ಸಳಿನುನ ಭುಚಿಿ ಷಕಹಯರಿ ಜಮೀನನುನ ಒತ್ುತರಿ ಮಹಡಿಕ  ಂಡು,  

ಸರಿಮು ಸಳಿಕ ೆ ಅಡಿಿ ಮಹಡಿ ಷಕಹಯರಿ ಜಮೀನನುನ ಕಫಳಿಸಿಯುುದನುನ ತ್ಡ ದು , 

ಷಕಹಯರಿ ಜಮೀನನುನ ಷಕಹಯಯದ ವಕ ೆ ಡ ಮಲು ಕ  ೀರಿ ದ ಯು 

ಷಲ್ಲಲಸಿಯುತಹತರ .  

D.C.Chitradur

ga

26/09/2016 15/10/2016

11
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PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

543 ಫ ನಹಮಿ 

ಅರ್ಜಿ ಭೂಲಕ 

20/02/2010 144/1,1

44/2,

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ಂರ್ಜಕಲಲು

ಂಚಿಕಲಲು ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ ಿ ನಂ.144/1,144/2,ಯ ಹಹಗೂ ಫಡ ೂಸಳ್ಳಿ 

ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ ಿ ನಂ.42/ಪಿ1ಯ  2ಎಕರ  ಅಯಣಯ ಇಲಹಖ  ಜಮಿನಲ ಷರ್ ಿ 

ನಂ.211/3, ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಲಗಳ ಅಕರಭ ಒತ್ಲುರಿ ಫಗ್ ೆ ದೂಯಲ 

ಅರ್ಜಿ(ಅರ್ಜಿಮನಲನ ಲಗತ್ತುಸಿದ .)

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

22/02/2010 14/03/2010

05/06/2010

815 ಫ ಬಿ ಶ ಟ್ಟಿ

ಬಿನ್ ಸಹಂತ್ಲ ಶ ಟ್ಟಿ

ಇಚಿಿಲ, ರ್ಹಳಕಟ್ ಿ ಅಂಚ , 

ರ್ಹಳಭೂಡೂಯಲ ಗ್ಹರಭ, 

ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು.

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

08/07/2010 176/2ಎ1

ರ್ಜ1ಪಿ1

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ರ್ಹಳಭಲಡೂಯಲ

ರ್ಹಳಭಲಡೂಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ: 176/2ಎ1ರ್ಜ1ಪಿ1ಯ ಇಚಿಿಲ ಎಂಫಲ್ಲು 

ರ್ಹಸಿಷಲ ಶ್ರ. ಷದಹನಂದ ಬಿನ್ ದಿ: ನಹರಹಮಣಶ ಟ್ಟಿ ಎಂಫಲಯಲ 

ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಷಲಮಹಯಲ 20 ಸ ಂಟ್ಸ್ ಜಹಗನಲನ ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಕಟ್ಿಡನಲನ ನಿಮಿಿಷಲತ್ತುಯಲ ಫಗ್ ೆ.

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

09/07/2010 09/07/2010

District Name:ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ದಿನಹಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



885 ಶ್ಪಗ್ೌಡ

ಬಿನ್ ಭಂಜಪಗ್ೌಡ

ಓಂಜಹರಿ ಭನ ,  ರಹಜ  ಗ್ಹರಭ, 

ಫಲಡ ೂಳ್ಳ ಅಂಚ ,

ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ.

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

16/08/2010 99/1 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ವಿಟ್ು

 ರಹಜ 

 ರಹಜ  ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:99/1ಯ 08ಸ ಂಟ್ಸ ಜಮಿನಿಗ್  ಶ್ರ. ಷದಹಶ್ 

ೂಜಹರಿ ಬಿನ್ ಲ ಟ್ಸ ರಹಂ ೂಜಹರಿಮಯಲ ಅಕರಭದಹಖಲ  ಷೃಷ್ಟಿಸಿ 

ಹಹಗೂ ಇನೂನ 01ಎಕರ  ಜಮಿನನಲನ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಫ ಲ್ಲ 

ಹಹಕಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

17/08/2010 07/09/2010

902 ಇಫಹರಹಂ

ಬಿನ್ ಅಫಲುಬಿಹಹರಿ

ಭಲಂಡೂಯಲ ಗ್ಹರಭ, ಅರ್ಜಿಕಟ್ಿ 

ಭನ ,

ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು

ದೂಯರ್ಹಣಿಭೂಲಕ -08251-

27267

9008703067

20/08/2010 137, 

153, 

156,157 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ಕಲರಿಮ

ಕಲರಿಮ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:137, 153, 156,157 ಯ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಲಗಳನಲನ 

ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಿಯಲ ಫಗ್ ೆ.

Tahsildar,Puttur 

Taluk, Puttur.

27/08/2010 17/09/20104

3



972 ರಹಭಚಂದರ ಪಿ.ರ್ 

ಪಿಂಟ್ ೂ ರ್ಹಂೌಂಡ್-ವಿಲಹು-

ಡಿಲ್ ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ ಕಷಫಹ ಗ್ಹರಭ

ುತ್ೂುಯಲ ತಹ. ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

14/09/2010 86 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ಫಲಹನಡಲ

ಫಲಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:86ಯ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನ (ಡಿ ಗಿದ) ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Puttur 

Taluk, Puttur.

15/09/2010 05/10/2010

1066 ಯಲಕಲಮಹಮ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ತಹಮಪ ಗ್ೌಡ

ದಿಪಲ್ಲ ಹೌಸ್

 ಯಜ  ಗ್ಹರಭ, ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು-574253

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

09/11/2010 12-2 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ವಿಟ್ು

 ರಹಜ 

 ಯಜ  ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:12-2ಯ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಅಕರಭ 

ದಹಖಲ ಗಳನಲನ ಷೃಷ್ಟಿಸಿರ್ ೂಂಡಲ ಶ್ರ. ರ್ ಂಕಟ್ಯಭಣ ಬಟ್ಸ ಬಿನ್ ಗ್ ೂವಿಂದ 

ಬಟ್ಸ, ಶ್ರ. ಯಮವವಯ ನಹಮಕ್ ಬಿನ್ ನಹರಹಮಣ ನಹಮಕ್ ಹಹಗೂ 

ಇತ್ಯಯಲ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಷಹಹಮದಿಂದ ಜಮಿನಲ ಭಂಜೂಯಲ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ಯದಲುಡಿಷಲಲ ದಿ.13-03-2000ಯಂದಲ 

ರ್ಜಲಹುಧಿರ್ಹರಿಗಳು ನಿದ ಿವನ ನಿಡಿದುಯೂ ಷಹಹ ಕರಭರ್ ಗ್ ೂಳಿದಿಯಲ ಫಗ್ ೆ.

D.C.Dakshina 

Kannada

10/11/2010 30/11/2010

5
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1078 ದಲ್ಲತ್ ಫಯಂ

ಅಶ್ವನಿ ರ್ಹಂ ುಕ್್

ಜ ೂಡಲಮಹಗಿ, ಬಿ.ಸಿ. ಯಸ ು, 

ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

11/11/2010 97 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಹಣ ಭಂಗಳೂಯಲ

ಕಳ್ಳಿಗ್ 

ಕಳ್ಳಿಗ್  ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:97ಯ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನ ಫಗ್ ೆ ಶ್ರ. ಅರ್ಜತ್ 

ಕಲಮಹರ್ ಶ ಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಷಲಂದಯ ಶ ಟ್ಟಿ ಎಂಫಲಯಲ ತ್ುಪ ಮಹಹತ್ತ ನಿಡಿ 

ಷಕರಭ ಡ ದಿಯಲುದನಲನ ಯದಲುಡಿಷಲ ಫಗ್ ೆ.

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

12/11/2010 02/12/2010

1114 ಅಭಿೃದಿಿ ಯ ನಹಗರಿಕಯಲ

ಸಿದುಕಟ್ ಿ, ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ

ದ.ಕ.ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

01/12/2010 - ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ

ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ ಗ್ಹರಭದ ಸಿದುಕಟ್ ಿ ಎಂಫಲ್ಲು ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ು ಜಹಗನಲನ 

ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಿಿಸಿಯಲುದರಿಂದ ರ್ಹಸನ ಷಂಚಹಯರ್ ೆ 

ತ ೂಂದರ ಯಹಗಲತ್ತುದಲು, ಈ ಜಹಗದ ಒತ್ಲುರಿಮನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ 

ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

02/12/2010 22/12/2010

7
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1128 ಕಿಯಣ್ ಫಲಡ ು ಗಲತ್ಲು ಭತ್ಲು 

ಗ್ಹರಭಷಥಯಲಗಳು, 

ದ ವಿಕೃಹ, ಫಲಡ ುಗಲತ್ಲು ಭನ 

ನಹಲೂೆಯಲ ಗ್ಹರಭ, ನಡಲಗಲಲು 

ಅಂಚ 

ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ.ರ್ಜಲ ು-

574218. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

ಪಿ.ರ್ . ಷಲಫುಮಯ, ರ್ .ಎ.ಎಸ್. 

ಕಂದಹಮ ಷಚಿಯ ಆು 

ರ್ಹಮಿದಶ್ಿ, ತ್ರದ ಭೂಲಕ

22034010

06/12/2010 173/2ಬಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಂಜ

ನಹಲೂೆಯಲ

ನಹಲೂೆಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಫಲಡ ುಗಲತ್ಲು ಎಂಫಲ್ಲು ಷ.ನಂ:173/2ಬಿ ಮಲ್ಲು ಷಲಮಹಯಲ 

4.5ಎಕರ  ಷರ್ಹಿರಿ ಬೂಮಿಮನಲನ ಶ್ರ. ಆನಂದ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭಲಂಡಪ ಗ್ೌಡ 

ಎಂಫಲಯಲ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಮಹರಹಟ್ ಮಹಡಲಲ 

ರಮತ್ತನಷಲತ್ತುಯಲುದನಲನ ತ್ಡ ದಲ, ಒತ್ಲುರಿಮನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ 

ಜಮಿನನಲನ ದಲ್ಲತ್ ಗಿರ್ ೆ ಭಂಜೂಯಲ ಮಹಡಲಂತ  ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Sullia 

Taluk, Sullia.

07/12/2010 27/12/2010

1135 ರಹಜ ಶ್ ಕಲಮಹರ್ .ಬಿ

ಅಧಯಕ್ಷಯಲ

 ಯಲರ್ಹಯಿ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ತ

ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

09/12/2010 165/ಪಿ, 

132/2ಪಿ

, 

134/2ಪಿ

, 

160/ಪಿ, 

54/ಪಿ 

ಇತ್ರ .

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ವಿಟ್ು

ಮಹಣಿಲ

ಮಹಣಿಲ ಗ್ಹರಭದಲ್ಲು ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಖಹಷಗಿ ಯಕಿುಗಳು ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಯಫುರ್ ಕೃಷ್ಟ ಮಹಡಿಯಲ ಫಗ್ ೆ ಹಹಗೂ ಷ.ನಂ: 165/ಪಿ, 

132/2ಪಿ, 134/2ಪಿ, 160/ಪಿ, 54/ಪಿ, 55ಪಿ ಭತ್ಲು ಇತ್ರ  ಷಮಶಹನ, 

ಗ್ ೂಮಹಳ, ಶಹಲಹಆಟ್ದ ಮದಹನ ಹಹಗೂ ಅಯಣಯ ಬೂಮಿ ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

10/12/2010 30/12/201010
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1227 ರ್ ಣಲಗ್ ೂಹಲ್ ಬಿನ್ ಲ ಟ್ಸ 

ನಹರಹಮಣಪ

ಭಲಂಡಪ ೂಜಹರಿ ಲ  ಔಟ್ಸ

ಫ ೂಳೂಯಲ ಗ್ಹರಭ,

ಭಂಗಳೂಯಲ-575003

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

9980269967

11/01/2011 910-

2ಪಿ5ಟ್ಟ 

ಫಹಜಲ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಭಂಗಳೂಯಲ

ಭಂಗಳೂಯಲ.ಎ

90.ಎ-ಫ ೂಳೂಯಲ.ಎ

ಫ ೂಳೂಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:910-2ಪಿ5ಟ್ಟ ಫಹಜಲವಿನ ಜಹಗದಲ್ಲು ಶ್ರ. 

ಅಭೃತಹನಂದಭಯಿ ವಿದಹಯ ರ್ ಂದರಯಯಲ ಭಣಣನಲನ ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ುಮಲ್ಲು 

ಹಹಕಲತ್ತುಯಲುದಯ ಫಗ್ ೆ ಕರಭ ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Mangalore  

 Taluk, Mangalore.

12/01/2011 02/02/2011

1278 ಶ್ರಭತ್ತ. ಹ ೂನನಭಮ ರ್ ೂಂ 

ಕಲಂಞ ಶ ಟ್ಟಿ

ರ್ ೂಳಂಫಳ ಭನ 

ಫ ಳ್ಹಿರ  ಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು ಅಂಚ  - 

574212

ಷಲಳಯ ತಹ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/01/2011 140, 

143

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

ಫ ಳ್ಹಿರ 

ಫ ಳ್ಹಿರ  ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:140, 143ಯ ಷಲಮಹಯಲ 5ಎಕರ ಗಿಂತ್ ಮಲಪಟ್ಿ 

ಲ ೂರ್ ೂಯಗಿ ಯಸ ು ಹಹಗೂ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಶ್ರ. ಜಮರಸಹದ್ 

ಜ ೂಶ್ ಬಿನ್ ಶಹಯಭ ಜ ೂಶ್ ಎಂಫಲಯಲ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ತ್ಂತ್ತ 

ಫ ಲ್ಲ ನಿಮಿಿಸಿ ಯಫುರ್ ಪಹಯಕಿರಿ ನಿಮಿಿಸಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ 

ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Sullia 

Taluk, Sullia.

18/01/2011 08/02/2011

11
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1307 ಅಫಲುಲ್ ಯಜಹಕ್ ಬಿನ್ 

ಕಲಂಞಭಮದ್

ಅಡಹೆಯಲ ಭನ , ಜಹಲೂ್ಯಲ ಗ್ಹರಭ

ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ

ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು

27/01/2011 389-1ಪಿ1 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

ಜಹಲೂ್ಯಲ

 ಜಹಲೂ್ಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:389-1ಪಿ1 ಯ ಯಸ ು ಜಹಗನಲನ ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಯಫುರ್ ಷಸಿಗಳನಲನ ನ ಟ್ಟಿಯಲ ಫಗ್ ೆ ಕರಭ ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ 

ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Sullia 

Taluk, Sullia.

28/01/2011 18/02/2011

1329 ದಿನಕರ್ ರ 

ನಹಯಮರ್ಹದಿಗಳು

ಎಡಿಆರ್. ರ್ಹಂೌಂಡ್

ರ್ ೂಟ್ಸಿ ಯಸ ು, ುತ್ೂುಯಲ,

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

04/02/2011 69, 70, 

279, 

230(1ಎ)

, 336-

1, 336-

2, 380

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

Kadaba

ಕಡಫ

ರ್ ಲ

ರ್ ಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:69, 70, 279, 230(1ಎ), 336-1, 336-2, 380ಯ 

ಷಲಮಹಯಲ 15ಎಕರ ಗಿಂತ್ ಅಧಿಕರ್ಹಗಿ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ 

ಹಹಗೂ ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ುಮನಲನ ನಹವಡಿಸಿ ಯಫುರ್ ಗಿಡಗಳನಲನ 

ನ ಟ್ಟಿಯಲುದಯ ಫಗ್ ೆ ಷೂಕು ಕರಭ ತ ಗ್ ದಲರ್ ೂಂಡಲ ಒತ್ಲುರಿಮನಲನ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ ಭತ್ಲು ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ುಮನಲನ ಊರ್ಜಿತ್ ಇಡಲ ಫಗ್ ೆ.

D.C.Dakshina 

Kannada

05/02/2011 25/02/2011

13
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1377 ಷದಹನಂದ

ಅನಹಿಡಿ ಭನ ,  ಯಲರ್ಹಜ  

ಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು ಅಂಚ 

ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

24/02/2011 - ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

ಫ ಳ್ಹಿರ 

ಫ ಳ್ಹಿರ  ಗ್ಹರಭದ ಅರಿಮಡೆ-ನಿಂತ್ತಕಲಲು ಲ ೂರ್ ೂಯಗಿ ರ್ಜಲಹು ಭಲಖಯ 

ಯಸ ು ಹಹಗೂ ಫ ಳ್ಹಿರ -ಫ ಂಗಭಲ -ಷಲಳಯ ಯಸ ು, ಯಂಫ ೂಕಲ ಹಹಗೂ 

ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನ ಒತ್ಲುರಿಮ ಫಗ್ ೆ.

D.C.Dakshina 

Kannada

25/02/2011 16/03/2011

1385 ಎ.ಷದಹನಂದ ಬಿನ್ 

ವಂಕಯನಹರಹಮಣ ಬಟ್ಸ

ಅನಹಿಡಿ ಭನ ,  ಯಲರ್ಹಜ  ಗ್ಹರಭ

ಭಣಿರ್ಹೆಯ, ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ

ದಕ್ಷಿಣಕನನಡ ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

03/03/2011 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

ಫ ಳ್ಹಿರ 

ಫ ಳ್ಹಿರ  ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:140/1 ಭತ್ಲು 143/1ಯ ಷಲಮಹಯಲ 5ಎಕರ ಗಿಂತ್ 

ಮಲಪಟ್ಿ ಲ ೂರ್ ೂಯಗಿ ಯಸ ು ಹಹಗೂ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಶ್ರ. 

ಜಮರಸಹದ್ ಜ ೂಶ್ ಬಿನ್ ಶಹಯಭ ಜ ೂಶ್ ಎಂಫಲಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ 

ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಫ ಲ್ಲ ನಿಮಿಿಸಿ ಕಟ್ಿಡ ಕಟ್ಲಿತ್ತುಯಲುದನಲನ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

07/03/2011 28/03/201116
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1401 ಅಫಲುಲ್ ಯಹಮಹನ್

ಫಪಳ್ಳಗ್ , ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ

ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

09/03/2011 ಷ.ನಂ:3

15-2ಸಿ2 

ಫಹಜಲ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ ಕಷಫಹ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:315-2ಸಿ2 ಯ ಕೆದ  ಷಲಮಹಯಲ 

48ಸ ಂಟ್ಸ್ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಶ್ರ. ಮೊಸಭಮದ್ ಬಿನ್ ಕಲಂಞಪ ಯಯಲ 

ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಜ ಸಿಬಿಯಿಂದ ತ್ಟ್ಲಿ ಮಹಡಿಯಲ ಫಗ್ ೆ 

ಕರಭ ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

10/03/2011 30/03/2011

1406 ಎಚ್.ರ್ . ಗ್ ೂಹಲ್

ರ್ ೂಲನಿ ಷದಷಯಯ ಯರ್ಹಗಿ 

ರತ್ತನಿಧಿ

ರ ಖಹಯ ಗ್ಹರಭ, ಫ ಳುಂಗಡಿ 

ತಹಲೂುಕಲ

ದಕ್ಷಿಣಕನನಡ ರ್ಜಲ ು

14/03/2011 69/1ಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಫ ಳುಂಗಡಿ

ರ್ ೂಕೆಡ

ರ ಖಹಯ

ರ ಖಹಯ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:69/1ಪಿ ಮಲ್ಲು ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ು ಜಹಗನಲನ ಶ್ರ. 

ರ್ ುಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಹಮಗ್ೌಡ ಎಂಫಲಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಕೃಷ್ಟ ಮಹಡಲತ್ತುಯಲುದನಲನ ತ್ಡ ದಲ ಹಹಗೂ ಒತ್ಲುರಿಮನಲನ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ, ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ುಮನಲನ ಕಲ್ಲಪಸಿರ್ ೂಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

15/03/2011 05/04/2011

17
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1590 ಷಲಣಿಿನಿ .ಮನ್.ಮಸ್.

"ಚಿಯ ಶಹಯಭಲ" ಂಜ ಅಂಚ 

ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ, ದಕ್ಷಿಣಕನನಡ ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

06/06/2011 - ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

ಫ ಳ್ಹಿರ 

ಫ ಳ್ಹಿರ  ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ ರ್ಹಯಪಿುಮ ಅರಿಮಡ-ನಿಂತ್ತಕಲಲು ಭಲಖಯ 

ಯಸ ುಯಿಂದ ಹರಯಂಭಿಸಿ ಜ್ಞಹನಗಂಗ್ಹ ಶಹಲ ಮರ ಗಿನ ಷಲಮಹಯಲ 54ಎಕರ  

14ಸ ಂಟ್ಸ್ ಯಂಫ ೂಕಲ ಯಸ ು ಜಹಗದಲ್ಲುನ ಅತ್ತಕರಭಣ ಭತ್ಲು ನಿಮಭ 

ಫಹಹಯ ದಖಹಿಷಲು ಭಂಜೂರಿ ಮಹಡಿಯಲುದನಲನ ಯದಲುಡಿಷಲಲ ಕರಭ 

ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

07/06/2011 03/07/2011

1701 ಇಫಹರಹಂ ಬಿನ್ ಅಫಲುಲ್ ಯಹಮ್

ಪಯಲತ್ಲ ಭನ , ಕಡಫ ಗ್ಹರಭ, 

ರ್ ೂಡಿಯಹಳ ಅಂಚ 

ುತ್ೂುಯಲ ತಹ. ದಕ್ಷಿಣಕನನಡ ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

04/08/2011 132-7ಬಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ಕಡಫ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:132-7ಬಿ ಭತ್ಲು 137/2ಯ ಫಹಜಲವಿಗ್  ರ್ಹನೂನಲ 

ಫಹಹಯರ್ಹಗಿರ್ಹಣಿಜಯ ಕಟ್ಿಡಗಳನಲನ ನಿಮಿಿಸಿ ಫಹಡಿಗ್ ಗ್  ನಿಡಿಯಲುದರ್ ೆ 

ಕರಭ ರ್ ಗ್ ೂಳುಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Puttur 

Taluk, Puttur.

05/08/2011 30/08/2011
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1730 ನಹಗರಿಕ ಷಮಿತ್ತ

ಕಳ್ಳಿಗ್  ಭತ್ಲು ತ್ಲಂಫ  ಗ್ಹರಭ

ನಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು ಕರಹಳ್ಳ ಸ ಟ್ಸ,

ಸ ಟ್ಲ ನಂ.23, ಫ ಂಜನದು

ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

27/08/2011 123/3ಇ

, 

152/ಪಿ1,

 

152/ಪಿ1,

 

26/1ಬಿ, 

102/1ಎ1

ಎ1

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಹಣ ಭಂಗಳೂಯಲ

ಕಳ್ಳಿಗ್ 

ಕಳ್ಳಿಗ್  ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ಹಿರಿ ಬೂಮಿ ಷ.ನಂ.123/3ಇ, 152/ಪಿ1, 152/ಪಿ1, 

26/1ಬಿ, 102/1ಎ1ಎ1ಯಲ್ಲು 37-71ಎಕರ  ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ರ್ಹಂೌಂಡ್ 

ನಿಮಿಿಸಿಯಲುದನಲನ ತ ಯವೊಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

29/08/2011 23/09/2011

1865 ಜತ್ುನನ ಗ್ೌಡ

ತಹ.ಂ. ಮಹರ್ಜ ಅಧಯಕ್ಷಯಲ, 

ಫ ಳ್ಹಲಲ ಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು ಅಂಚ . 

ಫ ಳುಂಗಡಿ ತಹ. ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ 

15/02/2012 ಖಹತ  

ಷಂ:246

, 581

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಫ ಳುಂಗಡಿ

ರ್ ೂಕೆಡ

ಫ ಳ್ಹಲಲ

ಫ ಳ್ಹಲಲ ಗ್ಹರಭದ ಖಹತ  ಷಂ:246ಯಲ್ಲು ಶ್ರ. ಟ್ಟ.ಆರ್. ಆಂಟ್ನಿ ಯಯಲ 

ಷಲಮಹಯಲ 15ಎಕರ  ಜಮಿನಲ ಖರಿದಿಸಿ ಷಲಮಹಯಲ 25-30 ಎಕರ  ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಭಯಗಳನಲನ ಕಡಿಮಲತ್ತುಯಲುದಯ ಫಗ್ ೆ ಹಹಗೂ ಖಹತ  

ಷಂ:581ಯಲ್ಲು ಶ್ರ. ನಿಝಹಮ್ ಬಿನ್ ಅಫಲುಲ್ ಕರಿಂ ಯಯಲ 30-35ಎಕರ  

ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ 

ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Belthanga

dy  Taluk, 

Belthangady.

15/02/2012 12/02/201222
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1883 ವಲಕಲರ್ ಸಹಹ ಬ್ ಬಿನ್ 

ಇಮಹಮ್ ಸಹಹ ಬ್

ಕಂಪಟ್ಲವ, ರ್ಹಲಹಪಡಿ ಗ್ಹರಭ, 

ರ್ಹಲಹಪಡಿ ಅಂಚ , ಭೂಡಬಿದ ರ 

ಹ ೂಫಳ್ಳ ಭತ್ಲು ತಹಲೂುಕಲ, 

ದಕ್ಷಿಣಕನನಡ ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

20/03/2012 103, 199 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

Mudabidre

ಭೂಡಬಿದಿರ

ರ್ಹಲಹಪಡಿ

ರ್ಹಲಹಪಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಅಳ್ಳಮೂಯಲ  ಟ್ ಮ, ಣಪಿಲ ಕೂಡಲ ಯಸ ುಮ ಫಳ್ಳ 

ಷ.ನಂ:103, 199ಯಲ್ಲುನ ಷಲಮಹಯಲ 5ಎಕರ  ಷರ್ಹಿರಿ ಜಹಗದಲ್ಲು ಅಕರಭರ್ಹಗಿ 

ತ್ಡ ಗ್ ೂಡ  ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಲ ಯಫುರ್ ಗಿಡ ನ ಟ್ಟಿಯಲುದನಲನ ಹಹಗೂ 

ಅಳ್ಳಮೂಯಲ ದಯಗಲಡ ೆ ಯಸ ು ಫಳ್ಳ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ 15ರ್ಹಣಿಜಯ ಕಟ್ಿಡಗಳನಲನ 

ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಲ ಫಹಡಿಗ್ ಗ್  ನಿಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Mudabidre 

Taluk, Mudabidre.

21/03/2012 16/04/2012

1959 ಭಹಹಫಲ ಶ ಟ್ಟಿ

ರ್ ೂಡಲಫಲಡ ೂಳ್ಳ ಭನ , 

ದಂಡ ಗ್ ೂಳ್ಳ ಅಂಚ , ಫಲಡ ೂಳ್ಳ 

ಗ್ಹರಭ, ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, 

ದಕ್ಷಿಣಕನನಡ ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

21/09/2012 64/1 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ಫಲಡ ೂಳ್ಳ

ಫಲಡ ೂಳ್ಳ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:64/1ಯಲ್ಲು 12.5ಎಕರ  ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಲ ಭತ್ಲು 

ಯಸ ು ಜಹಗನಲನ ಶ್ರ. ರ್ಹಷಲಶ ಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ರಹಭಮಯಶ ಟ್ಟಿ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ 

ಭಣಲಣ ಹಹಕಿ, ಕಬಿುಣದ ಗ್ ಟ್ನಲನ ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ಹಹಗೂ ತ್ಪಿಪತ್ಷಥಯ ವಿಯಲದಿ ರ್ಹನೂನಲ ರಿತ್ತ ಕರಭ 

ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

24/09/2012 20/10/2012
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24



1982 ರವಿಣ್ ಕಲಮಹರ್ ರ್ ಡ ಂರ್ಜ

ಸಹಮಹರ್ಜಕ ರ್ಹಮಿಕತ್ಿಯಲ, 

ಷಣೂಯಲ, ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, 

ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

06/12/2012 191/2ಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ನರಿಮೊಗಲರ

ನರಿಮೊಗಲರ ಗ್ಹರಭದ ರ್ ಹಲ ಎಂಫಲ್ಲು ಷ.ನಂ:191/2ಸಿ ಯಲ್ಲುನ 4-65 ಎಕರ  

ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಶ್ರ. ಜಗತಹಪಲ ಆರಿಗ ಹಹಗೂ ಇತ್ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ 

ಯಫುರ್ ಕೃಷ್ಟ ಮಹಡಲತ್ತುಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಫ ರ್ಹಗಿ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Puttur 

Taluk, Puttur.

07/12/2012 02/01/2013

1987 ಎ. ಷದಹನಂದ ಬಿನ್ 

ವಂಕಯನಹರಹಮಣ ಬಟ್ಸ 

ಅನಹಿಡಿ ಭನ ,  ಯಲರ್ಹಜ  

ಗ್ಹರಭ, ಭಣಿರ್ಹೆಯ ಅಂಚ , ಷಲಳಯ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

10/12/2012 140/1 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

ಫ ಳ್ಹಿರ 

ಫ ಳ್ಹಿರ  ಗ್ಹರಭದ ಅರಿಮಡೆ-ನಿಂತ್ತಕಲಲು ಕಟ್ಹಿ (ಫ ಳ್ಹಿರ -ುತ್ೂುಯಲ) ರ್ಜಲಹು 

ಭಲಖಯ ಯಸ ುಮ ಉದ ುವರ್ ೆ ಮಿಷಲ್ಲಟ್ಿ ಸಹಿಜನಿಕ ಜಹಗನಲನ ಶ್ರ. 

ಜಮರಸಹದ್ ಬಿನ್ ಶಹಯಭ ಜ ೂಷ್ಟ ಯರಿಗ್  ಫದಲ್ಲ ರಸಹುನ ಮಡಿಮಲ್ಲು 

ಭಂಜೂಯಲ ಮಹಡದಂತ  ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

11/12/2012 06/01/2013
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2006 ರಿಷಯದ ಶಹಂತ್ತಪಿರಮ 

ಭಲಸಿುಭಯಲ, ಕಲದ ೂರಳ್ಳ

ಕಷಫಹ ಹ ೂಫಳ್ಳ, ಭಂಗಳೂಯಲ 

ತಹ. ಭತ್ಲು ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

15/01/2013 ಷರ್ ಿ 

ನಂ: 

1231/ಬಿ 

2ಎ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಭಂಗಳೂಯಲ

ಭಂಗಳೂಯಲ.ಎ

91-ಕಷಫಹ ಫಜಹರ್

ಭಂಗಳೂಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, ಕಷಫಹ ಫಜಹರ್ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನ:1231/ಬಿ2ಎ ಯಲ್ಲು 

17 ಸ ಂಟ್ಸ್ ಷಮಶಹನ ಜಹಗದಲ್ಲು ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಿಿಷಲತ್ತುಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ 

ಷದರಿ ಜಮಿನನಲನ ಸಹಿಜನಿಕ ಉಯಗರ್ ೆ ಮಿಷಲ್ಲಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Mangalore  

 Taluk, Mangalore.

16/01/2013 18/02/2013

2010 ಚ ನನಭಮ ರ್ ೂಂ. ದಿ|| ಕೃಶಣಪ 

ೂಜಹರಿ

ಟ್ಹಲ ಮನ, ರ್ ೂಯಲಗ್ಹರಭ, 

ರ್ .ಸಿ. ಪಹಭಿ ಅಂಚ , ುತ್ೂುಯಲ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

22/01/2013 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

Kadaba

ಕಡಫ

ರ್ ಲ

ರ್ ೂಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ು / ರ್ಹಲಲರ್ ಜಹಗನಲನ ಶ್ರ. ಚ ನನಪ ಗ್ೌಡ 

ಬಿನ್ ಷಂರ್ಜ ಗ್ೌಡ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಗೃಸ 

ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಲ, ಯಫುರ್ ಗಿಡಗಳನಲನ ನ ಟ್ಟಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ 

ಸಹಿಜನಿಕ ಉಯಗರ್ ೆ ಮಿಷಲ್ಲಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Puttur 

Taluk, Puttur.

23/01/2013 20/02/201328
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2013 ಎಂ. ಯವಿಂದರ ಬಿನ್ ಮೊನಪ

ದರ್ಹಿಷಲ ಭನ , ಗ್ಹಂಧಿನಗಯ, 

ಭೂಡಬಿದ ರ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. 

ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

05/02/2013 158 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

Mudabidre

ಭೂಡಬಿದಿರ

ಮಹಹಿಡಿ

ಮಹಹಿಡಿ ಭತ್ಲು ುತ್ತುಗ್  ಗ್ಹರಭದ ಗಡಿಮ ಷ.ನಂ:158ಯ ಷಲಮಹಯಲ 

10ಎಕರ  ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ 

ಫಸಲಭಸಡಿ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಿಿಸಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Mudabidre 

Taluk, Mudabidre.

15/02/2013 15/03/2013

2017 ರ್ . ಅಂದಲಂಞ ಬಿನ್ 

ಮೊಯಿದಲಕಲಂಞ

ರ್ಹವಿನಭೂಲ  ಭನ , ಫ ಳ್ಹಿರ  

ಅಂಚ , ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. 

ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

14/02/2013 57/1ಎ1

ಎ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

ಫ ಳ್ಹಿರ 

ಫ ಳ್ಹಿರ  ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ : 57/1ಎ1ಎಯ 0.33ಎಕರ  ಹಹಗೂ 

ಷ.ನಂ:258/2ಯಲ್ಲು 3-26ಎಕರ  ಅಯಣಯ ಜಮಿನನಲನ ಶ್ರ. ಗಂಗ್ಹಧಯ ರ  ಬಿನ್ 

ದ ಪ ರ  ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಭಂಜೂರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ, ಷದರಿ 

ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಯಫುರ್ ಕೃಷ್ಟ ಮಹಡಲತ್ತುಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ಹಹಗೂ 

ಇಯ ವಿಯಲದಿ ರ್ಹನೂನಲ ರಿತಹಯ ಕರಭ ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

15/02/2013 15/03/2013
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2019 ಆನಂದ ರ್  ಪಿ.ಡಿ. ಬಿನ್ ನಹಣಿಪ 

ರ 

ಸ ೂಯರ್ -ಕಟ್ಿತಹುಯಲ ಭನ , ಷರ್ ಿ 

ಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು ಅಂಚ , ುತ್ೂುಯಲ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

27/02/2013 127 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ಷರ್ ಿ

ಷರ್ ಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ.127ಯಲ್ಲು (ಸ ೂಯರ್ -ಕಟ್ಿತಹುಯಲ ಎಂಫಲ್ಲು) ಷಲಮಹಯಲ 

50ಎಕರ  ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲುನ ಫ ಲ ಫಹಳು ಭಯಗಳನಲನ ಕಡಿದಲ ಜ ಸಿಬಿ 

ಭೂಲಕ ಷಭತ್ಟ್ಲಿಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ ಯಫುರ್ ಹಹಗೂ ಗ್ ಯಲ ಗಿಡಗಳನಲನ 

ನ ಟ್ಟಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Puttur 

Taluk, Puttur.

28/02/2013 26/03/2013

2020 ಜ ೂನ್ ವಿನ ್ಂಟ್ಸ ರ್ ಗಸ್ ಬಿನ್ 

ದಿ|| ಆಲುಟ್ಸಿ ರ್ ಗಸ್

ರ್ ಗಸ್ ನಿಲಮ, ಚ ಳೂಯಲ ಅಂಚ  

ಭತ್ಲು ಗ್ಹರಭ, ಹಣ ಭಂಗಳೂಯಲ 

ಹ ೂಫಳ್ಳ, ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, 

ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

27/02/2013 7/4ಎ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಹಣ ಭಂಗಳೂಯಲ

ಚ ಳೂಯಲ

ಚ ಳೂಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:7/4ಎ ಯ 2ಎಕರ  39ಗಲಂಟ್  ಷರ್ಹಿರಿ 

ಜಮಿನಿನಲ್ಲುಯಲ ಫ ಲ ಫಹಳು ಭಯಗಳನಲನ ಶ್ರಭತ್ತ. ಡಯಹನ ಡಿ'ಸ ೂಜ 

ರ್ ೂಂ. ಜ ೂನ್ ಸಿಿಪನ್ ಡಿ'ಸ ೂಜ ಹಹಗೂ ಇತ್ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಕಡಿದಲ 

ಸಹಗ್ಹಟ್ಣ  ಮಹಡಿ, ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಕಫಳ್ಳಷಲತ್ತುಯಲುದಯ ಫಗ್ ೆ ಕರಭ 

ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

28/02/2013 25/03/2013
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2031 ರ್ . ರಹಭನಹಮೆ ಬಿನ್ ಕಲಂಞ 

ನಹಮೆ

ರ್ ೂಟ್ ಿರ್ಹಯಿ ಭನ , ಫ ಳ್ಹಿರ  

ಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು ಅಂಚ , ಷಲಳಯ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

27/03/2013 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

 ಯಲರ್ಹಜ 

 ಯಲರ್ಹಜ  ಗ್ಹರಭದ ುದ ೂುಟ್ಲಿ-ಫ ಳ್ಹಿರ  PWD ಭಲಖಯ ಯಸ ುಮ 

ಯಂಫ ೂಕಲ, ಮಹರ್ಜಿನ್ ಜಹಗನಲನ ಶ್ರ. ಷಲಫರಭಣಯ ಬಿನ್ ನಹರಹಮಣ 

ರಹವ್ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Sullia 

Taluk, Sullia.

28/03/2013 29/04/2013

2055 ಇಸಹಮಯಿಲ್ ನ ಲಯಭಜಲಲ ಬಿನ್ 

ಸಷನ ಸಹಹ ಬ್

ಷಲಹಹನಹ ಭನಝಿಲ್, ಫ ಳ್ಹಿರ  

ಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು ಅಂಚ , ಷಲಳಯ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

06/07/2013 231/1ಎ

ಪಿ1

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

ಫ ಳ್ಹಿರ 

ಫ ಳ್ಹಿರ  ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:231/1ಎಪಿ1 ಯ ಷಲಮಹಯಲ 51-89 ಎಕರ  ಷರ್ಹಿರಿ 

ಜಮಿನಿನ  ಕಿ 1ಎಕರ  ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಶ್ರ. ಅಫಲುಲ್ ಯಹಭನ್, 

ಬಿಹತ್ಲಭಮ, ಜಹಪರ್ ಹಹಗೂ ಇತ್ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ತಹತಹೆಲ್ಲಕ ಶ ಡ್, ಕಟ್ಿಡಗಳು ನಿಮಿಿಸಿಯಲುದನಲನ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಮಿನನಲನ ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

08/07/2013 12/08/201334
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2062 ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರನಿರ್ಹಷ ರಹವ್

ಕಿಲಯಲ, ಕನಹಿಟ್ಕ 

ಉಚಿನಹಯಯಹಲಮ "ಸಹಯಥಿ ಲಹ 

ಫಯಂ", ನಂ.13, ಗ್ಹಂಧಿನಗಯ, 

ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು - 

574239. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

25/07/2013 98 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ಫ ಟ್ಿಂಹಡಿ

ಫ ಟ್ಿಂಹಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಗಲಭಮಟ್ ಗದ ು ಜಂಕ್ಷನ್ ಫಳ್ಳಮ ಷ.ನಂ:98ಯ ಷರ್ಹಿರಿ 

ಜಹಗದಲ್ಲು ಶ್ರ. ಅಣಲಣಗ್ೌಡ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಕಟ್ಿಡ 

ನಿಮಿಿಷಲತ್ತುಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Puttur 

Taluk, Puttur.

28/07/2013 28/08/2013

2063 ಎಂ. ಗ್ ೂಹಲಕೃಶಣ 

ಕಲಂಜಹತಹುಮ

ಮಣಸಿನರ್ಹನ ಭನ , 

ಡಲನೂನಯಲ ಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು 

ಅಂಚ , ಈವವಯಭಂಗಲ, ುತ್ೂುಯಲ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು - 574313. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

25/07/2013 381/4ಬಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ಡಲನೂನಯಲ

ಡಲನೂನಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:381/4ಬಿ ಯಲ್ಲುನ 0-13ಗಲಂಟ್  ಫ ಲ  ಫಹಳು 

ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ರ್ಹಣಿಜಯ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಲ 

ಫಹಡಿಗ್ ಗ್  ನಿಡಿಯಲದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಗನಲನ ಷರ್ಹಿಯದ 

ವರ್ ೆ ತ ಗ್ ದಲರ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

28/07/2013 28/08/2013

35

36



2066 ಯವಿಚಂದರ ಆಳವ

ಮನಹಲ ಭನ , ಡಲನೂನಯಲ 

ಗ್ಹರಭ, ಈವವಯಭಂಗಲ ಅಂಚ , 

ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು - 

574313. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/08/2013 274/1ಎ

1ಎ1ಪಿ2, 

ಪಿ3, 

281/ಬಿ1

ಅ1(ಪಿ1)

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ಡಲನೂನಯಲ

ಡಲನೂನಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:274/1ಎ1ಎ1ಪಿ2, 274/1ಎ1ಎ1ಪಿ3, 

281/ಬಿ1ಅ1(ಪಿ1)ಯಲ್ಲು ರ್ ೂಯಗರಿಗ್  ನಿರ್ ವನರ್ಹೆಗಿ ರ್ಹಯಿುರಿಸಿದ ಜಮಿನನಲನ 

"ಅಧಯಕ್ಷಯಲ, ಧಭಿಶ್ರ ರತ್ತಷ್ಹಾನ (ರಿ) ಈವವಯಭಂಗಲ" ಯರಿಗ್  ಅಕರಭರ್ಹಗಿ 

ಭಂಜೂಯಲ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ಯದಲುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ಹಹಗೂ ಷದರಿ 

ಜಮಿನಿನ ಕೆದಲ್ಲುಯಲ ಷಲಮಹಯಲ 7-50ಎಕರ  ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲು 

ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಯಫುರ್ ತ ೂಟ್ ನಿಮಿಿಸಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

27/08/2013 27/09/2013

2073 ಗ್ಹರಭಷಥಯಲಗಳು, ಆಯಹಿು

ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

02/09/2013 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ಆಯಹಿು

ಆಯಹಿು ಗ್ಹರಭದಲ್ಲುನ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಲ ಭತ್ಲು ಯಕ್ಷಿತಹಯಣಯದ 

ಗಡಿಮಲ್ಲುನ ಅಯಣಯ ಜಮಿನನಲನ ಫಂಗ್ಹಯಡೆದ ನಿರ್ಹಸಿ ಶ್ರ. ಗಗನ್ ದಿಪ್ 

ಬಿನ್ ಲ ಟ್ಸ. ಜನಹಧಿನ್ ಬಟ್ಸ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ, ರ್ಹನೂನಲ ಫಹಹಯರ್ಹಗಿ ಭಯಗಳನಲನ ಕಡಿದಲ 

ಸಹಗಿಷಲತ್ತುಯಲುದಯ ಫಗ್ ೆ ಹಹಗೂ ಷದರಿ ಜಹಗದಲ್ಲು ತ್ಂತ್ತ ಫ ಲ್ಲ ನಿಮಿಿಸಿ 

ಯಫುರ್ ಗಿಡಗಳನಲನ ನ ಟ್ಟಿಯಲುದಯ ಫಗ್ ೆ ಕರಭ ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

03/09/2013 03/10/2013

37

38



2102 ಧಭಿಹಲ ರ್ .

ಬಿನ್ ದಿ|| ಅಣ ಣಗ್ೌಡ ಯಹನ  

ಬೂಣಣ ಗ್ೌಡ, ರ್ಹಭನಹಜ  ಭನ , 

ರ್ ಭಣ ಗ್ಹರಭ, ುತ್ೂುಯಲ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

11/11/2013 44/1 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

Kadaba

ಕಡಫ

ರ್ ಭಣ

ರ್ ಭಣ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:44/1ಯಲ್ಲುನ ಅಯಣಯ ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಶ್ರ. ಚ ನನಪ 

ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದಿ|| ಅಣ ಣಗ್ೌಡ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಕಟ್ಿಡ 

ನಿಮಿಿಷಲತ್ತುಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಗನಲನ ಷರ್ಹಿಯದ ವರ್ ೆ 

ತ ಗ್ ದಲರ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Deputy Conservator 

of Forest, Mangalore

12/11/2013 14/12/2013

2106 ಸಷ್ಟಿತ್ ಮಹದಹಯಿ

ಮಹದಹಯಿ ಭನ , ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ 

ಗ್ಹರಭ, ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, 

ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

23/11/2013 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ

ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ರ್ಹಯಪಿುಮ ಸಿದಿಕಟ್ ಿ ಎಂಫಲ್ಲುನ ಷರ್ಹಿರಿ 

ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಶ್ರ. ದಿನ ಶ್ ಶ ಟ್ಟಿಗ್ಹರ್ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಿಿಸಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

26/11/2013 27/12/201340
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2147 ಮೊಸನ ಬಿನ್ ರಹಭಚಂದರ

ಚಿಕೆಭಲಡೂನಯಲ ಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು 

ಅಂಚ , ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, 

ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

01/02/2014 54 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ಉಪಿಪನಂಗಡಿ

ಚಿಕೆಭಲಡೂನಯಲ

ಚಿಕೆಭಲಡೂನಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:54ಯಲ್ಲುನ 0-28 ಸ ಂಟ್ಸ್ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಹಗದಲ್ಲು 

(ರ್ ುಳು ಯಸ ು) ಖಹಷಗಿಮಯಲ ಅನಧಿಕೃತ್ರ್ಹಗಿ ಗೃಸ ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಲ 

ಮಹರಹಟ್ ಮಹಡಲತ್ತುಯಲುದಯ ಫಗ್ ೆ ಹಹಗೂ ಷದರಿ ಒತ್ಲುರಿಮನಲನ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ ಸಹಿಜನಿಕ ಉಯಗರ್ ೆ ಮಿಷಲ್ಲಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Puttur 

Taluk, Puttur.

17/02/2014 17/03/2014

2151 ಜನಹಧಿನ ುಯಲಶ ಬಿನ್ ಷಲಂದಯ 

ುಯಲಶ

ಭಲರ್ ವ, ನರಿಮೊಗಲರ ಗ್ಹರಭ, 

ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

18/02/2014 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ನರಿಮೊಗಲರ

ನರಿಮೊಗಲರ ಗ್ಹರಭದ ುಯಲಶಯಕಟ್ ಿಮ ಕೂಡಲ ಯಸ ು ಮಹಗಿದಲ್ಲು ಭಲರ್ ವಮ 

"ನಡಲಗಲಡ ೆ" ಎಂಫಲ್ಲು 4ಎಕರ  ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಜ .ಸಿ.ಬಿ. ಭೂಲಕ 

ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಭಣಲಣ ಭಲಚಿಿ ಲ  ನಿಮಿಿಸಿ ಮಹರಹಟ್ ಮಹಡಲತ್ತುಯಲುದಯ ಫಗ್ ೆ 

ಹಹಗೂ ಇತ್ರ  20 ಎಕರ  ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಭಯಗಳನಲನ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ 

ಕಡಿದಲ ಮಹರಹಟ್ ಮಹಡಲತ್ತುಯಲುದಯ ಫಗ್ ೆ ರ್ಹನೂನಲ ರಿತಹಯ ಷೂಕು ಕರಭ 

ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Puttur 

Taluk, Puttur.

19/02/2014 19/03/2014
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2160 ಸಿಲ ವಷಿರ್ ಪಿಂಟ್ ೂ ಬಿನ್ 

ಲ ರಿಮನ್ ಪಿಂಟ್ ೂ

ನ ನಹಡಲ ಭನ  ಭತ್ಲು ಅಂಚ , 

ಪಿಲಹತ್ಫ ಟ್ಲಿ ಗ್ಹರಭ, ಫಂಟ್ಹವಳ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದಕ್ಷಿಣಕನನಡ ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

22/02/2014 125/9ಪಿ

1, 125/3

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ಪಿಲಹತ್ಫ ಟ್ಲಿ

ಪಿಲಹತ್ಫ ಟ್ಲಿ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:125/9ಪಿ1, 125/3ಯಲ್ಲುನ ಯಸ ು ಮಹರ್ಜಿನ್ 

ಜಹಗ ಸ ರಿ ಷಲಮಹಯಲ 30 ಸ ಂಟ್ಸ್ ಜಹಗನಲನ ಶ್ರಭತ್ತ. ರ್ಹರಿಜ ರ್ ೂಂ. 

ಷಲಫುಮಯ ಶ ಟ್ಟಿ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ತ್ಂತ್ತ ಫ ಲ್ಲ 

ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಗನಲನ ಸಹಿಜನಿಕ 

ಉಯಗರ್ ೆ ಮಿಷಲ್ಲಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

24/02/2014 24/03/2014

2190 ಲ್ಲಂಗಪ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣಪ ಗ್ೌಡ

ಸಡಿಲಲ ಭನ , ಕಂಫಳಫ ಟ್ಲಿ 

ಅಂಚ , ವಿಟ್ು ಭಲಡೂನಯಲ ಗ್ಹರಭ, 

ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

20/05/2014 358/1ಪಿ

1, 

358/3, 

358/4

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ವಿಟ್ು

ವಿಟ್ುಭಲಡೂನಯಲ

ವಿಟ್ು ಭಲಡೂನಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:358/1ಪಿ1, 358/3, 358/4ಯ ಷರ್ಹಿರಿ 

ಜಮಿನಲ ಹಹಗೂ ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ು ಸ ರಿ ಒಟ್ಲಿ 1ಎಕರ  ಜಮಿನನಲನ 

ಶ್ರ. ರಹಧಕೃಶಣ ಬಟ್ಸ, ರಹಜಗ್ ೂಹಲ ಹಹಗೂ ರಹಭಚಂದರ ಬಟ್ಸ ಯಯ 

ಭಕೆಳು ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ತ್ಂತ್ತ ಫ ಲ್ಲ 

ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಲ ಗೃಸ ನಿಮಿಿಷಲತ್ತುಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ , ಷದರಿ 

ಜಹಗನಲನ ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ು ಉಯಗರ್ ೆ ಮಿಷಲ್ಲಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

Tahsildar,Bantwal 

Taluk,Bantwal.

21/05/2014 21/06/2014
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2196 ರಹಧಹಕೃಶಣ ಹ ೂಳಿ

ಆವರಮ ಭನ , ನಿಟ್ಿಡ  ಅಂಚ  

ಭತ್ಲು ಗ್ಹರಭ, ರ್ ಣೂಯಲ 

ಹ ೂಫಳ್ಳ, ಫ ಳುಂಗಡಿ ತಹಲೂುಕಲ-

574 242. ದ.ಕ.ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

07/06/2014 ಷ.ನಂ:1

42-1

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಫ ಳುಂಗಡಿ

ರ್ ಣೂಯಲ

ನಿಟ್ಿಡ 

ನಿಟ್ಿಡ  ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:142-1 ಖಹತಹ ನಂಫರ್ 9999ಯ ಒಟ್ಲಿ 6ಎಕರ  

20ಸ ಂಟ್ಸ್ ಷರ್ಹಿರಿ ಗ್ ೂಮಹಳ ಜಮಿನನಲನ ಶ್ರ. ವಿಠಲ ದ ರ್ಹಡಿಗ, 

ಷಂತ್ ದ ರ್ಹಡಿಗ, ಗ್ ೂಹಲ ೂಜಹರಿ, ವಿವವನಹಥ ಭಡಿರ್ಹಳ ಯಯಲ 

ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ 

ಜಮಿನನಲನ ಸಹಿಜನಿಕ ಉಯಗರ್ ೆ ಮಿಷಲ್ಲಡಲಲ ರ್ ೂರಿದ .

D.C.Dakshina 

Kannada

09/06/2014 09/07/2014

2216 ಷತ್ತಶ್ ನಹಮಕ್ ಬಿನ್ ಫಹಫಲ 

ನಹಮಕ್ ಹಹಗೂ ಗ್ಹರಭಷಥಯಲ

ಕಡಫ ಗ್ಹರಭ, ುತ್ೂುಯಲ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

23/07/2014 210-5 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

Kadaba

ಕಡಫ

ಕಡಫ

ಕಡಫ ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:210-5ಯಲ್ಲುನ 0-60 ಸ ಂಟ್ಸ್ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಹಗನಲನ 

ಶ್ರ. ಭಸಭಮದ್ ಯಫಕ್ ಬಿನ್ ಇಫಹರಹಂ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಮಹರಹಟ್ ಮಹಡಲಲ ರಮತ್ತನಷಲತ್ತುಯಲುದಯ ವಿಯಲದಿ 

ರ್ಹನೂನಲ ರಿತಹಯ ಷೂಕು ಕರಭ ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ಹಹಗೂ ಷದರಿ ಒತ್ಲುರಿಮನಲನ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ ಷಂಯಕ್ಷಿಷಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

24/07/2014 24/08/201446
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2217 ವಿವವನಹಥ ೂಜಹರಿ ಬಿನ್ ದಮ 

ೂಜಹರಿ

ಭದಂಗ್ ೂಡಿ ಭನ , ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ 

ಗ್ಹರಭ, ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, 

ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

23/07/2014 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ

ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ ಗ್ಹರಭಂಚಹಮತ್ತ ರ್ಹಯಪಿುಮ ನ ಲ್ಲುಗಲಡ ೆ ಎಂಫಲ್ಲು ಶ್ರ. ರಹಫಟ್ಸಿ 

ಮೊರಹಸ್ ಬಿನ್ ಮಿಂಗ್ ಲ್ ಮೊರಹಸ್ ಮಹದಹಯಿ ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ 

ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ಯಫುರ್ ಕೃಷ್ಟ ಮಹಡಲತ್ತುಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ , 

ಷದರಿ ಜಹಗನಲನ ಸಹಿಜನಿಕ ಉಯಗರ್ ೆ ಮಿಷಲ್ಲಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

25/07/2014 25/08/2014

2226 ಚಂದರಶ ಖಯ ಎ.ಎಸ್. ಬಿನ್ 

ಶ್ಪ ಗ್ೌಡ

ಮಹರ್ಜ ಂಚಹಮತ್ ಷದಷಯ 

ಹಹಗೂ ಸಹಮಹರ್ಜಕ ರ್ಹಮಿಕತ್ಿ, 

ಸನಿಮೂಯಲ ಭನ , ರ್ ೂಡಿಹಪಡಿ 

ಗ್ಹರಭ ಭತ್ಲು ಅಂಚ . ುತ್ೂುಯಲ 

ತಹಲೂುಕಲ - 574 220. ದ.ಕ. 

ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/10/2014 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ವಿಟ್ು

ಕಲಳ

ಇಡಿೆದಲ ಗ್ಹರಭ ಂಚಹಮತ್ತ ರ್ಹಯಪಿುಮ ಕಲಳ ಗ್ಹರಭದ ಕಲುಂದಡೆ ಎಂಫಲ್ಲು 

ಶ್ರ.ಉಭಮರ್ ಬಿನ್ ಷಲಲ ಮಹನ್ ಯಯಲ ಷರ್ಹಿರಿ (ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ು) 

ಜಹಗನಲನ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ರ್ಹಣಿಜಯ ಷಂಕಿಣಿ 

ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ ಸಹಿಜನಿಕ ಉಯಗರ್ ೆ 

ಅನಲಕೂಲ ಮಹಡಿರ್ ೂಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

18/10/2014 18/11/2014
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2246 ಭಿಭಮಯ ಬಟ್ಸ ಬಿನ್ ಭಹಹಲ್ಲಂಗ 

ಬಟ್ಸ ಹಹಗೂ ಇತ್ಯಯಲ

ಷಲಭಿಕ್ಷಹ ನಿಲಮ, ಸಹಮತ್ುಡೆ, 

ರ್ ಮಿಮಂಜ , ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, 

ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

27/11/2014 ಷ.ನಂ:2

49/1 

ಎ1 ಎ1

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ಆಯಹಿು

ಆಯಹಿು ಗ್ಹರಭದ ಷ.ನಂ:249/1  ಎ1 ಎ1ಯ ಫಹಜಲ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ 

"ಆಯಹಿು ಯಸಹಮ ಸ ರ್ಹ ಷಸರ್ಹರಿ ಷಂಘದ" ರ್ ಲು ಯಕಿುಗಳು 

ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ರ್ಹಣಿಜಯ ಉದ ುವರ್ಹೆಗಿ ಕಟ್ಿಡಗಳನಲನ ನಿಮಿಿಷಲತ್ತುಯಲುದನಲನ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಗನಲನ ಸಹಿಜನಿಕ ಉದ ುವರ್ಹೆಗಿ 

ಮಿಷಲ್ಲಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

28/11/2014 28/12/2014

2251 ವಿದಹಯಥಿಿ, ವಿದಹಯಥಿಿನಿಮಯಲ

ಷರ್ಹಿರಿ ದವಿ ೂಿ ರ್ಹಲ ಜಲ 

ಭತ್ಲು ರಥಭ ದಜ ಿ ರ್ಹಲ ಜಲ, 

ಸಿದುಕಟ್ ಿ ಗ್ಹರಭ, ಫಂಟ್ಹವಳ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

01/12/2014 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ ಕಷಫ

ಸಿದುಕಟ್ ಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಸ ುಮ ಮಹರ್ಜಿನ್ ನಲ್ಲು ಖಹಷಗಿಮನಲನ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ 

ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಲ ನಿಮಿಿಸಿಯಲ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ , 

ಷದರಿ ಜಹಗನಲನ ಸಹಿಜನಿಕ ಉಯಗರ್ ೆ ಮಿಷಲ್ಲಡಲಲ ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

01/12/2014 03/01/2015
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2259 ಸಹಿಜನಿಕಯಲ, ಭದಂಗ್ ೂಡಿ

ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ ಗ್ಹರಭ, ಫಂಟ್ಹವಳ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದ.ಕ. ರ್ಜಲ ು. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

11/12/2014 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ

ಷಂಗಫ ಟ್ಲಿ ಗ್ಹರಭದ ಭದಂಗ್ ೂಡಿ ಎಂಫಲ್ಲು ಯಸ ು ಮಹರ್ಜಿನ್ ಜಹಗ ಹಹಗೂ 

ಸಹಿಜನಿಕ ಮದಹನರ್ ೆಂದಲ ಮಿಷಲ್ಲಟ್ಿ ಜಹಗನಲನ ಶ್ರ. ಸಷ್ಟಿತ್ 

ಭದಹಯಿ ಬಿನ್ ಜ್ಞಹನಚಂದರ ಕಲಳೂಯಲ, ಶ್ರ.ವಿರ ಂದರ ಬಿನ್ ಜ್ಞಹನಚಂದರ 

ಯಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ 

ರ್ ೂರಿರ್ .

D.C.Dakshina 

Kannada

12/12/2014 13/01/2015

2301 ಯತ್ನಭಿಜ ನ್ ರ್ . ಬಿನ್ 

ಲ .ರ್ಜನರಹಜಶ ಟ್ಟಿ

 ಪಿ.ವಿ.ನಿಲಮ, ನ ಲ್ಲುರ್ಹಯಲ 

ಗ್ಹರಭ,ಭೂಡಬಿದ ರ ಹ ೂಫಳ್ಳ, 

ಭಂಗಳೂಯಲ ತಹಲೂುಕಲ,

22/12/2014 215 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

Mudabidre

ಭೂಡಬಿದಿರ

ನ ಲ್ಲುರ್ಹಯಲ

ಭೂಡಬಿದ ರ ತಹಲೂುಕಲ, ನ ಲ್ಲುರ್ಹಯಲ ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ಹಿರಿ ಷರ್ ಿ ನಂ.215ಯಲ್ಲು 

36.91 ಎಕರ  ಜಹಗವಿದಲು, ಇದಯಲ್ಲು 1.68 ಎಕರ  ಭಂಜೂರಹದ ಷಥಳವಿಯಲತ್ುದ . 

ಉಳ್ಳದ 9.00 ಎಕರ  0.50 ಭತ್ಲು 0.50 ಕಲಲುಗಣಿಗ್ಹರಿರ್  ಫಗ್ ೆ ಭಂಜೂರಹದ 

ಜಮಿನಲ ಆಗಿಯಲತ್ುದ . ಉಳ್ಳದ ಎಲಹು ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಶ್ರ 

ಯವಿಂದರಶ ಟ್ಟಿ, ಇಯಲ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ತ್ಂತ್ತಫ ಲ್ಲ ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಂಡಲ ಅಕರಭ 

ಕಟ್ಿಡಗಳನಲನ ಕಟ್ಟಿ ಸಹಿಜನಿಕ ಯಸ ು ತ್ಡ ದಲ ಕಬಿುಣದ ಗ್ ಟ್ಸ 

ಅಳಡಿಸಿರ್ ೂಂಡಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ರ್ ೂರಿ.

Tahsildar,Mudabidre 

Taluk, Mudabidre.

11/03/2015 25/03/201552
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2375 ಶ್ರಸಹದ್ ಪಿ. ಬಿನ್ 

ನಹರಹಮಣ ಹಟ್ಹಳ್ಳ

 ರಹಲಲ ಭನ ,  ರಹಲಲ ಅಂಚ , 

ಭಂಡ ರ್ ೂಲಲ ಗ್ಹರಭ, ಷಲಳಯ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು.

06/10/2015 61/2ಎ

ಪಿ1

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಷಲಳಯ

ಭಂಡ ರ್ ೂಲಲ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು, ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ, ಭಲಂಡ ರ್ ೂಲಲ ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ ಿ 

ನಂ.61/2ಎಪಿ1ಯಲ್ಲು 5-00 ಎಕರ  ಜಮಿನನಲನ ಫಹಳ್ ೂೆಡಿ ಕೃಶಣಪ ಗ್ೌಡಯ 

ಭಗ ಬಿ.ರ್ .ಸರಿರಸಹದ್ ಫಹಳ್ ರ್ ೂಡಿ ಇಯಲ ಅತ್ತಕರಭಣ 

ಮಹಡಿರ್ ೂಂಡಿಯಲತಹುರ . ಇದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಲ ಕಂದಹಮ ನಿರಿಕ್ಷಕಯಲ 

ಹಹಗೂ ಲ ರ್ಹೆಧಿರ್ಹರಿಗಳು ಯದಿ ನಿಡಿದುಯೂ ಷಸ ತ್ಸಶ್ಲಹುರ್ ಇರ ಗೂ 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷದ  ಇಯಲ ಫಗ್ ೆ ದೂಯಲ.

Tahsildar,Sullia 

Taluk, Sullia.

17/10/2015 10/11/2015

2405 ಕನಹಿಟ್ಕ ರಹಜಯ ದಲ್ಲತ್ 

ಷಂಘಶಿ ಷಮಿತ್ತ(ರಿ) 

ಡಹ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಫ ಡ್ೆ್ 

ಎಜಲರ್ ಶನ್ ಟ್ರಸ್ಿ, (ರಿ), 

ಗ್ಹಂಧಿನಗಯ, ಉಲಹುಲ .575020 

ಭಂಗಳೂಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, 

ದ.ಕ.ರ್ಜಲ ು.

30/11/2015 128/1ಎ

2 ಭತ್ಲು 

132/1ಎ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

Kadaba

ಕಡಫ

ರ್ ೂಡಿಂಫಹಳ

ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ ರ್ ೂಡಂಫಹಳ ಗ್ಹರಭದ  .ಭಜಹಿಯಲ ದಲ್ಲತ್ 

ರ್ಹಲ ೂನಿಗ್  ಷಂಕಿ ಯಸ ುಮನಲನ ಕಲ್ಲಪಷಲಲ ಕಡಫ ವಿಶ ಶ ತ್ಸಶ್ಲಹುಯಯಲ 

ಆದ ವ ಮಹಡಿದಯೂ ಶ್ರ ಹ ೂನನಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮದಪ ಗ್ೌಡ ಳಿತ್ುಡೆ 

ಭನ , ರ್ ೂಡಿಂಫಹಳ್ ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ ಿ ನಂಫರ್ 128/1ಎ2 ಭತ್ಲು 132/1ಎ 

ಯಲ್ಲು ಹಹದಲಹ ೂಗಿಯಲ ಯಸ ು ಅಗಲ್ಲಕಯಣರ್ಹೆಗಿ ಹಹಕಿಯಲ  

ಕಲಲುಕಂಫಗಳನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ 5 ಮಿಟ್ರ್ ಅಗಲದ ಯಸ ುಮನಲನ 

ನಿಮಿಿಸಿರ್ ೂಡಫ ಕಲ, ಷರ್ಹಿರಿ ಜಹಗನಲನ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಆಕರಮಿಸಿ 

ರ್ಹಣಿಜ ಯತ್ಯ  ಫ ಳ್ ಯಹದ ಯಫುರ್ ಕೃಷ್ಟಮನಲನ ಮಹಡಿಯಲುದನಲನ 

ಭಲಟ್ಲಿಗ್ ೂಲಲ ಹಹಕಿರ್ ೂಂಡಲ ಈ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನನಲನ ಕಡಫ ಗ್ಹರಭ 

ಂಚಹಯಿುಗ್  ಸಸಹುಂತ್ರಿಸಿ , ಷರ್ಹಿರಿ ಬೂಮಿಮನಲನ ಅತ್ತಕರಮಿಸಿದ ಯಕಿುಮ 

ಮಲ  ರ್ಹನೂನಲರಿತಹಯ ಕರಭ ರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿ.

D.C.Dakshina 

Kannada

16/12/2015 30/12/2015
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2415 ಸರಿಶ್ ಕಲಮಹರ್

ಂಜಕಲಲು ಗ್ಹರಭ, ಫಂಟ್ಹವಳ 

ತಹಲೂುಕಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು.

04/01/2016 87/p1 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಬಂಟ್ವಳ

ಫಂಟ್ಹವಳ

ಂರ್ಜಕಲಲು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು, ಫಂಟ್ಹವಳ ತಹಲೂುಕಲ, ಂರ್ಜಕಲಲು ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ ಿ 

ನಂಫರ್ 87/p1ಯ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲು ಶ್ರ ರವಿಣ್ ಕಲಮಹರ್ ಬಿನ್ 

ಲ ಟ್ಸ ಜಯಪ ೂಜಹರಿ  ಹ ೂಷದಹಗಿ  ಭನ  ಕಟ್ಲಿತ್ತುಯಲುದರಿಂದ  

ರ್ಹನೂನಲರಿತ್ಯ ಕರಭರ್ ಗ್ ೂಳಿಲಲ ರ್ ೂರಿ ವಿವಿಧ ಇಲಹಖ ಗಳ್ಳಗ್  ಕಂ ುಂಟ್ಸ 

ನಿಡಲಹಗಿದುಯೂ ಯಹುದ  ಕರಭಹಸಿಯಲುದಿಲು. ಆದುರಿಂದ ಒತ್ಲುರಿ 

ಮಹಡಿಯಲ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಹಗನಲನ ಷರ್ಹಿಯದ ವರ್ ೆ ಡ ಮಲಲ ಶ್ಘರ 

ಕರಭಹಷಲಂತ  ರ್ ೂರಿ ಇ-ಮಲ್ ಭೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಷಲ್ಲುಸಿಯಲ ದೂಯಲ.

D.C.Dakshina 

Kannada

20/01/2016 05/02/2016

2474 ಫ ೂಳ್ಹರ್ ರತಹಪ್

ನಂ.102, ಷನಹಮನ್ ಹುಜಹ, 

ರ್ ಣಲಗ್ ೂಹಲ ದ ಸಹಥನದ 

ಎದಲಯಲ, ಭಣಿಹಲ, ಉಡಲಪಿ, 

28/06/2016 46/7 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಭಂಗಳೂಯಲ

ಭಂಗಳೂಯಲ.ಬಿ

ಅಳ 

ಭಂಗಳೂಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, ಅಳ  ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ ಿ ನಂಫರ್ 46/7ಯಲ್ಲು 2-62 

ಎಕರ  ರದ ವ  ಫ ರಹಡಿ ರ್ ರ ಮದಹುಗಿಯಲತ್ುದ . ಈ  ಕಿ 0-24 ಎಕರ  

ಜಮಿನನಲನ ರಹಷ್ಟರಮ ಹ ದಹುರಿಮಯಲ ಸಹವಧಿನಡಿಸಿರ್ ೂಂಡಿದಲು, 2.3 

ಎಕರ  ಫ ರಹಡಿ ರ್ ರ ಮ ರದ ವರ್ಹಗಿಯಲತ್ುದ . ಷ.ನಂ.46/3ಯ ಖಹಷಗಿ 

ಯಕಿುಗಳ್ಳಗ್  ಅಂದಹಜಲ 4½ ಸ ಂಟ್ಸ್ ರ್ ರ ಮ ರದ ವನಲನ ಖಹಷಗಿಮಯ 

ಹಲಹಗಲಂತ  ನಕ್ಷ ಮಲ್ಲು ತ್ತದಲುಡಿ ಮಹಡಲಹಗಿದ . ಷಂಫಂಧಟ್ಿ 

ಷರ್ ಿಮರ್  ಯಯ ಮಲ  ರ್ಹನೂನಲರಿತಹಯ ಕರಭರ್ ಗ್ ೂಳಿಫ ರ್ ಂದಲ 

ಷಲ್ಲುಸಿಯಲ ದೂಯಲ ಅರ್ಜಿ.

D.C.Dakshina 

Kannada

13/07/2016 30/07/2016

55

56



2483 ವಕಿು ಸಿನಹಾ ಬಿನ್ ಎ.ಎನ್.ಷಲಣಿ 

ಲಹಮಹ,

ಎಂ.ರ್ಜ.ರ ೂಡ್, ನ ಲ್ಲುಕಟ್ ಿ, 

ುತ್ೂುಯಲ ಕಷಫಹ ಗ್ಹರಭ ಅಂಚ , 

ುತ್ೂುಯಲ, ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು, 

09/08/2016 335/2B ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ುತ್ೂುಯಲ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ುಮ ುತ್ೂುಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, 47ನ  ುತ್ೂುಯಲ ಕಷಫಹ 

ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ ಿ ನಂಫರ್ 335/2B ಯಲ್ಲು ಷರ್ಹಿರಿ ಷತ್ತ ಗೃಸಗಳ ಷಲಲರ್ಹಗಿ 

ಮಿಷಲ್ಲರಿಸಿದ ಷರ್ಹಿರಿ ಜಮಿನಲ ಒತ್ಲುರಿ ಮಹಡಿ ಷರ್ಹಿರಿ ಫ ೂಕೆಷರ್ ೆ 

ಂಚಿಷಲತ್ತುಯಲ ಯಕಿುಗಳ ವಿಯಲದಿ ಕೂಡಲ  ರ್ಹಯಹಿಚಯಣ  ನಡ ಸಿ, 

ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಂತ  ದೂಯಲ ದಹಖಲ್ಲಸಿಯಲತಹುರ .

D.C.Dakshina 

Kannada

18/08/2016 05/09/2016

2495 ಶ್ರಭತ್ತ ಎಸ ುಲಹು ಮಿನ ಜಸ್ 

ರ್ ೂಂ ಸಿಲ ೆಷಿರ್ ಡಿ.ರ್ ೂಸಹು

ಕಂಫಳಗಲಡ ೆ ಭನ , ರ್ಹಲಹಪಡಿ 

ಗ್ಹರಭ,  ಭೂಡಿಬಿದ ರ ಹ ೂಫಳ್ಳ, 

ಭಂಗಳೂಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, 

17/09/2016 132/1 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

Mudabidre

ಭೂಡಬಿದಿರ

ರ್ಹಲಹಪಡಿ

ಭಂಗಳೂಯಲ ತಹಲೂುಕಲ, ಭೂಡಿಬಿದ ರ ಹ ೂಫಳ್ಳ, ರ್ಹಲಹಪಡಿ ಗ್ಹರಭದ ಷರ್ ಿ 

ನಂಫರ್ 132/1 ಯ ಜಮಿನಲ ಯಂಫ ೂಕಲ ಗಲಡ ೆ (ಷರ್ಹಿರಿ) ಜಮಿನಿನಲ್ಲು 

ಎರ್ಹಏಕಿ ಅಕರಭರ್ಹಗಿ ಶ ಡ್ ಗಳನಲನ ನಿಮಿಿಸಿ ಸಿಥರಹಸಿುಗ್  ಹ ೂಗಲ 

ಯಸ ು:ದಹರಿಮನಲನ ಫಂದ್ ಮಹಡಿಯಲತಹುರ . ಆದುರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ್ರ್ಹಗಿ 

ನಿಮಿಿಸಿಯಲ ಶ ಡ್ ಗಳನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಸಿ ಯಸ ು ಷಂಕಿನಲನ 

ಕಲ್ಲಪಸಿರ್ ೂಡಫ ರ್ ಂದಲ ದೂಯಲ ಷಲ್ಲುಸಿಯಲತಹುರ . 

D.C.Dakshina 

Kannada

26/09/2016 15/10/201658

57



2504 ಬಿ.ಎಸ್.ಷದಹಿರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪ 

ಗ್ೌಡ ಭತ್ಲು ಗ್ಹರಭಷಥಯಲ

ಷಭಹಹದಿ, ಭಲಯಲಳಯ ಗ್ಹರಭ 

ಭತ್ಲು ಅಂಚ , ಂಜ ಹ ೂಫಳ್ಳ, 

ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ 

ರ್ಜಲ ು,

29/09/2016 46, 59 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ

ಷಲಳಯ

ಂಜ

ಭಲಯಲಳಯ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ರ್ಜಲ ು, ಷಲಳಯ ತಹಲೂುಕಲ, ಷಲಫರಭಣಯ-ಭಂಜ ವವಯ ರಹಜಯ 

ಹ ದಹುರಿ ಲ ೂರ್ ೂಯಗಿ ಯಸ ು, ಭಲಯಲಳಯ ಗ್ಹರಭ ರ್ಹಯಪಿುಮಲ್ಲು ಯಸ ು 

ಮಹರ್ಜಿನ್ ಷಯರ್ಹರಿ ಷಥಳ ಷರ್ ಿ ನಂಫರ್ 46 ಭತ್ಲು 59ಯಲ್ಲು ಸಹಫಲಂಇ್ 

ಬಿನ್ ಅಸಭಮದ್ ಫಹಯರಿ ಭತ್ಲು ಇತ್ಯಯಲ ಯಸ ು ಮಹರ್ಜಿನಿನಲ್ಲು ಅತ್ತಕರಭಣ 

ಮಹಡಿ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಿಿಸಿಯಲುದನಲನ ತ ಯುಗ್ ೂಳ್ಳಷಲಂತ  ದೂಯಲ 

ದಹಖಲ್ಲಸಿಯಲತಹುರ .

D.C.Dakshina 

Kannada

14/10/2016 05/11/201659



PGC 

No.

Name of Informant Date of Reciept Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

416 ಮಲ್ಲಿಕಹರ್ಜುನ 

4591549443

03/02/2010 112 ದಹಣಗೆಯೆ

ಹೆೊನಹಾಳಿ

ಗೆೊೋವಿನಕೆೊೋವಿ-2

ಹೆೊನಹಾಳಿ

ಷೆು ನಂ.112ರ ಹೆೊಳ  ೆಜೆೊೋಗದ 900ಎಕೆಯೆ ರ್ಮೋನನಜಾ ಒತಜುರಿ ಭಹಡಿ 

ಮರಗಳನಜಾ ಕಹಟಹು ಭಹಡಿರಜ ಬಗೆೆ.(ಯೆೋಣಜಕಹಚಹಯು ಎಂ.ಎಲ್.ಎ.ರರ 

ಕಜಮಮಕಜು).

Tahsildar,Hon

nali Taluk, 

Honnali.

04/02/2010 16/02/2010

427 ಎಂ.ಟಿ.ಗೌಡ

ಅರ್ಜು ಮೊಲಕ

06/02/2010 13 ದಹಣಗೆಯೆ

ಸರಿಸರ

ಮಲೆಫೆನೊಾರಜ

ಹಂಡಷಗಟೆೆ

ಷೆು ನಂ.13ರ 3ಎಕೆಯೆ 08ಗಜಂಟೆ ಷಕಹುರಿ ರ್ಮೋನನಜಾ ಒತಜುರಿ ಭಹಡಿರಜ 

ಬಗೆ.ೆ

Tahsildar,Hari

har Taluk, 

Harihar.

09/02/2010 01/03/2010

District Name:ದಾವಣಗೆರೆ
ದಿನಹಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



443 ಮೊತುಯಯ 

ದೊರಹಣಿ ಮೊಲಕ 

9972721570

08/02/2010 132,112 ದಹಣಗೆಯೆ

ಹೆೊನಹಾಳಿ

ಫೆಳಗಜತ್ತು

ಜೆೊೋಗ

ಷೆು ನಂ.132,112ರ ಸಹವಿಯಹರಜ ಎಕೆಯೆ ಅರಣಯ ಭೊಮಯನಜಾ ಒತಜುರಿ 

ಭಹಡಿರಜ ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Hon

nali Taluk, 

Honnali.

08/02/2010 01/03/2010

549 ಫೆೋನಹಮ 

ಅರ್ಜು ಮೊಲಕ 

20/02/2010 32 ದಹಣಗೆಯೆ

ಹೆೊನಹಾಳಿ

ಫೆಳಗಜತ್ತು

ಜೆೊೋಗ

ಷೆು ನಂ.32ರ ಅರಣಯ ರ್ಮೋನನಜಾ ಒತಜುರಿ ಭಹಡಿ ಅರಣಯ ಕಡಿಲಜ ಕಲ್ಲಿನ 

ಗಣಿಗಹರಿಕೆಯನಜಾ ಭಹಡಜತ್ತುರಜ ಬಗೆೆ, ಹಹಗೊ ಷೆು ನಂ.113,112,32ರ 

ನೊಯಹರಜ ಎಕಯೆ ಅರಣಯ ರ್ಮೋನನಜಾ ಒತಜುರಿ ಭಹಡಿರಜ ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Hon

nali Taluk, 

Honnali.

22/02/2010 14/03/2010

1171 ಬಂಬೊಬಜಹರ್ 

ನಹಗರಿೋಕರ ಹತರಕ್ಷಣಹ 

ಷಮತ್ತ

ಶ್ರೋ ಮಲ್ಲಿಕಹರ್ಜುನ 

ದೆೋಸಹಾನ, 

ಬಂಬೊಬಜಹರ್,

ದಹಣಗೆಯೆ-1

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

27/12/2010 16ನೆೋ 

ಹರ್ಡು

ದಹಣಗೆಯೆ

ದಹಣಗೆಯೆ

ಕಷಫಹ

ಕಹಡರ್ಜಿ

ದಹಣಗೆಯೆ ಮಹಹನಗರ ಹಲ್ಲಕೆ ಹಯಪ್ತುಯ 16ನೆೋ ಹರ್ಡು ಶ್ರೋ. ಬಷೆೋವವರ 

ರ್ಜನ್ಾಂಗ್ ಪಹಯಕೆರಿ ಲೆೋ ಔಟ್ ನಲ್ಲಿರಜ ಉದಹಯನನಕೆು ಮೋಷಲ್ಲಟ್ೆ ಜಹಗನಜಾ 

ಕೆಲರಜ ಒತಜುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಜ ನ್ೆೋವನಗಳನಹಾಗಿ ಪರಿತುನೆ 

ಭಹಡಜತ್ತುರಜುದನಜಾ ತಡೆದಜ ಉದಹಯನನಕೆು ಮೋಷಲ್ಲಡಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Dav

anagere 

Taluk, 

Davanagere.

28/12/2010 18/01/20115

3

4



1202 ಗಹರಮಷಾರಜಗಳು, 

ತೆೊೋಳಸಜಣಸೆ

ದಹಣಗೆಯೆ ತಹಲೊಿಕಜ 

ಮತಜು ರ್ಜಲೆಿ

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

04/01/2011 81, 

81/1, 

82/1, 

83, 85.

ದಹಣಗೆಯೆ

ದಹಣಗೆಯೆ

ಆನಗೆೊೋಡಜ

ತೆೊೋಳಸಜಣಸೆ

ತೆೊೋಳಸಜಣಸೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:81, 81/1, 82/1, 83, 85ರಲ್ಲಿ ಹಹದಜ 

ಹೆೊೋಗಜ ನಕಹವೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊೋರಿಸಿರಜ ಸಹುರ್ನ್ಕ ರಸೆುಯ ಒತಜುರಿಯನಜಾ 

ತೆರುಗೆೊಳಿಷಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Dav

anagere 

Taluk, 

Davanagere.

05/01/2011 25/01/2011

1283 ಗಹರಮಷಾರಜಗಳು, 

ತೆೊೋಳಸಜಣಸೆ

ದಹಣಗೆಯೆ ತಹ. ಮತಜು 

ರ್ಜಲೆಿ

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

18/01/2011 ದಹಣಗೆಯೆ

ದಹಣಗೆಯೆ

ಆನಗೆೊೋಡಜ

ತೆೊೋಳಸಜಣಸೆ

ತೆೊೋಳಸಜಣಸೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:81 ಮತಜು 85ರ ಮಧ್ಯ ಹಹಗೊ ಷ.ನಂ: 83 

ಮತಜು 82ರ ಮಧ್ಯ ಷಜಭಹರಜ 60ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತಜು 1500ಅಡಿ ಉದದದ 

ಸಹುರ್ನ್ಕ ರಸೆು ಜಹಗನಜಾ ಒತಜುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿರಜ ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Dav

anagere 

Taluk, 

Davanagere.

19/01/2011 09/02/2011

1539 ಲಂಫಹಣಿ ಕಜಭಹರ್ 

ನಹಯು ಬಿನ್ ವೆೋಖರ್ 

ನಹಯು ಹಹಗೊ ಇತರರಜ

ಗಜಳೆೋದಸಟಿೆ ತಹಂಡ

ಕಹಯರಕಟಿೆ ಪೋಸ್ಟೆ, 

ಸರಪಪನ ಸಳಿಿ ತಹಲೊಿಕಜ

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

05/05/2011 3ಎ, ಬಿ, 

ಸಿ. ಡಿ. 

ಎಫ್

ದಹಣಗೆಯೆ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಅರಸಿಕೆೋರಿ

ಕಂಚಿಕೆೋರಿ

ಕಂಚಿಕೆೋರಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ.3ಎ, ಬಿ, ಸಿ. ಡಿ. ಎಫ್, ರ ಷಕಹುರಿ ರ್ಮೋನ್ನಲ್ಲಿ 

ಷಜಭಹರಜ 50-60ಶುಗಳಿಂದ ಉಳುಯ ಭಹಡಜತ್ತುದದರನಜಾ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು 

ತಡೆಯಜತ್ತುದಜದ ರ್ಜೋನೆೊೋಹಯಕೆು ಸಹಗಜಳಿ ಭಹಡಲಜ ಅನಜಕೊಲ 

ಕಲ್ಲಪಷಫೆೋಕೆಂದಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

D.C.Davanger

e

06/05/2011 26/05/2011

6

7

8



1554 ಬಡಿಗೆೋರ್ ಬಿನ್ 

ಕಹಳಹಚಹರಿ

ರ್ರ್ೊಿರಿ ಓಣಿ, 11ನೆೋ 

ಹರ್ಡು

ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಜ, 

ಕನಹುಟ್ಕ ಯಹರ್ಯ ಯೆೈತ 

ಷಂಘಶು ಷಮತ್ತ

ಸರಪಪನಸಳಿಿ ತಹ. 

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ - 583131

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

19/05/2011 734, 

738, 

739, 

740

ದಹಣಗೆಯೆ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಕಷಫಹ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಸರಪಪನಸಳಿಿ ಪಟ್ೆಣದ ಷ.ನಂ:734, 738, 739, 740ರ ಕೆೊೋಟೆಕಹಳಮಮ 

ದೆೋಸಹಾನಕೆು ಸೆೋರಿದ ಜಹಗನಜಾ ಕೆಲರಜ ಅಕರಮಹಗಿ ಒತಜುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಜ ಗೃಸ ನ್ಮುಸಿರಜುದನಜಾ ತೆರುಗೆೊಳಿಸಿ ಷದರಿ ರ್ಮೋನನಜಾ 

ಷಂರಕ್ಷಿಷಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

D.C.Davanger

e

20/05/2011 10/06/2011

1636 ಇದಿಿ ಯಹಮಪಪ

ಕೋಲರಜ

ಷಂಡೊರಗೆಯೆ, 

ಸರಪಪನಸಳಿಿ,

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

25/06/2011 30/ಎಪ್ತ

5

ದಹಣಗೆಯೆ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ತೆಲಗಿ

ಕೆ.ಕಲಿಸಳಿಿ

ಕೆ.ಕಲಿಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:30/ಎಪ್ತ5ರ 2ಎಕಯೆ 31ಗಜಂಟೆ ಷಮವಹನ 

ಜಹಗನಜಾ ಕೆಲರಜ ಅಕರಮಹಗಿ ಒತಜುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿರಜುದನಜಾ 

ತೆರುಗೆೊಳಿಷಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Har

apanahalli 

Taluk, 

Harapanahalli

.

27/06/2011 22/07/2011

1637 ಇದಿಿ ಯಹಮಪಪ

ಕೋಲರಜ

ಷಂಡೊರಜಗೆೋರಿ 

ಸರಪಪನಸಳಿಿ

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

25/06/2011 539/ಬಿ,

 

152/ಪ್ತ1,

 ಪ್ತ2.

ದಹಣಗೆಯೆ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಕಷಫಹ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಸರಪಪನಸಳಿಿ ಪಟ್ೆಣ ಹಯಪ್ತುಯ ಹಯೆೋಕೆಯೆಯ ಷ.ನಂ:539/ಬಿ ರ ವಿಸಿುೋಣು 

ಷಜಭಹರಜ 170ಎಕಯೆ ಹಹಗೊ ಅಯಯನಕೆಯೆಯ ಷ.ನಂ:152/ಪ್ತ1, ಪ್ತ2 ರಲ್ಲಿನ 

ಷಜಭಹರಜ 68ಎಕಯೆ ರ್ಮೋನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸೆೆೋಟ್ ಭಹಫಿಮಹ ಹಹಗೊ 

ಇತರ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಅಕರಮಹಗಿ ನ್ೆೋವನಗಳನಹಾಗಿ 

ಭಹಪುಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರಜ ಬಗೆೆ ಷೊಕು ಕರಮ ಕೆೈಗೆೊಳಿಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ ಹಹಗೊ 

ಷದರಿ ರ್ಮೋನ್ನ ಒತಜುರಿಯನಜಾ ತೆರುಗೆೊಳಿಸಿ ಷಂರಕ್ಷಿಷಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

D.C.Davanger

e

27/06/2011 22/07/201111

9

10



1642 ಇದಿಿ ಯಹಮಪಪ

ಕೋಲರಜ

ಯಹರ್ಯ ಕಹಯುದಶ್ುಗಳು

ಸಿ.ಪ್ತ.ಐ.(ಎಂ.ಎಲ್) 

ಲ್ಲಬಯೆೋಶನ್ ಪಕ್ಷ

ಷಂಡೊರಜಗೆೋರಿ, 

ಸರಪಪನಸಳಿಿ

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

25/06/2011 152 ದಹಣಗೆಯೆ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಕಷಫಹ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಸರಪಪನಸಳಿಿ ಪಟ್ೆಣದ 152ರ ಒಟ್ಜೆ 68-64 ಎಕಯೆ ಕೆಯೆ ರ್ಮೋನ್ದಜದ, ಷದರಿ 

ರ್ಮೋನನಜಾ ಭೊ ಭಹಫಿಮಹದರಜ ಅಕರಮಹಗಿ ಸೆೈಟ್ಜಗಳನಹಾಗಿ 

ಭಹಪುಡಿಸಿರಜುದರ ಬಗೆೆ ಹಹಗೊ ಶ್ರೋ.ಗೌಳೆೋರ ನಹಗಪಪ ಬಿನ್ ಹಹಲಪಪ 

ರರಿಗೆ ಕೆಯೆ ರ್ಮೋನಜ ಮಂರ್ೊರಜ ಭಹಡಿರಜುದನಜಾ ತೆರುಗೆೊಳಿಷಲಜ 

ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Har

apanahalli 

Taluk, 

Harapanahalli

.

27/06/2011 22/07/2011

1725 ಪಟೆೋಲ್ ಬಷಯಹಜ್ 

ಗೌಡಜರ, ಪರಧಹನ 

ಕಹಯುದಶ್ು

ನಹಗರಿಕ ಹತರಕ್ಷಣಹ 

ಷಮತ್ತ, ಹೆೊನಹಾಳಿ 

ತಹಲೊಿಕಜ,ಹೆೊನಹಾಳಿ-

577217

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

23/08/2011 62/ಪ್ತ3 ದಹಣಗೆಯೆ

ಹೆೊನಹಾಳಿ

ಗೆೊೋವಿನಕೆೊೋವಿ-2

ದೆೋನಹಯಕನಸಳಿಿ

ದೆೋನಹಯಕನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:62/ಪ್ತ3ರಲ್ಲಿನ 6ಎಕಯೆ ಷಮವಹನ 

ಜಹಗನಜಾ ಕೆಲು ಬಲಹಢಯರಜ ಅಕರಮಹಗಿ ಒತಜುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಜ 

ಸಹಗಜಳಿ ಭಹಡಜತ್ತುರಜುದನಜಾ ತೆರುಗೆೊಳಿಷಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Hon

nali Taluk, 

Honnali.

24/08/2011 19/09/2011

1874 ಡಿ.ವಿೋಯೆೋಂದರ ಹಟಿೋಲ್ 

ಬಿನ್ ದಹನೆೋ ಗೌಡ ಮತಜು 

ಗಹರಮಷಾರಜಗಳು

ಯದಗಿನಕೆಯೆ, 

ಬಿಳಿಚೆೊೋಡಜ ಹೆೊೋಬಳಿ, 

ರ್ಗಳೂರಜ ತಹ. 

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ. 

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

23/02/2012 50 ದಹಣಗೆಯೆ

ರ್ಗಳೂರಜ

ಬಿಳಿಚೆೊೋಡಜ

ಮದಗಿನಕೆಯೆ

ಮದಗಿನಕೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:50ರಲ್ಲಿನ ಷಜಭಹರಜ 17ಎಕಯೆ 29ಗಜಂಟೆ 

ಖಯಹಬಜ ಸೆೋಂದಿ ನಕೆು ಸೆೋರಿದ ರ್ಮೋನನಜಾ ಫಹರ್ಜ ರ್ಮೋನ್ನರಜ 

ಶ್ರೋ.ರ್ಯವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ ಹಹಗೊ ಇತರರಜ ಅಕರಮಹಗಿ ಒತಜುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಜ ಸಹಗಜಳಿ ಭಹಡಜತ್ತುರಜುದನಜಾ ತೆರುಗೆೊಳಿಸಿ ಸಹುರ್ನ್ಕ 

ಉಪಯೋಗಕೆು ಮೋಷಲ್ಲಡಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Jag

alurTaluk, 

Jagalur.

24/02/2012 20/03/2012

12

13

14



1909 ಡಿ.ವಿೋಯೆೋಂದರ ಹಟಿೋಲ್ 

ಬಿನ್ ದಹನೆೋಗೌಡ ಮತಜು 

ಗಹರಮಷಾರಜ

ಮದಗಿನಕೆಯೆ, 

ಬಿಳಿಚೆೊೋಡಜ ಹೆೊೋಬಳಿ, 

ರ್ಜಗಳೂರಜ ತಹಲೊಿಕಜ, 

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ. 

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

21/05/2012 50 ದಹಣಗೆಯೆ

ರ್ಗಳೂರಜ

ಬಿಳಿಚೆೊೋಡಜ

ಮದಗಿನಕೆಯೆ

ಮದಗಿನಕೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:50ರ 17ಎಕಯೆ 29ಗಜಂಟೆ ಖಯಹಬಜ ಸೆೋಂದಿ 

ನದ ರ್ಮೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕರಮಹಗಿ ಶ್ರೋ. ರ್ಯವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ ಹಹಗೊ 

ಇತರರಜ ತಂತ್ತ ಫೆೋಲ್ಲ ನ್ಮುಸಿಕೆೊಂಡಜ ಸಹಗಜಳಿ ಭಹಡಜತ್ತುರಜುದನಜಾ 

ತೆರಜುಗೆೊಳಿಸಿ ಷದರಿ ರ್ಮೋನನಜಾ ಸಹುರ್ನ್ಕ ಉಪಯೋಗಕೆು 

ಮೋಷಲ್ಲಡಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Jag

alurTaluk, 

Jagalur.

22/05/2012 17/06/2012

1929 ಎಂ.ವಿ. ಗಜರಜಮೊತುಯಯ 

ಬಿನ್ ಎಂ.ವಿೋರಯಯ

ಯದಗಿನಕೆಯೆ ಗಹರಮ, 

ರ್ಗಳೂರಜ ತಹಲೊಿಕಜ, 

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ. 

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

9980663814

25/06/2012 45, 

46, 

94, 39, 

40, 41, 

42, 32, 

30, 34

ದಹಣಗೆಯೆ

ರ್ಗಳೂರಜ

ಬಿಳಿಚೆೊೋಡಜ

ಮದಗಿನಕೆಯೆ

ಮದಗಿನಕೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:45, 46, 94, 39, 40, 41, 42, 32, 30, 34ರ 

ಬಂಡಿದಹರಿ ರಸೆು ಜಹಗನಜಾ ಕೆಲು ಪರಬಹವಿಗಳು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತಜುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿರಜುದನಜಾ ತೆರುಗೆೊಳಿಷಲಜ ಆದೆೋವವಿದದರೊ ಷಹಹ 

ತೆರುಗೆೊಳಿಸಿರಜುದಿಲಿ, ತೆರುಗೆೊಳಿಷಲಜ ಕರಮ ಕೆೈಗೆೊಳಿಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

D.C.Davanger

e

25/06/2012 19/07/2012

2064 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಜ / 

ಕಹಯುದಶ್ುಗಳು

ಷಕಹುರಿ ರ್ೊನ್ಯರ್ 

ಕಹಲೆೋಜ್, ವಿದಹಯರ್ಥು 

ಷಂಘ, ಷಕಹುರಿ 

ರ್ೊನ್ಯರ್ ಕಹಲೆೋಜ್, 

ಸರಪಪನಸಳಿಿ, 

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ. 

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

02/08/2013 154/1ಎ

/1

ದಹಣಗೆಯೆ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಕಷಫಹ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಸರಪಪನಸಳಿಿ ಪಟ್ೆಣದ ಷಕಹುರಿ ರ್ೊನ್ಯರ್ ಕಹಲೆೋಜ್ ಆಟ್ದ ಯೈದಹನ 

ಷ.ನಂ: 154/1ಎ/1ರ 1-40 ಎಕಯೆ ಜಹಗನಜಾ ಶ್ರೋ. ಯೈಲಹರಿ ಹಹಗೊ ಇತರರಜ 

ಅಕರಮಹಗಿ ಒತಜುರಿ ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿರಜುದನಜಾ ಭಹನಯ ಉಚ್ಚ 

ನಹಯಮಹಲಯದ ತ್ತೋಪ್ತುನಂತೆ ತೆರುಗೆೊಳಿಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಗನಜಾ ವಹಲಹ 

ಉಪಯೋಗಕೆು ಮೋಷಲ್ಲಡಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Dav

anagere 

Taluk, 

Davanagere.

27/08/2013 27/09/201317

15

16



2075 ಬಿ. ಸಿದದಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ

ಸಳದಮಮ ದೆೋಸಹಾನದ 

ಹಂಬಹಗದ ರಸೆು, 

ಹೆೊನಹಾಳಿ ಟೌನ್, 

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ. 

ಅರ್ಜುಮೊಲಕ

02/09/2013 12, 4 ದಹಣಗೆಯೆ

ಹೆೊನಹಾಳಿ

ಗೆೊೋವಿನಕೆೊೋವಿ-2

ಅಂರ್ನಹಪುರ

ಅಂರ್ನಹಪುರ (ಫೆ.ಚ್ರಕ್ ಗಹರಮ)ದ ಷ.ನಂ:12ರಲ್ಲಿ ಹಹಗೊ ಷ.ನಂ:04ರ ಎಡ 

ತಜಂಗಹ ಚಹನಲ್ ರಸೆು ಜಹಗನಜಾ ಶ್ರೋ. ಮಲ್ಲಿಕಹರ್ಜುನ್, ಶ್ರೋ. ಬಿ.ಎಲ್. 

ಕಜಭಹರಸಹವಮ ಬಿನ್ ಲೆೊೋಕೆೋವವರಪಪ ರರಜ ಅಕರಮಹಗಿ ಒತಜುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿರಜುದನಜಾ ತೆರುಗೆೊಳಿಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಗನಜಾ ಸಹುರ್ನ್ಕ 

ಉಪಯೋಗಕೆು ಮೋಷಲ್ಲಡಲಜ ಕೆೊೋರಿಕೆ.

Tahsildar,Hon

nali Taluk, 

Honnali.

03/09/2013 03/10/2013

2321 ಡಿ.ವಿೋಯೆೋಂದರ ಹಟಿೋಲ್ 

ಬಿನ್ ದಹನೆೋಗೌಡ 

ಮದಗಿನಕೆಯೆ, 

ಬಿಳಿಜೆೊೋಡಜ ಹೆೊೋಬಳಿ, 

ರ್ಜಗಳೂರಜ ತಹಲೊಿಕಜ, 

ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ.

16/03/2015 25 ದಹಣಗೆಯೆ

ರ್ಗಳೂರಜ

ಬಿಳಿಚೆೊೋಡಜ

ಭಹದನಸಳಿಿ

ಶ್ರೋ ವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲವಿೋರಯಯ ಎಂಬಜರಿಗೆ ರ್ಮೋನಜ ಇದದರೊ ಷಸ 

ಷಜಳುಿ ಭಹಹತ್ತ ನ್ೋಡಿ, ಬಿಳಿ ಜೆೊೋಡಜ ಹೆೊೋಬಳಿ, ಭಹದನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷೆು 

ನಂಬರ್ 25ರಲ್ಲಿ   3-20 ಎಕಯೆ/ಗಜಂಟೆ ಮಂರ್ೊರಜ 

ಭಹಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರಜುದನಜಾ ಜಹಗೆೊಳಿಷಲಜ ಕೆೊೋರಿರಜ ಬಗೆೆ.

D.C.Davanger

e

02/05/2015 17/05/2015

2350 ಟಿ.ಶ್ರೋಧ್ರ ಬಿನ್ 

ಟಿ.ಉಚೆಚಂಗೆಪಪ

ಅನಂತನಸಳಿಿ ಗಹರಮ, 

ಕಷಫಹ ಹೆೊೋಬಳಿ, 

ಸರಪನಸಳಿಿ ತಹಲೊಿಕಜ, 

ದಹಣಗೆಯೆ 

ರ್ಜಲೆಿ.ದಹಣಗೆಯೆ ರ್ಜಲೆಿ. 

24/06/2015 42 ದಹಣಗೆಯೆ

ಸರಪನಸಳಿಿ

ಕಷಫಹ

ಅನಂತನಸಳಿಿ

ಸರಪನಸಳಿಿ ತಹಲೊಿಕಜ, ಕಷಫಹ ಹೆೊೋಬಳಿ, ಅನಂತನಸಳಿಿ ಕಂದಹಯ 

ಗಹರಮದ ಷೆು ನಂ.42ರಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 40 ಎಕಯೆಯಶಜೆ ಷಕಹುರಿ 

ರ್ಮೋನಜಗಳು ಮತಜು ಪಟಹೆ ರ್ಮೋನಜಗಳನಜಾ ಗಣಯ ಯಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬಯಹದ ಶ್ರೋ 

ೆೈ.ಕೆ.ಬಿ. ದಜರಜಗಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಕಜರಜಬಗೆೋರಿ ಇರಜ ಒತಜುರಿ 

ಭಹಡಿಕೆೊಂಡಿರಜುದನಜಾ ತೆರುಗೆೊಳಿಷಲಜ ಕೆೊೋರಿ.

D.C.Davanger

e

09/07/2015 20/07/201520

18

19



2392 ಎಂ.ರಯೋಶ್ ನಹಯಿಕ್ 

ಬಿನ್ ರ್ಜ.ಹೆಚ್.ಗಜಪು

2ನೆೋ ಮಸಡಿ,11, 

ಎಸ್ಟ.ಎನ್.ಕಹಂೆಿಕ್್, 

ಉತಹಾದಿಮಠ ಯೆೊೋರ್ಡ, 

ಬಷನಗಜಡಿ, 

ಫೆಂಗಳೂರಜ 560004

29/10/2015 ದಹಣಗೆಯೆ

ಸರಿಸರ

ಕಷಫಹ

ಸರಿಸರ

ಯೈಷೊರಜ ಕಲೆೊೋುಷುರ್ ಲ್ಲಮಟೆರ್ಡ, ಸರಿಸರ ಷಂಸೆಾಗೆ 

ಭೊಸಹವಧಿೋನಹಗಿರಜ ರ್ಮೋನ್ನ ೆೈಕ 156-00 ಎಕಯೆ ರ್ಮೋನನಜಾ 

ಕಹನೊನಜಫಹಹೋರಹಗಿ ಸಯಹರ್ಜ ಭಹಡಿರಜ ಬಗೆೆ.

D.C.Davanger

e

17/11/2015 25/11/201521



PGC 

No.

Name of Informant Date of Reciept Survey 

No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

100 ಶಿವುಗಿರಿ ಕಲ  ೋನಿ  ನಿವಸಿಗಳು

ಶಿವಗಿರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 

05/10/2009 6 ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಉಣಕಲ್ಲ

HDMC ಗಟರದ ಜಗವನುನ ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿರುವ ಬ್ಗ ೆ D.C.Dharwad 09/10/2009 27/10/2009

105 ಫ ೋನಮಿ 05/10/2009 25/1 32/1 ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಛಬ್ಬಬ

ಯಭೂರ

ಸಕಾರಿ ಜಮಿೋನಿನ ಒತ್ುುವರಿ ಬ್ಗ ೆ. D.C.Dharwad 09/10/2009 27/10/20092

District Name:ಧಾರವಾಡ
ದಿನಾಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1



218 ಬ್ಬ. ಡಿ. ಕ  ರಿ 

ಅಧಯಕ್ಷರು ಕಯಯ ಕ   ಗಾಮ ಾಂಚಯಿತಿ 

 ದರವಡ 

04/12/2009 40,47,108,1

09

ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಚಿಕಕಮಲ್ಲಲಗವಡ

ದರವಡ ಜಲ ಲ, ದರವಡ ತಲ್ ಲಕು, ಚಿಕಕಮಲ್ಲನವಡ ಗಾಮದ 

ಸ.ನಾಂ.40,47,108,109 ಸಕಾರಿ ಹುಲ್ುಲಗವಲ್ು ಜಮಿೋನನುನ ಅಕಾಮ ಸಗುವಳ್ಳ 

ಭಡುತಿುರುವ ಬ್ಗ ೆ.

D.C.Dharwad 08/12/2009 15/12/2009

28/01/2010

237 ಆವಾಂೂರ  ೋಟ ಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಗರದ 

ಕ  ಳಚ  ನಿವಸಿಗಳು 

ಇಳಕಲ್ ಹನುಗಾಂದ ತಲ್ ಲಕು 

16/12/2009 09 ಧರವಡ

ನವಲ್ಗುಾಂದ

ಮೊರಬ್

ಇಳಕಲ್

ಶಿಾೋ.ಬ್ಸ ಯಜ ೋಾಂದಾ ಸಾಮಿೋಗಳು 2-00 ಎಕ ಯ  ಸಕಾರಿ

ಜಮಿೋನು ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿರುವುದನುನ ಬ್ಬಡಿಸುವ ಬ್ಗ ೆ.

D.C.Dharwad 22/12/2009 05/01/2009

3

4



411 ಬ್ಬ.ಎಾಂ. ಉಗರ್ 

9741812740

03/02/2010 ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಧರವಡ ಮಹನಗರ ಲ್ಲಕ ಗ  ಸ ೋರಿದದ ಸ ೈಟ್ ನಾಂ.21&22ರ ರಸ ು ಮತ್ುು 

ತ  ೋಟಕಕಗಿ ಕಯಿದರಿಸಿರುವ ಸಾತ್ುನುನ ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿರುವ ಬ್ಗ ೆ .

Tahsildar,Dha

rwad Taluk, 

Dharwad.

04/02/2010 16/02/2010

459 ರಮೋಶ್ಾರ ಎಾಂ.ದ  ಡಡದಯವಳ್ಳಿ 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅರ್ಜಾ ಮ ಲ್ಕ 

09/02/2010 99/1ಬ್ಬ/1 ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಛಬ್ಬಬ

ಕೃಷಾೂರ -ಎಾಂ

ಸವ ಾ ನಾಂ. 99/1ಬ್ಬ/1ರ 6ಎಕ ಯ  15ಗುಾಂಟ  ಸಕಾರಿ ಜಮಿೋನನುನ 

ಶಿಾೋ/ಎನ್.ಎಸ್.ಕುರ್ ಾಕರ್ ರವರು ಅತಿಕಾಮಣ ಭಡಿಕ  ಾಂಡಿರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸಲ್ು ಕ  ರಿರುವ ಬ್ಗ ೆ,

Tahsildar,Hub

li Taluk, 

Hubli.

16/02/2010 09/03/2010

5

6



475 ಫ ೋನಮಿ 

ಅರ್ಜಾ ಮ ಲ್ಕ 

15/02/2010 --------- ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಗರಗ

ಲ್ಕಭೂರ

ಲ್ಕಭೂರ ಗಾಮದ ಸಫ ಯನ ಕ ಯ  ಜಮಿೋನನುನ ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿರುವ ಬ್ಗ ೆ. 

2. ಒಾಂದನ  ಮತ್ುು ಎರಡನ  ರಸ ುಯಲ್ಲಲನ ಒತ್ುುವರಿಯನುನ ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸುವ ಬ್ಗ ೆ .

3. ಗಾಮದ ತ್ುರುಮಾಂಡಿ(ಅಗಸಿ) 2 ಎಕಯ  ಒತ್ುುವರಿ ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸುವ ಬ್ಗ ೆ.

Tahsildar,Dha

rwad Taluk, 

Dharwad.

17/02/2010 09/03/2010

491 ಹನುಮಾಂತ್ 

ದ ರವಣಿ ಮ ಲ್ಕ 

16/02/2010 --------- ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಅಮರಗ  ೋಳ

ಸುಭರು 3ಎಕಯ   NH-4 ಕಕದ ಜಮಿೋನನುನ ಮತ್ುು 20ಎಕಯ  ಗ  ೋಭಳದ 

ಜಮಿೋನನುನ ಆನಾಂದ್ ಧರವಡ ರವರು ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿ ಶ ಡ್ ಗಳನುನ ಮತ್ುು 

ಇತ್ರರು ಮನ ಗಳನುನ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಗ ೆ.

Tahsildar,Hub

li Taluk, 

Hubli.

18/02/2010 11/03/20108
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545 ಕುಳ 

ಅಮರಗ  ೋಳ ಗಾಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲ್ ಲಕು 

ಧರವಡ ರ್ಜಲ ಲ 

ಅರ್ಜಾ ಮ ಲ್ಕ 

20/02/2010 ----------- ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಅಮರಗ  ೋಳ

ಅಮರಗ  ೋಳ ಗಾಮದ ಾಥಮಿಕ ಸಕಾರಿ ಶಲ ಗ  ಹ  ಾಂದಿಕ  ಾಂಡಿರುವ 

ಸುಭರು 40ಎಕಯ  ಸಕಾರಿ ಜಮಿೋನನುನ ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿ ಮನ , ಜ ೈನ 

ಮಾಂದಿರ ಇತಯದಿ ಕಟಿಡಗಳನುನ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಗ ೆ.

Tahsildar,Hub

li Taluk, 

Hubli.

22/02/2010 14/03/2010

550 ಫ ೋನಮಿ 

ಅರ್ಜಾ ಮ ಲ್ಕ 

20/02/2010 -------- ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಅಮರಗ  ೋಳ

ಎನ್.ಎಚ್-4 ರಸ ುಯಿಾಂದ ಅಮರಗ  ೋಳಕ ಕ ಹ  ೋಗುವ ರಸ ುಗ  

ಹ  ಾಂದಿಕ  ಾಂಡಿರುವ 1ಎಕಯ  ಸಕಾರಿ ಜಮಿೋನನುನ ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿ 

ಖ  ದನುರ ರವರು ವ ಲ್ಲಡಾಂಗ್ ಯಕಿರಿ ಭಡಿ ಕ  ಾಂಡಿರುವುದು, ಅನಾಂತ್ 

ಧರವಡರವರು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಿಣಿ ಭಡಿರುವ ಬ್ಗ ೆ. B.D.O ಮನ  ಸಮಿೋ 

5ಗುಾಂಟ  ಒತ್ುುವರಿ, ಸಕಾರಿ ಶಲ ಗಳ್ಳಗ  ಸಾಂಭಾಂದಿಸಿದ 65ಎಕಯ  ಗಣಯ 

ವಯಕ್ತುಗಳು ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿರುವ ಬ್ಗ ೆ.

Tahsildar,Hub

li Taluk, 

Hubli.

22/02/2010 14/03/2010

9
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597 ಎಾಂ.ಐ. ಕುರಡಿಕ ೋರಿ 

ಅರಳ್ಳೋಹ  ಾಂಡ ಗಾಮ ಕಲ್ಘಟಗಿ 

ತಲ್ ಲಕು ಧರವಡ ರ್ಜಲ ಲ.

ಅರ್ಜಾ ಮ ಲ್ಕ 

02/03/2010 -------- ಧರವಡ

ಕಲ್ಘಟಕ್ತ

ತ್ಬ್ಕದಹ  ನಿನಹಳ್ಳಿ

ಅರಳ್ಳಹ  ಾಂಡ

ಅರಳ್ಳೋಹ  ಾಂಡ ಗಾಮದ ಕ ಯ  ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸಲ್ು 

ಕ  ೋರಿ ತ್ಹಶಿೋಲದರ್, ಾಂಚಯಿು ಯವರಿಗ  ದ ರು ನಿೋಡಿದದರ  ಸಹ ಕಾಮ 

ಕ ೈಗ  ಾಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

Tahsildar,Kal

gatigiTaluk, 

Kalgatigi.

04/03/2010 21/03/2010

629 ವಿಜಯ್ ಗುಾಂತಾಲ್

ದ ರವಣಿ ಮ ಲ್ಕ

9731605656

18/03/2010 99/1ಬ್ಬ/1 ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಮಾಂಜುನಥನಗರದ ಸ.ನಾಂ.99/1ಬ್ಬ/1ರ 6ಎಕಯ  17ಗುಾಂಟ  ಜಮಿೋನನುನ N.S. 

ಖ  ೋರ್ ೋಕರ್ ರವರು ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿರುವ ಬ್ಗ ೆ.

Tahsildar,Hub

li Taluk, 

Hubli.

19/03/2010 09/04/2010
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684 ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ಟಫ ಯಲ್ನವರ್

ತಿಭಾುರ, ಧರವಡ ತ. ಧರವಡ 

ರ್ಜಲ ಲ.

ಅರ್ಜಾಮ ಲ್ಕ

12/04/2010 ಸ.ನಾಂ.16 ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಅಮಿಾನಫವಿ

ತಿಮಾೂರ ಮ 

ಅಮಿಾನಫವಿ

ಅಮಿಾನಫವಿ ತಿಭಾುರ ಗಾಮದ ಸ.ನಾಂ.16ರ 91ಎಕಯ  21ಗುಾಂಟ  ಸಕಾರಿ 

ಗ  ೋಭಳ ಜಮಿೋನನುನ ತಿಭಾುರ ಗಾಮದವರು ಒತ್ುುವರಿದರರನುನ 

ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸುವ ಬ್ಗ ೆ.

Tahsildar,Dha

rwad Taluk, 

Dharwad.

12/04/2010 03/05/2010

850 ಗಾಮಸಥರುಗಳು, ಸಾಂಗಮೋಶ್ಾರ

ಅಾಂಚ ಮ ಲ್ಕ

27/07/2010 ಧರವಡ

ಕಲ್ಘಟಕ್ತ

ಕಲ್ಘಟಗಿ

ಸಾಂಗಮೋಶ್ಾರ

ಸಾಂಗಮೋಶ್ಾರ ಗಾಮದ ಸುಭರು 20ಎಕಯ  ಅರಣಯ ಇಲಖ ಯ ಜಗವನುನ 

ಶಿಾೋ. ಮರಿಯ ಭದರ ಎಾಂಬ್ುವವರು ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿಕ  ಾಂಡಿರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸಲ್ು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kal

gatigiTaluk, 

Kalgatigi.

28/07/2010 18/08/201014
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886 ಶಿವಗಿರಿಕಲ್ನ  ನಿವಸಿಗಳು

ಬ್ಬ.ಹ ಚ್. ದಯಮನಗೌಡರ 

ಮನ .3502/30, 2ನ ೋ ಮುಖ್ಯರಸ ು 

ಶಿವಗಿರಿ, ಉಣಕಲ್ ಕಾಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-

580031

16/08/2010 ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಉಣಕಲ್ಲ

ಮ|| ಫ ಲ್ಲದ ಟಟ ಮೊೋಟಸ್ಾ ಹಗ  ಫ ಲ್ಲದ ಭರುತಿ ಮೊೋಟಸ್ಾ ರವರು 

ಸಕಾರಿ ಜಗದಲ್ಲಲ ಅನಧಿಕೃತ್ವಗಿ ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿಕ  ಾಂಡು ಕಟಿಡ 

ನಿಮಿಾಸಿರುವ ಬ್ಗ ೆ.

Tahsildar,Hub

li Taluk, 

Hubli.

17/08/2010 07/09/2010

1556 ಅರುಣ ಹ. ಹ  ಸಮನಿ

ಆದಿಜಾಂಭವ ಸ ೋವ ಯುವಕ ಸಾಂಘದ 

ಹಿಾಂಬಗ,

ಗ  ೋನಕ  , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರ್ಜಲ ಲ

ಅರ್ಜಾಮ ಲ್ಕ

9945104939

19/05/2011 169/ಅ1ಅ1 ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಗ  ೋನಕ  

ಗ  ೋನಕ   ಗಾಮದ ಹಗ  ಮುನಿಸಿಲ್ ನಾಂ.633 

(ಸ.ನಾಂ:169/ಅ1ಅ1)ರಲ್ಲಲನ ಸುಭರು 30ಫೂಟ್ ಸವಾಜನಿಕ ರಸ ು ಜಗದಲ್ಲಲ 

ಅಕಾಮವಗಿ ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿಕ  ಾಂಡು ಗೃಹ ನಿಮಿಾಸಿರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸಲ್ು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Hub

li Taluk, 

Hubli.

20/05/2011 10/06/2011
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1695 ಬ್ಬ.ಭ. ಕ ಲ್ ಲರ, ಗಾಮ ಾಂ. ಸದಸಯರು 

ಹಗ  ಗಾಮಸಥರುಗಳು

ಚಳಮಟ್ಟಿ ಗಾಮ, ಉಗಿನಕ ೋರಿ 

ಗಾಮಾಂಚಯತಿ, ಕಲ್ಘಟಕ್ತ ತಲ್ ಲಕು, 

ಧರವಡ ರ್ಜಲ ಲ

ಅರ್ಜಾಮ ಲ್ಕ

01/08/2011 65 ಧರವಡ

ಕಲ್ಘಟಕ್ತ

ಧುಮಾವಡ

ಚಳಮಟ್ಟಿ

ಚಳಮಟ್ಟಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಾಂ:65ರ ಸುಭರು 66ಎಕಯ  ಸಕಾರಿ ಹುಲ್ುಲಗವಲ್ು 

ಜಗದಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ವು ಗಾಮಸಥರುಗಳು ಹಗ  ಕಕದ ಗಾಮಸಥರು ಅಕಾಮವಗಿ 

ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿಕ  ಾಂಡು ಸಗುವಳ್ಳ ಭಡುತಿುರುವುದರ ಬ್ಗ ೆ ಕಾಮ ಕ ೈಗ  ಳಿಲ್ು 

ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kal

gatigiTaluk, 

Kalgatigi.

02/08/2011 27/08/2011

1977 ಬ್ಬ.ಎಾಂ. ಹ ಗರ, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಯಜನಗರ ನಗರಿಕ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ 

(ರಿ)

ಯಜನಗರ, (ಶಿವಳ್ಳಿ ಪಲಟ್), 

ಮೃತ್ುಯಾಂಜಯ ನಗರ, ಧರವಡ-580 

006. ಅರ್ಜಾಮ ಲ್ಕ. 9980610571

28/11/2012 ಸಿಟ್ಟ ಎಸ್. 

ನಾಂ. 516/1 

ಎಾಂ.ಎಲ್, 

ಸಿಟ್ಟಎಸ್ : 

521/30 

ಹಗ  

ಇತ್ಯ 

ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಧರವಡ

ಧರವಡ ನಗರ ಲ್ಲಕ  ವಯಪ್ತುಯಲ್ಲಲನ ಸಿಟ್ಟ ಎಸ್. ನಾಂ. 516/1 ಎಾಂ.ಎಲ್, 

ಸಿಟ್ಟಎಸ್ : 521/30 ಹಗ  ಇತ್ಯ  ಫ ಲ  ಫಳುವ ಸಕಾರಿ ಜಮಿೋನನುನ 

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಸಹಯದಿಾಂದ ಭ  ಕಬ್ಳ್ಳಕ  ಭಡಿರುವುದರ ಬ್ಗ ೆ ಕನ ನು 

ರಿೋತಯ ಕಾಮ ಕ ೈಗ  ಳಿಲ್ು ಹಗ  ಸದರಿ ಜಗವನುನ ಸಕಾರದ ವಶ್ಕ ಕ 

ತ ಗ ದುಕ  ಳಿಲ್ು ಕ  ೋರಿಕ .

D.C.Dharwad 29/11/2012 24/12/2012
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2032 ಬ್ಸವಯಜ ರ್ಜ.

c/o. ನಾಂ. 9, ವಿಜಮ ಫಯಾಂಕ್ ಅಟಿದ 

ಮೋಲ , ಫಾಡ್ ವ ೋ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 

ಅರ್ಜಾಮ ಲ್ಕ

27/03/2013 - ಧರವಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಫಾಡ್ ವ ೋ ಸವಾಜನಿಕ ರಸ ು ಜಗವನುನ ಸವಾಜನಿಕರು 

ಅಕಾಮವಗಿ ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿಕ  ಾಂಡಿರುವುದನುನ ಹಗ  ಹಿಾಂದ್ ಬ್ುಕ್ ಡಿಪೋ 

ರವರು ಅಕಾಮವಗಿ ಕಟಿಡ ನಿಮಿಾಸಿರುವುದನ ನ ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಸವಾಜನಿಕ 

ಉಯೋಗಕ ಕ ಮಿೋಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕ  ೋರಿಕ .

Commissione

r, Hubli-

Dharwad 

Muncipal 

Corporation

28/03/2013 29/04/2013

2163 ಈರ ಹನುಮಾಂತ್ ಹ  ನನನವರ

ಹಿರಿಯ ನಗರಿೋಕರು, ಮ.ಸಾಂ.281, 

ಹ  ಸಮನಿಯವರ ಪಲಾಟ್, ಶಿರ ರು, 

ಕುಾಂದಗ  ೋಳ-581113, ಧರವಡ ರ್ಜಲ ಲ. 

ಅರ್ಜಾಮ ಲ್ಕ

01/03/2014 364/ಬ್ ಪ್ತ1, 

364/ ಬ್ ಪ್ತ2

ಧರವಡ

ಕುಾಂದಗ  ೋಳ

ಕುಾಂದಗ  ೋಳ

ಶಿರ ರ

ಶಿರ ರ ಗಾಮದ ಸ.ನಾಂ:364/ಬ್ ಪ್ತ1ರ 0.06.11ಗುಾಂಟ  ಸವಾಜನಿಕ ಕ್ ೋತ್ಾಕ ಕ 

ಹಗ  ಸ.ನಾಂ:364/ ಬ್ ಪ್ತ2ರ 0.07.01ಗುಾಂಟ  ಉದಯನವನಕ ಕ ಮಿೋಸಲ್ಲಟಿ 

ಸಕಾರಿ ಜಗವನುನ ಗಾಮಾಂಚಯತಿ ಸದಸಯಯದ ಶಿಾೋ. ಗುರುನಥ ದ ೋವ 

ಘ ೋಾರ್  ಹಗ  ಇವರ ಬ್ಳಗದವರು ಅಕಾಮವಗಿ ಒತ್ುುವರಿ ಭಡಿಕ  ಾಂಡು 

ಕಟಿಡ ನಿಮಿಾಸುತಿುರುವುದನುನ ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸಿ, ಸದರಿ ಜಗವನುನ ಸವಾಜನಿಕ 

ಉಯೋಗಕ ಕ ಮಿೋಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕ  ೋರಿಕ .

D.C.Dharwad 03/03/2014 03/04/2014
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2312 ಶಿಾೋ ಫು ಕಲ್ಲ ಾಂಚ ೋನವರ ಒಟುಿ 

ಮೊಕ್ತುಮರ 

ಸ|| ಶಿರಸಾಂಗಿ ಹಲ್ಲವಸಿು ಭದಾೂರ, 

ನವಲ್ಗುಾಂದ ತಲ್ ಲಕು, ದರವಡ ರ್ಜಲ ಲ.

25/03/2015 ವಡ್ಾ ನಾಂ.1 ಧರವಡ

ನವಲ್ಗುಾಂದ

ಅಣಿಾಗ ೋರಿ

ಬ್ದಾೂರ

ಧರವಡ ರ್ಜಲ ಲ, ನವಲ್ಗುಾಂದ ತಲ್ ಲಕು, ಭದಾೂರ ಗಾಮ ಾಂಚಯಿತಿ 

ವಡ್ಾ ನಾಂ.1ರಲ್ಲಲ ಬ್ರುವ ವಿಿಪ್ತಸಿ ನಾಂ.129 ಮತ್ುು 130ರ ಆಸಿು ಮನ  ೂವಾಕ ಕ 

ಖ್ುಲಲ ಡ ಸಕಾರಿ ಜಗ  ಅತಿಕಾಮಣ ಭಡಿ ಕಟ ಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೋಲ  ತ್ಗಡಿನ 

ಶ ಡಡನುನ ಹಕ್ತರುವುದನುನ ಖಲ್ಲ ಭಡಿಸಿ ಸಕಾರದ ವಶ್ಕ ಕ ತ ಗ ದುಕ  ಾಂಡು 

ಕಾಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

Tahsildar,Nav

algund 

Taluk, 

Navalgund.

07/04/2015 20/04/2015

2363 ಎಸ್.ಸಿ.ಮೊರಬ್ದ 

ಕ  ೋಟ್ಾ ಸಕಾಲ್ ಹತಿುರ, ಕುಾಂದಗ  ೋಳ, 

ಧರವಡ ರ್ಜಲ ಲ.

9739778273

07/08/2015 406 ಧರವಡ

ಕುಾಂದಗ  ೋಳ

ಕುಾಂದಗ  ೋಳ

ಕುಾಂದಗ  ೋಳ

ಕುಾಂದಗ  ೋಳ ಟಿಣ ಾಂಚಯಿತಿ  ವಯಪ್ತುಯಲ್ಲಲ ಬ್ುಾವ ಸವ ಾ ನಾಂ.406ರ ಕ್ ೋತ್ಾ 

5-19 ಎಕ ಾ/ಗುಾಂಟ  ಸಕಾರಿ ಕ ಯ  ಜಮಿೋನಿನಲ್ಲಲ ನಿಮಿಾಸಿರುವ ಅಕಾಮ 

ಕಟಿಡಗಳನುನ ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಕ ಯ  ಅಭಿವೃದಿಧಗ  ಳ್ಳಸಿ ಸವಾಜನಿಕರ 

ಉಯೋಗಕ ಕ ಅನುಕ ಲ್ ಭಡಿಕ  ಡುವ ಕುರಿತ್ು ಮತ್ುು ಟಿಣ ಾಂಚಯಿು 

ಕುಾಂದಗ  ೋಳ ಮತ್ುು ಇತ್ರರು ಅಗಸಿಹ  ಾಂಡಕ ಯ , ಅಜಜನಫವಿಕ ಯ  ತ  ೋರಗಟ್ಟಿ 

ಕ ಯ  ಕ ಯ  ಅಾಂಗಳ ಕ ಯ  ಮತ್ುು ಫಳ್ಳತ  ೋಟಕ ಯ  ಇವುಗಳನುನ ಅನಧಿಕೃತ್ವಗಿ 

ಒತ್ುುವಿಾ ಭಡಿಕ  ಾಂಡಿದುದ ಅವುಗಳನುನ ತ ರವುಗ  ಳ್ಳಸುವ ಬ್ಗ ೆ.

D.C.Dharwad 13/08/2015 31/08/2015
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Closed date

531 ಮಲ್ಲೆಶ್ 

ದೂರವಣಿ 

ಮೂಲಕ 

08095353524

18/02/2010 -------

--

ಗದಗ

ಮ ುಂಡರಗಿ

ಮ ುಂಡರಗಿ

ಬಗಲೇವಡಿ

ಸ ಮರ  4.1/2ಎಕರಲ ಆಸಪತ್ಲೆ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಒತ್ ುವರಿ ಮಡಿ ಶಲೇಖರಪ್ಪ 

ಎುಂಬ ವವರ  ಮನಲ ಕಟ್ಟಿರ ವ  ಬಗಲೆ. ತ್ಹಶೇಲ್ಾರರಿಗಲ ದೂರ  ನಿೇಡಿದಾರೂ ಸಹ ಕೆಮ 

ತ್ಲಗಲದ ಕಲೂುಂಡಿರ ವುದಿಲೆ.

Tahsildar,Mu

ndargi Taluk

20/02/2010 14/03/20101

District Name:ಗದಗ
ದಿನುಂಕ: 22/02/2017

Sl No



PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

103 ಬ ೇನಮಿ 05/10/2009 ಹಸನ

ಹಸನ

ದುದದ

ಹ ಚ್.ಬ ೈರಪುರ

ದೂತನೂರು ಎರ ಬರು ಕವಲ್ ಜಮಿೇನಿನ 

ಒತುುವರಿ ಬಗ ೆ

Tahsildar,Has

san Taluk, 

Hassan

09/10/2009 21/10/2009

978 ಗರಮಸಥರುಗಳು, 

ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ ತಲ್ೂೂಕು

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

16/09/2010 ಹಸನ

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ

ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಗರಮದ ಶ್ರೇ. ಮಹಲಿಂಗ ೇಶ್ವರ ದ ೇವಲ್ಯಕ ೆ ಸ ೇರಿದ ಸ.ನಿಂ:83ರ ಸಕಿರಿ 

ಜಮಿೇನಿಗ  ಅರ್ಿಕರು ಖತ  ಮಡಿಕ ೂಿಂಡು ಮರಟ ಮಡಿರುವ ಹಗೂ ಗರಮಪಿಂಚಯತಿ 

ಸದಸಯರದ ಶ್ರೇ. ಹ ಚ್.ಬಿ. ಕುಮರಸವಮಿ ಎಿಂಬುವವರು ದ ೇವಲ್ಯದ ಹತಿುರದ ಗ ೂೇಮಳ 

ಜಮಿೇನು, ಶಲ್ ಆವರಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಣ ಸಥಳ ಹಗೂ ಕ ರ  ಜಗದ ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Hol

enarasipura 

Taluk, 

Holenarasipur

a.

17/09/2010 07/10/2010

District Name:ಹಾಸನ
ದಿನಿಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



1006 ರಿಂಗಸವಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಜ ೇಗೌಡ

ಹಿರಿಸವ  ಗರಮ ಮತುು 

ಹ ೂೇಬಳ್ಳ

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ ತಲ್ೂೂಕು, 

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

01/10/2010 - ಹಸನ

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ

ಹಿರಿೇಸವ 

ಹಿರಿೇಸವ 

ಹಿರಿಸವ  ಗರಮದ 66ಅಡಿ ಅಗಲ್ದ ಎರಡುಜ ೈನು ರಜಗಲ್ುವ ಯ ಒತುುವರಿ ಹಗೂ ಅಕರಮ 

ಕಟಟಡಗಳ ನಿಮಿಣವನುು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸ ಹಗೂ ಸವಿಜನಿಕ ರಸ ು ಕಲಿಸಕ ೂಡಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Cha

nrayapatna 

Taluk, 

Chanrayapat

na.

04/10/2010 24/10/2010

1035 ರಿಂಗಸವಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಜ ೇಗೌಡ

ಹಿರಿಸವ , ರ್ನುರಯಪಟಟಣ 

ತಲ್ೂೂಕು

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

14/10/2010 - ಹಸನ

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ

ಹಿರಿೇಸವ 

ಹಿರಿೇಸವ 

ಹಿರಿಸವ  ಗರಮದ ರ್ಿಂದರವಳ್ಳಿ ಕವಲನಿಿಂದ ಚಿಕೆಕ ರ ಯವರ ಗೂ ನಿೇರು ಹರಿಯುವ 

ರಜಗಲ್ುವ ಯನುು ಗರಮಸಥರು ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡು ಗೃಹ ನಿಮಿಣ 

ಮಡುತಿುರುವುದನುು ಹಗೂ ರಸ ು ಜಗದ ಒತುುವರಿಯನೂು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ 

Tahsildar,Cha

nrayapatna 

Taluk, 

Chanrayapat

na.

15/10/2010 05/11/2010

3

4



1209 ಶ್ರೇ. ಕಳ ೇಗೌಡ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ವಿಶ್ವಭರತಿ ಚಲ್ಕ ಪರ್ಟಿ

ಕಿರಗಡಲ್ು ಅಿಂಚ , ಆಲ್ೂರು 

ತಲ್ೂೂಕು

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

05/01/2011 - ಹಸನ

ಆಲ್ೂರು

ಕಸಬ

ಕಿರಗಡಲ್ು

ಹ ೇಮವತಿ ಜಲ್ಶ್ಯ ಯೇಜನ ಯಲೂ ಮುಳುಗಡ  ನಿರಶ್ರತರ ಪುನರ್ ವಸತಿಗ  ಭೂ 

ಸವಧೇನವಗಿರುವ ಜಮಿೇನಿನ ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಬಗ ೆ.

D.C.Hassan 06/01/2011 26/01/2011

1210 ಎಿಂ.ಎನ್. ಪುಟಟಣಯಯ

ನಿಂ.502, 4ನ ೇ ಕರಸ್, 2ನ ೇ 

ಬೂಕ್

ಬನಶ್ಿಂಕರಿ 3ನ ೇ ಹಿಂತ

ಬ ಿಂಗಳೄರು-85

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

05/01/2011 ಹಸನ

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ

ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಮಿಂಗಳವಡಿ

ಮಿಂಗಳವಡಿ ಗರಮದಲೂ ಸಕಿರದಿಿಂದ ಮಿಂಜೂರಗಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಯೇಜನ ಯ ಜನತ 

ಮನ ಯನುು ಒಡ ದು ಹಕಿ ಅಕರಮವಗಿ ಗೃಹ ನಿಮಿಿಸಕ ೂಿಂಡಿರುವುದರ ಬಗ ೆ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂಳಿಲ್ು 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Hol

enarasipura 

Taluk, 

Holenarasipur

a.

06/01/2011 26/01/2011

5

6



1231 ಗ ೂೇಪಲ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಮಿಂಜ ೇಗೌಡ

ಬನುಕುಪ ಿ ಗರಮ, 

ಹಳ ೇಕ ೂೇಟ  ಹ ೂೇಬಳ್ಳ

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ ತ

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

11/01/2011 50, 52 ಹಸನ

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ

ಹಳ ೇಕ ೂೇಟ 

ಬನುಕುಪ ಿ

ಬನುಕುಪ ಿ ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ:50, 52ರ ಸುಮರು 12ಎಕರ  ಜಮಿೇನನುು ಶ್ರೇ.ಹ ೇಮಿಂತ ಕುಮರ್ 

ಹಗೂ ಇವರ ಕುಟುಿಂಬದವರು ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Hol

enarasipura 

Taluk, 

Holenarasipur

a.

17/01/2011 07/02/2011

1323 ಜಿ.ಎಸ್. ನಗಪಿಚರಿ

ನಿವೃತು ಫಮಿಸಸ್ಟ

ಶ್ರೇ.ವಿಜಯ, ಷರಿೇಫ್ 

ಕಲ್ ೂೇನಿ

ಹಸನ

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

02/02/2011 - ಹಸನ

ಹಸನ

ಕಸಬ

ಹಸನ

ಹಸನ ನಗರದ ರ್ನುಪಟಟಣ ಕ ರ ಯ ದಿಕಿೆನಲೂರುವ ಸಿಂತ ಫಿಲ್ ೂೇಮಿನ ಶಲ್ ಯ 

ಪಕೆದಲೂರುವ ಸಕಿರಿ ಕ ರ ಕ ೂೇಡಿ ಜಗದಲೂ ಸವಿಜನಿಕ ಇಲ್ಖ ಯಲೂ ಶ್ಕ್ಷಕರಗಿರುವ 

ಶ್ರೇ.ಹ ಚ್.ಸುಗುಣಚರಿ ಎಿಂಬುವವರು ಅಕರಮವಗಿ ಗೃಹ ನಿಮಿಣ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸ ಕನೂನು ರಿೇತಿ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೂಳಿಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Has

san Taluk, 

Hassan

03/02/2011 23/02/2011

7

8



1452 ಯಶ ೃೇದ ಕ ೂೇಿಂ 

ವ ಿಂಕಟರಮೇಗೌಡ

ಸೌಮಯನಿಲ್ಯ, ಗಯತಿರ 

ಉತುರ ಬಡವಣ 

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ

ಹಸನಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

30/03/2011 112/3 ಹಸನ

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ

ಕಸಬ

ಡಿ.ಕಳ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಡಿ.ಕಳ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ:112/3ರಲೂನ ಭೂಸವಧೇನವಗಿರುವ 30ಗುಿಂಟ  ಜಮಿೇನಿನಲೂ 

ಶ್ರೇ.ಪುಟಟಸವಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚ ಚೇಗೌಡ ರವರು ಅಕರಮವಗಿ ತತೆಲಕ ಶ ಡ್ 

ನಿಮಿಿಸಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Cha

nrayapatna 

Taluk, 

Chanrayapat

na.

31/03/2011 21/04/2011

1551 ಬ ೇನಮಿ

ದೂರವಣಿಮೂಲ್ಕ

11/05/2011 63 

ಹಗೂ 

ಇತರ 

ಹಸನ

ಹಸನ

ದುದದ

ಬಿ.ಭ ೈರಪುರ

ಭ ೈರಪುರ ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ:63 ಹಗೂ ಇತರ  ನಿಂಬರುಗಳಲೂನ ಸುಮರು 150ಎಕರ  ಸಕಿರಿ 

ಜಮಿೇನನುು ಶ್ರೇ.ಕಳ ೇಗೌಡ, ರಮೇಗೌಡ ಹಗೂ ಇವರ ಸಹ ೂೇದರರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುವುದರ ಬಗ ೆ ಹಗೂ ಅರಣಯ ಇಲ್ಖ ಯ ಕವಲ್ುಗರರದ ಶ್ರೇ. ಶ ರ್ಟಟಗೌಡ 

ಎಿಂಬುವವರು ಸುಮರು 50ಎಕರ  ಜಮಿೇನುಗಳಲೂನ ಬ ಲ್ ಬಳುವ ಮರಗಳನುು ಕಡಿದು 

ಸಗುವಳ್ಳ ಮಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ ೆ.

D.C.Hassan 12/05/2011 02/06/2011

9

10



1851 ಗರಮಸಥರುಗಳು, ಬ ಕೆ

ಶ್ರವಣಬ ಳಗ ೂಳ, 

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ ತ. 

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ. ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

24/01/2012 152, 87 ಹಸನ

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ

ಶ್ರವಣಬ ಳಗ ೂಳ

ಬ ಕೆ

ಬಿ.ಅಮನಿಕ ರ  ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ:152ರಲೂನ ಸುಮರು 245ಎಕರ  ಕ ರ  ಜಮಿೇನಿದುದ, ಸದರಿ 

ಜಗವನುು ಸುತುಮುತುಲನ ಗರಮಸಥರುಗಳು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುು 

ಹಗೂ ಬ ಕೆ ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ:87ರಲೂ  6ಎಕರ  ಗುಿಂಡು ತ ೂೇಪು ಜಮಿೇನಿನ ಅಕರಮ 

ಒತುುವರಿಯನೂು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Cha

nrayapatna 

Taluk, 

Chanrayapat

na.

24/01/2012 18/02/2012

1869 ಎಿಂ.ವ ೈ. ಪರಶಿಂತ್ ಕುಮರ್

ವಕಿೇಲ್ರು, ಹ ಿಂಟಗ ರ  ರಸ ು, 

ನಯಯಲ್ಯ ಕಟಟಡದ 

ಹತಿುರ, 

ಶ್ರೇ.ಸಿಂಗಪಟಟಲ್ದಮಮ 

ಕಟಟಡ, ಅರಕಲ್ಗೂಡು-

573102. ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ. 

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

9880701708

17/02/2012 19 ಹಸನ

ಅರಕಲ್ಗೂಡು

ಕ ೂಣನೂರು

ಮವನೂರು (ಬ ೇ)

ಮವನೂರು ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ:19ರ 5ಎಕರ  17ಗುಿಂಟ  ಕ ರ  ಜಮಿೇನನುು ಕಟ ಟೇಪುರ ಗರಮದ 

ಶ್ರೇ.ಕ .ವಿ. ಕೃಷ ಣೇಗೌಡ ಹಗೂ ಇವರ ಪುತರರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ark

algudTaluk, 

Arkalgud.

17/02/2012 14/03/2012

11

12



1958 ಭ ೈರಪಿ

ಬ ೇನಮಿ ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

17/09/2012 22, 24, 

31

ಹಸನ

ಅರಸಕ ರ 

ಕಸಬ

ರ್ಿಂದೂಪುರ

ರ್ಿಂದೂಪುರ ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ.22ರ 2ಎಕರ  20ಗುಿಂಟ , ಸ.ನಿಂ. : 24ರಲೂ 29ಗುಿಂಟ  ಮತುು 

ಸ.ನಿಂ: 31ರಲೂನ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುು ಸವಿಜನಿಕರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Arsi

kere Taluk, 

Arsikere.

17/09/2012 15/10/2012

2087 ಪುಟಟರಜು ಮತುು ಶ್ರೇಮತಿ 

ಜಯಮಮ

ಗರಮಪಿಂಚಯತಿ ಸದಸಯರು, 

ಸ.ಹಿಿಂದಲ್ಹಳ್ಳಿ ಗರಮ, 

ದ ೂಡಡಕಡನೂರು ಅಿಂಚ , ಹಳ್ಳಿ 

ಮೈಸೂರು ಹ ೂೇಬಳ್ಳ, 

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ ತಲ್ೂೂಕು, 

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ. ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

26/09/2013 25, 27 ಹಸನ

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ

ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಸ.ಹಿಿಂದಲ್ಹಳ್ಳಿ

ಸ.ಹಿಿಂದಲ್ಹಳ್ಳಿ ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ:25 ಮತುು 27ರಲೂ  ಒತುುವರಿ ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸದ ಗ ೂೇಮಳದ 

ಜಮಿೇನಿನಲೂ ಶ್ರೇ. ಸಿಂಗರಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಲ್ುವಯಯ, ಶಿಂತರಜು ಬಿನ್ ರ್ಲ್ುವಯಯ, ಶ್ವಯಯ 

ಹಗೂ ಇತರರು ಪುನ: ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡು ಉಳುಮ ಮಡುತಿುರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸ, ಸದರಿ ಜಮಿೇನನುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ 

Tahsildar,Hol

enarasipura 

Taluk, 

Holenarasipur

a.

30/09/2013 30/10/2013
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2096 ಸ. ವಿ. ರಮರ್ಿಂದರ

ನಿವೃತು ಜಿಲ್ೂ 

ನ ೂಿಂದಣಧಕರಿ, ನಿಂ. 134, 

5ನ ೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ ು, 2ನ ೇ 

ಪ ೇಸ್, 4ನ ೇ ಬೂಕ್, 

ಬನಶ್ಿಂಕರಿ 3ನ ೇ ಹಿಂತ, 

ಬ ಿಂಗಳೄರು-560 085. 

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

28/10/2013 430, 

432

ಹಸನ

ಹಸನ

ಕಸಬ

ಹಸನ

ಹಸನ ನಗರ ವಯಪ್ತುಯ (ಬ ಿಂಗಳೄರು-ಮಿಂಗಳೄರು ರಸ ು)ಸ.ನಿಂ:430, 432ರಲೂನ 0-05ಗುಿಂಟ  

ಬ ಲ್ ಬಳುವ ಸಕಿರಿ 'ಬಿ' ಖ್ರಬು ಜಮಿೇನಿನಲೂ ಶ್ರೇ. ಭೇಮೇಶ್ ರವರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡು ವಣಿಜಯ ಮಳ್ಳಗ ಗಳನುು ನಿಮಿಿಸಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Hassan 29/10/2013 30/11/2013

2170 ಶ್ರೇ. ಜಿ. ಎಸ್. ನಗಪಿಚರಿ

ನಿವೃತು ಫಮಿಸಸ್ಟ, 

ಶ್ರೇವಿಜಯ, ಷರಿೇಫ 

ಕಲ್ ೂೇನಿ, ಹಸನ-573201. 

ಅಜಿಿಮೂಲ್ಕ

03/04/2014 4 ಹಸನ

ಹಸನ

ಶಿಂತಿಗರಮ

ಬಿಂಡಿಹಳ್ಳಿ

ಹ ಚ್.ಬಿಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ:4ರಲೂನ 1ಎಕರ  36ಗುಿಂಟ  ಗುಿಂಡು ತ ೂೇಪು ಜಮಿೇನಿನಲೂ ಶ್ರೇ. 

ಹ ಚ್. ಸುಗುಣಚರಿ ರವರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡು ಗೃಹ 

ನಿಮಿಿಸಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸ, ಸದರಿ ಜಗವನುು ಸಕಿರದ ವಶ್ಕ ೆ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಳಿಲ್ು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Has

san Taluk, 

Hassan

04/04/2014 04/05/2014
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2352 ಬಿಲ್ ೂೇನಹಳ್ಳಿ ಗರಮಸಥರು,

ಬಿಲ್ ೂೇನಹಳ್ಳಿ ಗರಮ, ಕಸಬ 

ಹ ೂೇಬಳ್ಳ,ದ ೂಡಡಬಯತನಹಳ್ಳಿ 

ಗರಮ ಪಿಂಚಯ್ತು (ಅಿಂಚ , 

ಹ ೂಳ ೇನರಸೇಪುರ ತಲ್ೂೂಕು, 

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ.

24/06/2015 9 & 10 ಹಸನ

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ

ಕಸಬ

ಬಿಲ್ ೂೇನಹಳ್ಳಿ

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ. ಹ ೂಳ ೇನರಸೇಪುರ ತಲ್ೂೂಕು, ಕಸಬ ಹ ೂೇಬಳ್ಳ, ದ ೂಡಡಬಯತನಹಳ್ಳಿ ಗರಮ 

ಪಿಂಚಯ್ತು (ಅಿಂಚ ) ಬಿಲ್ ೂೇನಹಳ್ಳಿ ಗರಮದ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳದ ಸವ ಿ ನಿಂ . 9 & 10ರಲೂ 

ಒತುುವರಿಯಗಿರುವ ಬಗ ೆ.

D.C.Hassan 09/07/2015 20/07/2015

2383 ಹ ಗೂೆವ  ಗರಮಸಥರು

ಕುಣಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗರಮ, 

ಬ ಳಗ ೂೇಡು 

ಹ ೂೇಬಳ್ಳ,ಸಕಲ್ ೇಶ್ಪುರ 

ತಲ್ೂೂಕು, ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ. 

30/09/2015 10 ಹಸನ

ಸಕಲ್ ೇಶ್ಪುರ

ಬ ಳಗ ೂೇಡು

ಹ ಗ ೂೆೇವ 

ಹ ಗೂೆವ  ಗರಮದ ಸವ ಿ ನಿಂಬರ್ 10 ರಲೂ 1-10 ಎಕರ /ಗುಿಂಟ  ಸಮಶನ ಜಗವನುು ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸುವ ಬಗ ೆ.

D.C.Hassan 03/11/2015 20/11/2015
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2397 ಮಿಂಜ ೇಗೌಡ ಮತುು 

ಬಿಲ್ ೂೇನಹಳ್ಳಿ ಗರಮಸಥರು

ಬಿಲ್ ೂೇನಹಳ್ಳಿ ಗರಮ, ಕಸಬ 

ಹ ೂೇಬಳ್ಳ,ದ ೂಡಡಬಯತನಹಳ್ಳಿ 

ಗರಮ ಪಿಂಚಯ್ತು (ಅಿಂಚ , 

ಹ ೂಳ ೇನರಸೇಪುರ ತಲ್ೂೂಕು, 

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ.

24/06/2015 8.9 & 

10

ಹಸನ

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ

ಕಸಬ

ಬಿಲ್ ೂೇನಹಳ್ಳಿ

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ. ಹ ೂಳ ೇನರಸೇಪುರ ತಲ್ೂೂಕು, ಕಸಬ ಹ ೂೇಬಳ್ಳ, ಬಿಲ್ ೂೇನಹಳ್ಳಿ ಗರಮದ ಸವ ಿ 

ನಿಂ.8.9 & 10 ರಲೂ ಅರಣಯ ಇಲ್ಖ ಗ  ಸ ೇರಿದ 6.6 ಹ ಕ ಟೇರ್ ಪರದ ೇಶ್ದಲೂ ಬ ಳ ದಿರುವ  ಮರ 

ಗಿಡಗಳನುು ಕಡಿದು ನಶ್ ಮಡಿರುವುದರ ಬಗ ೆ. ದೂರು.

D.C.Hassan 25/11/2015 10/12/2015

2422 ವಿೇರಜು ಬಿನ್ ಸದದಯಯ

ಕ ೇಶ್ವನಗರ, ಅರ ೇಹಳ್ಳಿ 

ಗರಮ, ಬ ೇಲ್ೂರು ತಲ್ೂೂಕು, 

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ-573101

16/02/2016 70 ಹಸನ

ಬ ೇಲ್ೂರು

ಅರ ೇಹಳ್ಳಿ

ಗುಗಿಿಹಳ್ಳಿ

ಗುಗಿಿಹಳ್ಳಿ ಗರಮ ಮತುು ದ ೂಡಡಸಲ್ವರ ಗರಮದಲೂ ಸಕಿರಿ ಬಿೇಳು, ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ, 

ಹುಲ್ುೂಬನಿುಕ ರ , ಕ ರ ಅಿಂಗಳ ಶಲ್ ಯ ಭೂದನದ ಜಮಿೇನುಗಳು ಇದುದ, ಈ ಜಮಿೇನುಗಳನುು 

ಬರಿ ದ ೂಡಡ ಕಫಿ ಬ ಳಗ ಗರರದ ಅಿಂತ ೂೇಣಿ ಎಸ ಟೇಟ್ ಮಲೇರು  ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡು 

ಕಫಿ ತ ೂೇಟ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿರುತುರ . ಸುಮರು 300. ಜನುವರುಗಳು ಮೇಯ್ತಸಲ್ು ಬ ೇರ  

ಯವುದ ೇ ಜಮಿೇನು ಇರುವುದಿಲ್ೂ. ಆದದರಿಿಂದ ಸವ ಿ ನಿಂಬರ್ 70 ಇನಿುತರ   ಸಕಿರಿ 

ಜಮಿೇನನುು ಒತುುವರಿದರರಿಿಂದ ಖ್ುಲ್ೂಪಡಿಸ ಜನುವರುಗಳನುು ಮೇಯ್ತಸಲ್ು ಅನುಕೂಲ್ 

ಮಡಿಕ ೂಡಬ ೇಕಗಿ ದೂರು  ಅಜಿಿ ಸಲೂಸರುತುರ .

D.C.Hassan 18/02/2016 05/03/2016
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2477 ಶ್ರೇಮತಿ ಭಗಯ, ಗರಮ 

ಪಿಂಚಯ್ತು ಸದಸಯರು,

ಚ ೂೇಳ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗರಮ, ಹಳ್ಳಿ 

ಮೈಸೂರು ಹ ೂೇಬಳ್ಳ, 

ಹ ೂಳ ೇನರಸಪುರ ತಲ್ೂೂಕು, 

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ.

09/06/2016 29 ಹಸನ

ಹ ೂಳ ನರಸೇಪುರ

ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು

ಚ ೂೇಳ ೇನಹಳ್ಳಿ

ಹ ೂಳ ೇನರಸಪುರ ತಲ್ೂೂಕು ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹ ೂೇಬಳ್ಳ, ಚ ೂೇಳ ೇನಹಳ್ಳಿ ಗರಮದ ಸ.ನಿಂ.29ರ 

ಪ ೈಕಿ 4-00 ಎಕರ  ಶ್ರೇ ಬಸವ ೇಶ್ವರ ದ ೇವರ ಜಮಿೇನನುು ಅಕೆಪಕೆದ ಜಮಿೇನುದರರು ಅವರ 

ಜಮಿೇನಿಗ  ಸ ೇರಿಸ ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡು ಅವರುಗಳ ಹ ಸರಿಗ  ಖತ  

ಮಡಿಸಕ ೂಿಂಡಿರುತುರ . ಈ ರಿೇತಿ ಸುಳುಿ ದಖ್ಲ್  ಸೃಷ್ಠಿಸಕ ೂಿಂಡಿರುವುದನುು ರದುದಪಡಿಸ, 

ದ ೇವರ ಹ ಸರಿಗ  ಹಕುೆದಖ್ಲ್ ಗಳನುು ವಗಿಯ್ತಸಕ ೂಟುಟ ಪೂಜ ಕ ೈಿಂಕಯಿಗಳನುು 

ಮುಿಂದುವರ ಸಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂೇಗಲ್ು ಅನುಕೂಲ್ ಮಡಿಕ ೂಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಕ ೂೇರಿ ಸಲೂರುವ ಮನವಿ.

D.C.Hassan 27/07/2016 15/08/2016

2478 ಯೇಗ ೇಶ್ ಬಿನ್ ರಯಣಣ 

ಆರ್.ರ್ಟ.ಐ.ಕಯಿಕತಿ

ಅರಳ್ಳೇಕಟ ಟ ಅಗರಹರ ಬಿೇದಿ, 

ಗಣಪತಿ ಪ ಿಂಡಲ್ ರಸ ು, 

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ ಟೌನ್, 

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ.

9740663975

19/07/2016 36 ಹಸನ

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ

ಕಸಬ

ರ್.ರ.ಪ.ಅಮನಿಕ ರ 

ರ್ನುರಯಪಟಟಣ ತಲ್ೂೂಕು, ರ್ನುರಯಪಟಟಣ ನಗರಕ ೆ ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಹ ೇಮವತಿ 

ಇಲ್ಖ ಗ  ಸ ೇರಿದ ಸವ ಿ ನಿಂಬರ್ 36ಕ ೆ (ಅಮನಿಕ ರ ) ಈ ಜಗದ ಸುಮರು 7-22 ಎ/ಗುಿಂಟ  

ಇದುದ, ಇದರ ಖಲ ಖ್ರಬು ಜಗವನುು ಖಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳು, ಕ ಲ್ ರಜಕರಣಿಗಳು ರಿಯಲ್ 

ಎಸ ಟೇಟ್ ಮಫಿಯಗಳು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡು ಆ ಜಗದಲೂ 

ಗುಡಿಸಲ್ುಗಳನುು ಅಕರಮವಗಿ ಹಕಿಕ ೂಿಂಡಿರುತುರ . ಅಕರಮ ಒತುುವರಿಯನುು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸ 

ಸಕಿರದ ವಶ್ಕ ೆ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಿಬ ೇಕ ಿಂದು ದೂರು ಸಲೂಸರುತುರ .

D.C.Hassan 29/07/2016 16/08/2016
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2507 ರಜಣಣ ಮತುು ಸುಳಗ ೂೇಡು 

ಗರಮಸಥರು

ಸುಳಗ ೂೇಡು ಗರಮ, 

ಕ .ಹ ೂಸಕ ೂೇಟ  ಹ ೂೇಬಳ್ಳ, 

ಆಲ್ೂರು ತಲ್ೂೂಕು, ಹಸನ 

ಜಿಲ್ ೂ.

29/09/2016 40 ಹಸನ

ಆಲ್ೂರು

ಕ .ಹ ೂಸಕ ೂೇಟ 

ಸುಳಗ ೂೇಡು

ಆಲ್ೂರು ತಲ್ೂೂಕು, ಕ .ಹ ೂಸಕ ೂೇಟ  ಹ ೂೇಬಳ್ಳ, ಸುಳಗ ೂೇಡು ಗರಮದ ಸವ ಿ ನಿಂ.40ರ 

ಗ ೂೇಮಳ ಜಮಿೇನಿನ ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸುವ ಬಗ ೆ

D.C.Hassan 14/10/2016 05/11/2016

2510 ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶ್ ಕುಮರ್ ಮತುು 

ಗರಮಸಥರು

ಹ ಗೆಡಿಹಳ್ಳಿ ಗರಮ, 

ಶಿಂತಿಗರಮ 

ಹ ೂೇಬಳ್ಳ,ಹಸನ ತಲ್ೂೂಕು, 

ಹಸನ ಜಿಲ್ ೂ.

18/10/2016 19/p1, 

19/p2

ಹಸನ

ಹಸನ

ಶಿಂತಿಗರಮ

ಹ ಗೆಡಿಹಳ್ಳಿ

ಹಸನ ತಲ್ೂೂಕು, ಶಿಂತಿ ಗರಮ ಹ ೂೇಬಳ್ಳ, ಹ ಗೆಡಿಹಳ್ಳಿ ಗರಮದ ಸವ ಿ ನಿಂಬರ್ 19/ಪ್ತರಲೂ 

ಸುಮರು 3-00 ಎಕರ  ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳವನುು ಒತುುವರಿ ಮಢಿಕ ೂಿಂಡು ತಿಂತಿಬ ೇಲ 

ಹಕಿಕ ೂಿಂಡಿರುವದನುು ತ ರವುಗ ೂಳ್ಳಸುವ ಬಗ ೆ.

D.C.Hassan 24/10/2016 15/11/201624
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2519 ಎ.ಎನ್ .ನಗರಜು ಮತುು 

ಅನುಘಟಟ ಗರಮಸಥರು,

ಅನುಘಟಟ ಗರಮ, ಅರ ಹಳ್ಳಿ 

ಹ ೂೇಬಳ್ಳ ಮತುು ಅಿಂಚ  

ಬ ೇಲ್ೂರು ತಲ್ೂೂಕು, ಹಸನ 

ಜಿಲ್ ೂ.

15/12/2016 45 46 

ಕ ರ  

ಒತುುವರಿ

ಹಸನ

ಬ ೇಲ್ೂರು

ಅರ ೇಹಳ್ಳಿ

ಅನುಘಟಟ

ಬ ೇಲ್ೂರು ತಲ್ೂೂಕು, ಅರ ೇಹಳ್ಳಿ ಹ ೂೇಬಳ್ಳ, ಅನುಘಟಟ ಗರಮದ ಸವ ಿ ನಿಂಬರ್ 45, 46 ರಲೂ 

ಸಕಿರಿ ಕ ರ  ಇದುದ, ಕ ರ ಯ ಆಸು ಪಸನಲೂರುವ ನಕಶ  ದರಿಯನುು ಮತುು ಕ ರ ಯನುು 

ಎ.ಹ ಚ್.ಕಿಂತರಜ್ ಎಿಂಬುವವರು ಮುಚಿಚ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರುತುರ . ನಕಶ  ದರಿ ಹಗೂ 

ಕ ರ ಯನುು ಬಿಡಿಸಕ ೂಟುಟ ಜನ ಜನುವರುಗಳ್ಳಗ  ಅನುಕೂಲ್ ಮಡಿಸಕ ೂಡಬ ೇಕ ಿಂದು ದೂರು 

ದಖ್ಲಸರುತುರ .

D.C.Hassan 17/12/2016 30/12/201625
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206 ಗಾಮಸಧರು 

ಚಿಲ್ಲೂರು ಸವಣಲರು 

ತಲ್ಲೂಕು 

27/11/2009 ಹವ ೇರಿ

ಸವಣಲರು

ಸವಣಲರ

ಚಿಲ್ಲೂರ

ಗಾಮ ಠಣ ರಸ್ ೆಯನುು ಒತುೆವರಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ ೆ. D.C.Haveri 30/11/2009 10/12/2009

785 ಬ ೇನಮಿ

ದಲರವಣಿಮಲಲ್ಕ

18/06/2010 - ಹವ ೇರಿ

ಹನಗಲ್

ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರ

ಮುಳಥಳ್ಳಿ

ಮುಳಥಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಕ ರ  ಜಮಿೇನನುು ಒತುೆವರಿ ಮಡಿ ಶ್ಾೇ. ಶಡಕ್ಷರಯಯ 

ಎಂಬುವವರು ಮನ  ಹಗಲ ದನಕರುಗಳ್ಳಗ  ಶ ಡ್ ಗಳನುು ನಿಮಿಿಸಿದನುು ಹಗಲ 

ಕಲ್ುದರಿಯನುು ಒತುೆವರಿ ಮಡಿಕ ಲಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಿ 

ಸ್ವಿಜನಿಕರಿಗ  ಅನುಕಲಲ್ ಮಡಿಕ ಲಡು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Han

gal Taluk, 

Hangal. 

19/06/2010 09/07/2010

District Name:ಹಾವ ೇರಿ
ದಿನಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



997 ಬ ೇನಮಿ

ಅರ್ಜಿಮಲಲ್ಕ

29/09/2010 - ಹವ ೇರಿ

ಹಿರ ೇಕ ರಲರ

ಹಿರ ೇಕ ರಲರ

ಹಿರ ೇಕ ರಲರ

ಹಿರ ೇಕ ರಲರ ಗಾಮದ ಶ್ಾೇ.ವಿಶವನಥ ದ ೇವಸ್ಾನದ ಹಗಲ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ 

ಹ ಲಂಡಗಳ ಸುತೆಮುತೆಲಿನ ಸುಮರು 0.5 (ಅಧಿ) ಕ್ಕ.ಮಿೇ. ಬ ಲ ಬಳುವ 

ಜಗವನುು ಒತುೆವರಿ ಮಡಿ ಗೃಹ ಹಗಲ ಮಳ್ಳಗ ಗಳನುು ನಿಮಿಿಸಿಕ ಲಂಡಿರುವ 

ಹಗಲ ಶ್ಾೇ.ಕಲ ೂೇಶವರ ದ ೇವಸ್ಾನದ ಸುಮರು 3ಎಕರ  ಜಮಿೇನನುು ಸ್ವಮಿಯೊಬಬರು 

ತನುದು ಎಂದು ಹ ೇಳುತೆ ಅದನುು ಭ ಲೇಗಯಕ ಿ ನಿೇಡುತ್ತೆರುವ, ಸದರಿ ಗಾಮದ 

ಗಾಮಠಣ ಜಗದ ಒತುೆವರಿ ಹಗಲ ಯಲೂುರ ಗಾಮದ ಗ ಲೇಮಳ ಜಗದ 

ಒತುೆವರಿಯನುು ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Hire

kerur Taluk, 

Hirekerur 

06/10/2010 26/10/2010

1120 ಗಾಮಸಾರುಗಳು, ಕರಡಗಿ

ಸವಣಲರು ಹ ಲೇಬಳ್ಳ ಮತುೆ 

ತಲ್ಲೂಕು

ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ

ದಲರವಣಿಮಲಲ್ಕ

02/12/2010 - ಹವ ೇರಿ

ಸವಣಲರು

ಸವಣಲರ

ಕರಡಗಿ

ಕರಡಗಿ ಗಾಮದ ಸ್ವಿಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಕ ರ  ಜಮಿೇನಿನನುು 

ವಯಪರಸಾರು ಒತುೆವರಿ ಮಡಿಕ ಲಂಡು ಹಗಲ ಕ ಲ್ ಗಾಮಸಾರುಗಳು ಂಚಯತ್ತ 

ಕಯಿಲ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲ್ು ಯೊೇಜನ  ಹಕ್ಕಕ ಲಂಡಿರುವುದರ ಬಗ ೆ ಕಾಮ 

ಕ ೈಗ ಲಳಿಲ್ು ಹಗಲ ಒತುೆವರಿಯನುು ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Sav

anur Taluk, 

Savanur. 

06/12/2010 26/12/20104

3



1287 ಸ್ವಿಜನಿಕರು

ಬ ೇನಮಿ ಅರ್ಜಿಮಲಲ್ಕ

18/01/2011 ರಿ.ಸ.ನಂ:10 ಹವ ೇರಿ

ಹನಗಲ್

ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರ

ಕಲೂುರ

ಕಲೂುರ ಗಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:10ರ ನಿೇರವರಿ ಕ ರ ಯನುು ಶ್ಾೇ.ನಿೇರಗಿರಿಯಪ ಗುಡಡಪ 

ಗಡಿಯಂಕನಹಳ್ಳಿ ಇವರು ಒತುೆವರಿ ಮಡಿಕ ಲಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಲ್ು 

ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Han

gal Taluk, 

Hangal. 

19/01/2011 09/02/2011

1418 ಉವಿಭಗಧಿಕರಿ, 

ಸವಣಲರ

ಉವಿಭಗ, ಸವಣಲರ

ಅರ್ಜಿಮಲಲ್ಕ

19/03/2011 ಆಸಿೆ 

ಸಂ:180/ಬಿ-2

ಹವ ೇರಿ

ಸವಣಲರು

ಸವಣಲರ

ಸವಣಲರ

ಸವಣಲರ ಗಾಮದ ಆಸಿೆ ಸಂ:180/ಬಿ-2 ರ 54x130ರ (7020ಚ.ೂ) ಅಳತ ಯ 

ಜಗವನುು ಶ್ಾೇ.ಗುಡಡಪ ಚನುಪ ಕುಲ್ಕಣಿಿ ರವರ ಹ ಸರಿಗ  ಅಕಾಮ ದಖಲ  

ಸೃಷ್ಟಟಸಿರುವ ಬಗ ೆ.

D.C.Haveri 21/03/2011 11/04/2011

5

6



1657 ಚಂದಾಶ ೇಖರ ಯಲ್ೂಪ 

ಮಜರ

ಹವ ೇರಿ ಶ್ವಲಿಂಗ ನಗರ 

2ನ ೇ ಕಾಸ್

ಮಹದ ೇವ

08/07/2011 59ಬಿ, 64ಎ:1, 

64ಎ:2, 54ಬಿ, 

64ಸಿ, 64ಡಿ, 65

ಹವ ೇರಿ

ಹವ ೇರಿ

ಹವ ೇರಿ

ಶ್ದ ೆದ ೇವೂರ

ಶ್ದ ೆದ ೇವೂರ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:59ಬಿ, 64ಎ:1, 64ಎ:2, 54ಬಿ, 64ಸಿ, 64ಡಿ, 65ರ 

ಶ್ದ ೆೇಶವರ ದ ೇವಸ್ಾನದ ಇನಮು ಜಮಿೇನುಗಳನುು ಅಕಾಮವಗಿ ಒತುೆವರಿ 

ಮಡಿಕ ಲಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಿ ಸಕಿರದ ವಶಕ ಿ ತ ಗ ದುಕ ಲಳಿಲ್ು ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Hav

eri Taluk, 

Haveri. 

10/07/2011 05/08/2011

1886 ಶ್ದಿೂಂಗಪ ಗೌಡ, ಚನುಗೌಡ 

ಮತುೆ ಕರ ೇಗೌಡ

ಇಟ್ಗಿ, ರಣ ಬ ನಲುರು ತ. 

ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ. ಅರ್ಜಿಮಲಲ್ಕ

26/03/2012 57/2, 

ರಿ.ಸ.ನಂ:60

ಹವ ೇರಿ

ರಣ ೇಬ ನಲುರು

ಕುಪ ಪಲ್ಲರ

ಇಟ್ಗಿ

ಇಟ್ಗಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:57/2ರ 24ಗುಂಟ  ಹಗಲ ರಿ.ಸ.ನಂ:60ರ 1ಎಕರ  26ಗುಂಟ  

ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುು ಅಕಾಮವಗಿ ಒತುೆವರಿ ಮಡಿಕ ಲಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಿ ಸದರಿ ಜಮಿೇನನುು ಸರಂಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Ran

ebennur 

Taluk, 

Ranebennur. 

27/03/2012 23/04/2012

7
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1990 ಆಣಲರು ಗಾಮಸಾರುಗಳು

ಬಯಡಗಿ ಹ ಲೇಬಳ್ಳ ಮತುೆ 

ತಲ್ಲೂಕು, ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ. 

ಅರ್ಜಿಮಲಲ್ಕ

29/12/2012 28 ಹವ ೇರಿ

ಬಯಡಗಿ

ಬಯಡಗಿ

ಅಣಲರ

ಆಣಲರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:28ರ 139ಎಕರ  ಸಕಿರಿ ಗ ಲೇಮಳ ಜಮಿೇನಿನಲಿೂ ಶ್ಾೇ. 

ಹನುಮಂತಪ ಮುದಕಪ ಬಣಕರ ರವರು ಅಕಾಮವಗಿ ಒತುೆವರಿ ಮಡಿ ದನದ 

ಕ ಲಟ್ಟಟಗ  ಹಗಲ ನಿವ ೇಶನ ನಿಮಿಿಸಿಕ ಲಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Bya

dagi Taluk, 

Byadagi. 

31/12/2012 27/01/2013

2025 ಹನುಮಂತಪ ಮುದಕಪ 

ಬಣಕರ ಹಗಲ ಆಣಲರ 

ಗಾಮಸಾರುಗಳು

ಅಣಲರ ಗಾಮಸಾರು, ಬಯಡಗಿ 

ಹ ಲೇಬಳ್ಳ ಮತುೆ ತಲ್ಲೂಕು, 

ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ. ಅರ್ಜಿಮಲಲ್ಕ

13/03/2013 ರಿ.ಸ.ನಂ:28 ಹವ ೇರಿ

ಬಯಡಗಿ

ಬಯಡಗಿ

ಅಣಲರ

ಆಣಲರು ಗಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:28ರ ಶ್ಾೇ. ಮಲ ೂೇಶವರ ಗುಡಡಕ ಿ ಮಂಜಲರಗಿದ 

139ಎಕರ  ಜಮಿೇನಿನಲಿೂ ಶ್ಾೇ. ುಟ್ಟನಗಪ ಹ ಲಳಲ್, ಬಸನಗೌಡ ನಂಜನ ಗೌಡ, 

ಹ ಲಸಗೌಡಾ ಹಗಲ ಇತರರು ಅಕಾಮವಗಿ ಒತುೆವರಿ ಮಡಿಕ ಲೇಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Bya

dagi Taluk, 

Byadagi. 

15/03/2013 15/04/201310
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2091 ಲ್ಕಿನಯಕ

ಅಧಯಕ್ಷರು, ಗಾಮಂಚಯತ 

ಕಯಿಲ್ಯ, 

ಕುರುಬರಮಲ್ಲೂರ, ಸವಣಲರ 

ತಲ್ಲೂಕು, ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ. 

ಅರ್ಜಿಮಲಲ್ಕ

26/09/2013 2/1ಪ ೈ ಹವ ೇರಿ

ಸವಣಲರು

ಸವಣಲರ

ಚಳ್ಿಳಿ

ಚಳ್ಿಳಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:2/1ಪಿ ರಲಿೂನ 01-20 (ಎ-ಗುಂ) ಜಮಿೇನನುು ಗಾಮಸಾರದ 

ಶ್ಾೇ. ಭರಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸನಗೌಡ ಬಚಚಪಗೌಡಾ ರವರು ಅಕಾಮವಗಿ ಒತುೆವರಿ 

ಮಡಿಕ ಲಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಲ್ು ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Sav

anur Taluk, 

Savanur. 

30/09/2013 30/10/2013

2208 ಸ್ವಿಜನಿಕರು

ಅರ್ಜಿಮಲಲ್ಕ

23/06/2014 ರಿ.ಸ.ನಂ:51 ಹವ ೇರಿ

ರಣ ೇಬ ನಲುರು

ಮೆಡ ೂೇರಿ

ಬ ೇಲ್ಲರ

ಬ ೇಲ್ಲರ ಗಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:51ರಲಿೂ ಸುಮರು 52ಎಕ ರ  ಸಕಿರಿ ಗ ಲೇಮಳ 

ಜಮಿೇನಿದುೆ ಇದರಲಿೂ 6ಎಕರ  ಭಲ ಸ್ವಧಿೇನಡಿಸಿಕ ಲಂಡು ನಿವ ೇಶನ ರಹಿತರಿಗ  

ಹಂಚಿಕ  ಮಡಲಗಿ, ಉಳ್ಳಕ  46ಎಕರ  ಜಮಿೇನಿನಲಿೂ ಗಾಮಸಾರುಗಳು ಅಕಾಮವಗಿ 

ಒತುೆವರಿ ಮಡಿಕ ಲಂಡು ಗೃಹ ನಿಮಿಿಸಿಕ ಲಂಡು ಹಗಲ ಇನುು ಕ ಲ್ವರು ಅಕಾಮ 

ಸ್ಗುವಳ್ಳ ಮಡುತ್ತೆರುವುದರ ಬಗ ೆ ಕನಲನು ರಿೇತಯ ಸಲಕೆ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ಲಳಿಲ್ು 

ಕ ಲೇರಿಕ .

D.C.Haveri 24/06/2014 24/07/2014

11

12



2340 ಶ್ಾೇ ಎಲ್.ಡಿ.ೂಜರ 

ವಕ್ಕೇಲ್ರು

 ಶಕರ ಗಾಮ, ಗುತೆಲ್ 

ಹ ಲೇಬಳ್ಳ, ಹವ ೇರಿ ತಲ್ಲೂಕು 

ಮತುೆ ರ್ಜಲ ೂ.

07/05/2015 ಹವ ೇರಿ

ಹವ ೇರಿ

ಗುತೆಲ್

ಶಕರ

ಸಕಿರದ  ಸ್ವಿಜನಿಕ ಜಮಿೇನನುು ಸವ ಿ ಮಡಿ, ಕಲ್ುೂಕಂಭ ಹಕ್ಕ ಮತುೆ 

ಮುಳುಿತಂತ್ತ ಹಕುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ದಿನಂಕ:14-09-2012ರ ಾಕರ 

ಆದ ೇಶ ಪಲಿಸುವಂತ  ಮತುೆ ನಿಗಧಿತ ವ ೇಳ್ ಯೊಳಗ  ಆದ ೇಶ್ಸಬ ೇಕ ಂದು ಮನವಿ.

D.C.Haveri 05/06/2015 20/06/2015

2353 ಗಾಮಸಾರು

ಮಸಣಗಿ ಗಾಮ, ಕಗಿನ ಲಿೂ 

ಹ ಲೇಬಳ್ಳ, ಬಯಡಗಿ ತಲ್ಲೂಕು, 

ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ.

13/07/2015 111 ಹವ ೇರಿ

ಬಯಡಗಿ

ಕಗಿನ ಲಿೂ

ಮಸಣಗಿ

ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ, ಬಯಡಗಿ ತಲ್ಲೂಕು,ಕಗಿನ ಲಿೂ ಹ ಲೇಬಳ್ಳ,ಮಸಣಗಿ ಗಾಮದ ಸವ ಿ 

ನಂ.111ರಲಿೂ ಸಮಜ ಕಲಯಣ ಇಲಖ ಗ  ಮಂಜಲರಗಿದೆ ಜಮಿೇನನುು ಕ ಲ್ವು ಖಸಗಿ 

ವಯಕ್ಕೆಗಳು ಒತುೆವರಿ ಮಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನುು ಕಟ್ುಟತ್ತೆರುವುದನುು ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಲ್ು 

ಕ ಲೇರಿ.

D.C.Haveri 14/07/2015 20/07/2015

13
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2412 ಡಿ.ಎಲ್.ರಮಚಂದಾಪ

ಮತುೆ ಖಂಡ ೇರಯನಹಳ್ಳಿ 

ತಂಡದ 

ನಿವಸಿಗಳು,ಮಡ ೂೇರಿ 

ಹ ಲೇಬಳ್ಳ, ರಣ ೇಬ ನಲುರು 

ತಲ್ಲೂಕು, ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ. 

22/12/2015 14 ಹವ ೇರಿ

ರಣ ೇಬ ನಲುರು

ಮೆಡ ೂೇರಿ

ಖಂಡ ೇರಯನಹಳ್ಳಿ

 ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ. ರಣ ೇಬ ನಲುರು ತಲ್ಲೂಕು,ಮಡ ೂೇರಿ ಹ ಲೇಬಳ್ಳ, ಖಂಡ ೇರಯನಹಳ್ಳಿ 

ಗಾಮದ ಸವ ಿ ನಂಬರ್ 14ರಲಿೂ ಅರಣಯ ಇಲಖ ಗ  ಸ್ ೇರಿದ ಜಮಿೇನನುು ಎಂಎಲ್ಎ 

ರುದಾಪ ಮತುೆ ಇತರರು ದಲಿತರ ಜಮಿೇನನುು 10ನ ೇ ಸವ ಿ ನಂಬರಿನಲಿೂ ಮಠದ 

ಹ ಸರಿನಲಿೂ ಖರಿೇದಿ ಮಡಿ 2.3 ಜಮಿೇನು ಹಗ ೇನ  ಬಿಟ್ುಟ 14ನ ೇ ಸವ ಿ ನಂಬರಿನಲಿೂ 

ಸುಮರು 25 ರಿಂದ 30 ಎಕರ  ಜಮಿೇನನುು ಅತ್ತಕಾಮಿಸಿ ಇದರ ಜ ಲತ ಗ  ರುದಾಪ 

ಎಂಎಲ್ಎ ಹವ ೇರಿ ಇವರು 35 ರಿಂದ 40 ಎಕರ  ಜಮಿೇನು ಅತ್ತಕಾಮಣ 

ಮಡಿಕ ಲಂಡು ಕ ಲೇಳ್ಳ ಫರಂ ನಿಮಿಣ ಮಡಿರುವ ಬಗ ೆ ದಲರು.

D.C.Haveri 26/12/2015 15/01/2016

2454 ಬ.ಮ.ಬಣಕರ ಹಗಲ 

ಅಣಲರ ಗಾಮಸಾರು

ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ, ಬಯಡಗಿ 

ತಲ್ಲೂಕು

16/05/2016 28/x 1 ಹವ ೇರಿ

ಬಯಡಗಿ

ಬಯಡಗಿ

ಅಣಲರ

ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ, ಬಯಡಗಿ ತಲ್ಲೂಕು, ಅಣಲರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ.28/x 1 ರಲಿೂ 140.34 

ಎಕರ  'ಬಿ' ಖರಬ ಜಮಿೇನು ಇದುೆ ಅದರಲಿೂ 5.00 ಎಕರ  ಯಷುಟ ಶಂತಪ ಬಸಪ 

ಹ ಲಸಗೌಡಾ ಅನಧಿಕೃತ ಪೌಾಢಶಲ ಗ  ಒತುೆವರಿ ಮಡಿರುವುದನುು ಕಲಡಲ ೇ 

ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸುವಂತ  ದಲರು ದಖಲಿಸಿರುತೆರ .

D.C.Haveri 01/06/2016 15/06/2016
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2471 ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರಿನ ಗಾಮಸಾರು

ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರು

06/07/2016 ಧಮಿ 

ಕಲ್ುವ  

ಸುಮರು 20 

ಗುಂಟ 

ಹವ ೇರಿ

ಹನಗಲ್

ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರ

ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರ

ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ, ಹನಗಲ್ೂ ತಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರಿನ ದುಗಿವವ ದ ೇವಿಯ 

ದ ೇವಸ್ಾನದ ಬಳ್ಳಯ ಧಮಿ ಕಲ್ುವ ಯ ತ್ತರುವು ಎಸ್    . ಆಕೃತ್ತ ಬದಲಗಿ ನ ೇರ 

ಆಕೃತ್ತಗ  ತ್ತರುವಿ ಹುಸ್ ಸೇನಮಿಯಯ ಹಸನಬದಿ ಎಂಬುವರು ಸುಮರು  20 ಗುಂಟ  

ಅತ್ತಕಾಮಣ ಮಡಿಕ ಲಂಡು, ಸ್ಗುವಳ್ಳ ಮಡುತ್ತೆದೆರ , ಒತುೆವರಿ 

ಮಡಿಕ ಲಂಡಿರುವರ ಮೆೇಲ  ಮೊಕದೆಮೆ ದಖಲಿಸಿ ಒತುೆವರಿಯನುು 

ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸುವಂತ  ದಖಲಿಸಿರುವ ದಲರು.

D.C.Haveri 11/07/2016 30/07/2016

2526 ಾದಿೇ.ಬ.ಶ ೇಷಗಿರಿ 

ಅಧಯಕ್ಷರು/ಉಪಧಯಕ್ಷರು

ಸವಿ ಸದಸಯರು ಹಗಲ 

ಗಾಮದ ಸ್ವಿಜನಿಕರು 

ಗಾಮ ಂಚಯಿತ್ತ 

ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರ ಗಾಮ ಹನಗಲ್ೂ 

ತಲ್ಲೂಕು ಹವ ೇರಿ ರ್ಜಲ ೂ.

05/01/2017 ಗಾಂ. ಆಸಿೆ 

ನಂ.1082 

ನ ೇದೆರ ಪ ೇಟ  

ಓಣಿಯ ಕ ಲೇಟ  

ಹ ಲಂಡ ಹಗಲ 

ಕ ಲೇಣ ಕಟ ಟ 

ರಿ.ಸ.ನಂ.23ರ 2 

ಹ ಲಂಡ

ಹವ ೇರಿ

ಹನಗಲ್

ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರ

ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರ

ಹನಗಲ್ೂ ತಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರ ಗಾಮ ಂಚಯತ ವಯಪಿೆಯ ಅಕ್ಕಿಆಲ್ಲರ 

ಗಾಮದ ಗಾಂ. ಆಸಿೆ ನಂ.1082 ನ ೇದೆರ ಪ ೇಟ  ಓಣಿಯ ಕ ಲೇಟ  ಹ ಲಂಡ ಹಗಲ 

ಕ ಲೇಣ ಕಟ ಟ ರಿ.ಸ.ನಂ.23ರ 2 ಹ ಲಂಡಗಳನುು ಹ ಲಂಡದ  ಸುತೆಮುತೆಲಿನ 

ಸ್ವಿಜನಿಕರು ಜಗ ಯನುು ಅತ್ತಕಾಮಣ ಮಡಿದುೆ ಅಂತಜಿಲ್ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲ್ುವಗಿ 

2 ಹ ಲಂಡಗಳ ಸವ ಿ ಮಡಿಸಿ ಸದರಿ  ಒತುೆವರಿಯನುು ತ ರವುಗ ಲಳ್ಳಸಬ ೇಕ ಂದು 

ದಲರು ದಖಲಿಸಿರುತೆರ .

D.C.Haveri 06/01/2017 20/01/2017
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No.
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y No.
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Closed date

264 ಮಹಳ್ಳಿ ವಂಕರ್ 

ರಹಜ್ಯ ಪ್ರಧಹನ ಷಂಚಹಲಕರು 

ಕರ್ಹಾಟಕ ದಲಿತ ಷಂಘಶಾ 

ಷಮಿತಿ(ರಿ). ಬ ಂಗಳೂರು 

9845027463

04/01/2010 - ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಚಿತ್ಹಾಪ್ುರ

ರ್ಹಲವಹರ

ಕ ೊಲೊೂರ

ಗುಲಫಗಹಾ ಜಿಲ್ ೂ ಚಿತ್ಹಾಪ್ುರ ತ್ಹಲೊೂಕು ಕ ೊಲೊೂರ ಮತುಾ ರ್ಹಲವಹರ ಗಹರಮದ 

100-00 ಎಕ ರ  ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಹಲ್ಹರ್ಗರು ಬಗ ೆ.

D.C.Gulbarga 05/01/2010 20/01/2010

District Name:ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ
ದಿರ್ಹಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1



428 ರಮೀಶ್ ಕುಮಹರ ರಹು 

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ 

06/02/2010 131 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಕಪ್ನೊರ

ಷವ ಾ ನಂ.131ರ ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನನುನ ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿ ಕಟಟಡಗಳನುನ 

ನಿಮಿಾಸಿ ಪ್ಂಚಹಯ್ತಾ  ಯರು ಮಹರಹಟ ಮಹಡಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

09/02/2010 01/03/2010

429 ಉಪ್ ನಿರ ೀಾವಕರು ಷರಕಹರಿ 

ವಿಭಹರ್ಗೀಯ ಮುದರಣಹಲಯ 

06/02/2010 68/2 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬರಸಮಪ್ೂರ

ಷವ ಾ ನಂ.68/2ರ 8ಎಕ ರ  ಮುದರಣಹಲಯಕ ೆ ಸ ೀರಿದ ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ  

ಅಕರಮವಹರ್ಗ ಕ ಲರು ಶ ಡ್ ಗಳನುನ ನಿಮಿಾಸಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

09/02/2010 01/03/2010

2

3



430 ಎಸ್.ಕ .ಕಹಂತ್ಹ 

ಮಹಜಿ ಕಹಮಿಾಕ ಮಂತಿರಗಳು 

06/02/2010 -------

----

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ರಹಜಹಪ್ೂರ

ಗುಲಬಗಹಾ ನಗರದಲಿೂ ವಿವಿಧ ೊೀರ ದೀವ ಅಭಿೃದಿದಗಹರ್ಗ ಷಕಹಾರ ಸಹಾಧೀನ 

ಪ್ಡಿಸಿ ಕ ೊಂಡ ಭೊಮಿಯನುನ ಖಹಷರ್ಗಯರಿಂದ ಅತಿಕರಮಣ ಹಹಗೊ 

ಒತುಾರಿ ಯಹರ್ಗರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

09/02/2010 01/03/2010

451 ಪ್ರಕಹಶ್ ಬ ನಕನಸಳ್ಳಿ 

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ 

08/02/2010 1 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬಡ ೀಪ್ೂರ

ಷವ ಾ ನಂ.1ರ 5ಎಕ ರ  3ಗುಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನನುನ ಅಕರಮ ರಹಖಲ್  ಷೃಷ್ಠಿಸಿ 

ಕಬಳ್ಳಷಲು ಪ್ರಯತಿನಷುತಿಾದು ಅದನುನ ಷಕಹಾರದ ಸಹಾದಿೀನಕ ೆ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳುಿ 

ಬಗ .ೆ

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

09/02/2010 01/03/20105

4



469 ಪ್ರಕಹಶ್ ಬ ನಕನಸಳ್ಳಿ 

ಮಹಹನಗಗರ ಪಹಲಿಕ  ಮಹಜಿ 

ಷದಷಯ

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ 

11/02/2010 -- ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬರಸಮಪ್ೂರ

1.ಬರಸಮಪ್ೂರ ಗಹರಮದ (ಷ.ನಂ.15,28/1,34,8,11,16), 2. ಬಡ ೀಪ್ೂರ್, 

3.ನಿಜಹಂಪ್ೂರ್, 4.ಮಹದರಷನಸಳ್ಳಿ, 5.ಮಹಳ ವಹಡ್(ಷ.ನಂ.4), 

6.ಲ್ಹೂಪ್ೂರ್,7. ಬಿರಹದಪ್ೂರ(25ಎಕರ ), 8.ದರಹದಪ್ುರ್, 

9.ಒಕೆಲಗ ೀರ (ಷ.ನಂ.10,12/1,12/2,33/1,33/2 ಇತ್ಹಯದಿ), ದರಿಯಹಪ್ೂರ್, 

ಶ ೀಖ್ ರ ೊೀಜಹ, ಈ  ಗಹರಮಗಳಲಿೂನ ಎಲ್ಹೂ ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನುಗಳು 

ಒತುಾರಿಯಹರ್ಗರು ಬಗ ೆ. ವಿರಗಳ ಬಗ ೆ ಅಜಿಾ ಲಗತಿಾಸಿರ .

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

15/02/2010 05/03/2010

470 ಪ್ರಕಹಶ್ ಬ ನಕನಸಳ್ಳಿ 

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ 

11/02/2010 1,2 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಕೆಲಗ ೀರಹ

ಮಹಹನಗರ ಷಭ  ಒಕೆಲಗ ೀರಹ ಷವ ಾ  ನಂ.1,2ರ ಷಕಹಾರಿ 

ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ(ರ್ ಸರು ಗಂಜ್ ನ) ಅವಿರ್ಹಶ್ ಪ ಟ ೊರೀಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರುಗಡ  

ಅನಧಕೃತವಹರ್ಗ ನಿಮಿಾಸಿರು ಕಟಟಡಗಳನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

15/02/2010 05/03/2010

6

7



480 ಬ ೀರ್ಹಮಿ 

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ 

15/02/2010 -------

-----

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಪ್ಟಟಣ

ಪ್ಟಟಣ

ಬ ಣ ೆತ್ ೊೀರಹ ನಿೀರಹರಿ ಯೀಜ್ರ್ ಯಲಿೂ ಮುಳುಗಡ ಯಹರ್ಗರು  ತ್ ೊಂಡಕಲುೂ 

ಗಹರಮಷಧರಿಗ  ಪ್ುನಾಷತಿಗ  ಷಕಹಾರ ಕ ೊಟ್ಟಟರು ಜಹಗದಲಿೂ ಸಹಾಜ್ನಿಕ 

ಉರಹಯನನಕಹೆರ್ಗ ಬಿಟಟ ಜಹಗನುನ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ಹ ೊಷ ರಹಖಲ್  

ಷೃಷ್ಠಿಸಿ ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

17/02/2010 09/03/2010

563 ಬ ೀರ್ಹಮಿ 

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ 

22/02/2010 ------- ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಅಲಂದ

ಖಜ್ೊರಿ

ಕಣಮಷ

ಕಣಮಷ ಗಹರಮದ 35X14 ವಿಸಿಾಣಾದ ಶಹಲ್ಹ ಕಟಟಡನುನ ರ ೀಣ ಸಿದದಪಹ 

ಜ್ಮಗಹರರು ಅಕರಮಿಸಿ ಕ ೊಂಡಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Ala

nd Taluk

24/02/2010 15/03/2010

8

9



572 ಪ್ರಕಹವ ಬ ೀನಕನಸಳ್ಳಿ 

ಮಹಜಿ ಮಹಹನಗರ ಪಹಲಿಕ  

ಷದಷಯರು ಚೌಡ ೀವಾರಿ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, 

ಬರಸಮಪ್ೂರ ಗುಲಬಗಹಾ 

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ 

24/02/2010 21 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬರಸಮಪ್ೂರ

ಷವ ಾ ನಂ.21ರ 188ಎಕರ  27ಗುಂಟ  ಭೊಷಾದಿೀನ ಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಂಡಿರು 

ಜ್ಮಿೀನನುನ ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

26/02/2010 17/03/2010

578 ವಂಕರ ರಹು 

ಶಹಹಹಬಜಹರ ಗುಲಬಗಾ ಜಿಲ್ ೂ.

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ 

24/02/2010 -------

--

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಗುಲಬಗಹಾ ಪ್ಟಟಣದ ಶಹಹಹಬಜಹರದ ನಂ.ಸಿ.ಟ್ಟ.ಎಸ್.687ರ ಷಕಹಾರಿ 

ಜಹಗನುನ Children Education Society ಯರು ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿರು ಬಗ ೆ. 

ಜಿಲ್ಹೂಧಕಹರಿಗಳ್ಳಂದ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಆರ ೀವವಹರ್ಗದದರೊ ಕರಮ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೊಂಡಿರುುದಿಲೂ.

Commissione

r, Gulbarga 

Muncipal 

Corpration 

26/02/2010 16/03/201011

10



590 ಅಂಬಹರಹಯ.ಎಮ್. ಕಹಂಬಳ 

ಚಲಗ ೀರಹ ಲ್ಹಲ ಸನುಮಹನ 

ಮಂದಿರ ಹಂದುಗಡ , 

ವಹಹಬಜಹರ ಸರಿಜ್ನವಹಡ, 

ಗುಲಬಗಹಾ-585 101

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ 

9980414991

02/03/2010 17 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಗುಲಬಗಹಾ ನಗರದ ಷವ ಾ ನಂ.17ರ ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ 350X50 ಅಡಿಗಳ 

ವಿಸಿಾೀಣಾದ ಜ್ಮಿೀನನುನ ಷೊಯಾ ಕಹಂತ ಪ್ವಹರ್ ರರು ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

04/03/2010 21/03/2010

641 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಹಗು ಬಡಹಣ ಯ 

ಸಹಾಜ್ನಿಕರು

ಶ್ರೀ ಸರಿನಗರ ವ ಲ್ ಫ ೀರ್ 

ಸ ೊಸ ೈಟ್ಟ, ನಂ.336, ಫಹೂಟ್ 

ನಂ.22, ಜ ೀರ್ಗಾ ರಸ ಾ, ಗುಲಫಗಾ.

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

23/03/2010 ಷ.ನಂ. 

73/2

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಶ್ರೀ ಸರಿನಗರ ಬಡಹಣ ಗ  ಸ ೀರಿದ ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಉರಹಯನನನುನ ಶ್ರೀ 

ಬಹಬುರಹವ್ ಚೌಹಹಣ್ ಮಹಜಿ ಷಚಿರು ನಿಯಮಬಹಹರವಹರ್ಗ ಕಬಳ್ಳಷಲು 

ಪ್ರಯತಿನಷುತಿಾರುುದನುನ ತಡ ದು ಈ ಷಥಳನುನ ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೀಗಕ ೆ 

ಇಡು ಬಗ ೆ.

Commissione

r, Gulbarga 

Muncipal 

Corpration 

23/03/2010 14/04/2010

12

13



841 ಭಿೀಮವಕ್ತಾ ಯುಕ ಷಂಘ (ರಿ)

ಸಹಂಚಿನಗರ (ನೊಯ ಘಾಟ್ಟಗ  ಲ್ ೀ 

ಔಟ್), ಗುಲಫಗಾ.

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

22/07/2010 2 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ ನಗರದ ಷ.ನಂ:2ರ ಬಿರಹದಪ್ೂರದ ನೊಯ ಘಾಟ್ಟಗ  ಲ್ ೀ ಔಟ್ ದಲಿೂ 

ನಿವ ೀವನ ಷಂಖ ಯ 2 ಮತುಾ 3ರನುನ ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೀಗಕಹೆರ್ಗ 

ಮಿೀಷಲಿಟಟ ಜಹಗನುನ ಕಹನೊನು ಬಹಹರವಹರ್ಗ ಮರ್ ಕಟುಟತಿಾರುುದನುನ 

ತಡ ದು ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೀಗಕಹೆರ್ಗ ಮಿೀಷಲಿಡಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Commissione

r, Gulbarga 

Muncipal 

Corpration 

23/07/2010 13/08/2010

866 ಶ್ರೀ. ಗೌರಿವಂಕರ

ಬಿನ್  ಯವಾಂತರಹ ಪೀಲಿೀಷ 

ಪಹಟ್ಟೀಲ

ಷರಷಂಬಹ ಗಹರಮ, ಆಳಂದ 

ತ್ಹಲೊೂಕು, ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

ಪಿ.ಕ . ಷುಬಫಯಯ, ಕ .ಎ.ಎಸ್. 

ಕಂರಹಯ ಷಚಿರ ಆಪ್ಾ 

ಕಹಯಾದಶ್ಾ

ಪ್ತರದ ಮೊಲಕ

04/08/2010 90 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಅಲಂದ

ಮಹದನಹಪ್ರಗಹ

ಷರಷಂಬಹ

ಷರಷಂಬಹ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:90ರ ಷುಮಹರು 1ಎಕರ ಗ  ಮೀಲಟಟ  ಷಕಹಾರಿ 

ಜ್ಮಿೀನನುನ ಶ್ರೀ.ನರಷಪಹ ಬಿನ್ ರಹದಪಹ ಭಕರ  ಎಂಬುರು ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ಸಹಗುಳ್ಳ ಮಹಡುತ್ಹಾ ಕ ೊಳವ  ಭಹವಿ ತ್ ರ ದಿರುುದನುನ 

ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Ala

nd Taluk

05/08/2010 25/08/2010

14

15



927 ಗೌರಿವಂಕರ

ಬಿನ್ ಯವಾಂತರಹ ಪೀಲಿಷ 

ಪಹಟ್ಟೀಲ

ಷರಷಂಬಹ ಗಹರಮ, ಆಳಂದ 

ತ್ಹಲೊೂಕು, ಗುಲಫಗಹಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

27/08/2010 90 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಅಲಂದ

ಆಳಂದ

ಆಳಂದ

ಷರಷಂಬಹ ಗಹರಮದಲಿೂರು ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನುಗಳನುನ ಬಹಜ್ು ಜ್ಮಿೀನುರಹರರು 

ಗುರುತು ಕಲುೂಗಳನುನ ರ್ಹವಪ್ಡಿಸಿ ಷ.ನಂ:90ರಲಿೂ ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಳುಿತಿಾರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Ala

nd Taluk

28/08/2010 18/09/2010

952 ಗುರುಪಹದಪ್ ಉಪಿನ್

ನಂ:4-601-63ಡಿ,

1ರ್ ೀ ಕಹರಸ್, ಮಹಹತಮ 

ಬಷವ ೀವಾರ ನಗರ, 

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ-585105

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

ದೊ:08472-230541

06/09/2010 - ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ ನಗರದ ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಪಹಕ್ಾ ಗಳ ಒತುಾರಿಯನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ 

ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನನುನ ಷಂರಕ್ಷಿಷಲು  ಹಹಗೊ ವಿೀರ ೀಂದರ ಪಹಟ್ಟೀಲ್ ನಗರದ 

ಸ ೀಡಂ ರಸ ಾಯಲಿೂರು ಪಹಕ್ಾ ಜಹಗು ಷುಮಹರು 2ಎಕರ ಯ ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ 

ಸಹಾಜ್ನಿಕರು ರ ೀವಹಲಯ ಹಹಗೊ ಕಲ್ಹಯಣ ಮಂಟಪ್ಗಳನುನ ನಿಮಿಾಷಲು 

ಪಹರರಂಭಿಷುುದನುನ ತಡ ಯಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

13/09/2010 03/10/201017

16



953 ಡಹ. ರ್ಹಗರತನ ಎಸ್. ಚಿಮಮಲರ್ಗ

ಪಹೂಟ್ ನಂ:100, ಷ.ನಂ:66, 

ಜ ೈನಗರ ವಹಟರ್ ಟಹಯಂಕ್ 

ಸತಿಾರ, ಗುಲಫಗಾ-585104

ಮೊ:9739109111

9739109111

07/09/2010 66 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ ನಗರ ಪಹಲಿಕ  ವಹಯಪಿಾಯ, ಬಡ ೀಪ್ುರ ಜ್ಯನಗರದ  ಷ.ನಂ:66ರ 

ಹಹಗೊ ನಿವ ೀವನ ಷಂಖ ಯ 100ರ ಬಹಜ್ುವಿನ  ಸಹಾಜ್ನಿಕ ರಸ ಾಯಲಿೂ 

ಅನಧಕೃತವಹರ್ಗ ಶ್ರೀ. ಅರುಣ್ ಕುಮಹರ್ ಕಂಬಹರ್ ಎಂಬುರು ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ಕಟಟಡ ನಿಮಿಾಸಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

13/09/2010 03/10/2010

955 ಶ್ರೀ ರಹಮ ಮಹಕ ಾಟ್ 

ವಹಯಪಹರಿಗಳ ಷಂಘ (ರಿ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಆಳಂದ ತ್ಹಲೊೂಕು, ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

07/09/2010 - ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಅಲಂದ

ಆಳಂದ

ಆಳಂದ

ಆಳಂದ ನಗರದ ಶ್ರೀ ರಹಮ ಮಹಕ ಾಟ್ ಪ್ುರಷಭ  ವಹಯಪಿಾಯ 04ಎಕರ  

8ಗುಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನಿನ ಜಹಗದಲಿೂ ಅನಧಕೃತ ಕಟಟಡಗಳನುನ 

ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Ala

nd Taluk

13/09/2010 03/10/2010

18

19



1028 ಪ್ರಕಹವ ಬಿನ್ ಕ ೀವರಹ 

ಕುಲಕರ್ಣಾ

ನಂ.11-179

ಬರಹಹಮಪ್ುರ, ಗುಲಫಗಾ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

12/10/2010 - ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ ಮಹಹನಗರ ಪಹಲಿಕ  ವಹಯಪಿಾಯ ಷಕಹಾರಿ ರ್ೌಕರರು ಜ್ಮಿೀನನುನ 

ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರು ಬಗ ೆ. CTS ನಂ.2903ರಲಿೂ ಅನಧಕೃತ ರಹಖಲ್  

ಷೃಷ್ಠಟಸಿರು ಬಗ ೆ.

D.C.Gulbarga 13/10/2010 03/11/2010

1079 ಶ್ರೀ.ನರಷಪಹ ಬಿನ್ ರಹದಪಹ 

ಭಕರ 

ಷರಷಂಬಹ ಗಹರಮ, ಆಳಂದ 

ತ್ಹಲೊೂಕು, 

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

11/11/2010 90 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಅಲಂದ

ಮಹದನಹಪ್ರಗಹ

ಷರಷಂಬಹ

ಷರಷಂಬಹ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:90ರ ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ ಮರ್ ಗಳ್ಳದದ ಈ ಬಗ ೆ 

ವಿರ್ಹಕಹರಣ ಶ್ರೀ. ಗೌರಿವಂಕರ ಬಿನ್  ಯವಾಂತರಹ ಪೀಲಿೀಸ್ ಪಹಟ್ಟೀಲ 

ಎಂಬುರು ತ್ ೊಂದರ  ಕ ೊಡುತಿಾರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Ala

nd Taluk

12/11/2010 02/12/2010

20

21



1091 ಗಹರಮ ರಕ್ಷಣ ಷಮಿತಿ ಅಂರ ೊೀಲ್ಹ

ಅಂರ ೊೀಲ್ಹ ಗಹರಮ ಮತುಾ 

ಹ ೊೀಬಳ್ಳ

ಜಿೀರ್ಗಾ ತ್ಹಲೊೂಕು, ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

18/11/2010 315 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಜಿೀರ್ಗಾ

ಆಂರ ೊೀಲ

ಅಂರ ೊೀಲ್ಹ

ಅಂರ ೊೀಲ್ಹ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:315ರ 11ಎಕರ  29ಗಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನನುನ 

ಸಹಾಜ್ನಿಕರು ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ಕಟಟಡಗಳನುನ ನಿಮಿಾಸಿರುುದನುನ 

ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜಹಗನುನ ಉಳ್ಳಸಿಕ ೊಡಬ ೀಕಹರ್ಗ ವಿನಂತಿ.

D.C.Gulbarga 19/11/2010 09/12/2010

1123 ವರಣ ಜ .ಡಿ. ಕುರಕುಂಟಹ

ಸ ೀಡಂ ಹ ೊೀಬಳ್ಳ ಮತುಾ ತ್ಹಲೊೂಕು

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

02/12/2010 187 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಸ ೀಡಂ

ಸ ೀಡಂ

ಸ ೀಡಂ

ಸ ೀಡಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:187ರಲಿೂ 16ಎಕರ  35ಗುಂಟ  ಜ್ಮಿೀನಿದುದ ಇದರಲಿೂ 

4ಎಕರ  ದಲಿತ ಜ್ರ್ಹಂಗದರ ಷಮಶಹನಕಹೆರ್ಗ ಇದದ ಜಹಗನುನ ದಲಿತ 

ಹರಿಯರ್ಹದ ಶ್ರೀ. ತಿಪ್ಣೆ ಬಿನ್ ಯಲೂಪ್ ಎಂಬುರು ಅಕರಮವಹರ್ಗ ತಮಮ 

ಹ ಷರಿಗ  ಪ್ಸರ್ಣ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರುುದರ ಬಗ ೆ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಂಡು ಷಮಶಹನ 

ಜಹಗನುನ ಉಳ್ಳಸಿಕ ೊಡಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Sed

am Taluk

03/12/2010 23/12/201023

22



1132 ಪ್ರಕಹವ ಬ ನಕನಳ್ಳಿ

ಮಹಜಿ ಮಹಹನಗರ ಪಹಲಿಕ  

ಷದಷಯರು

ಚೌಡ ೀವಾರಿ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, 

ಬರಸಮಪ್ೂರ ಗಹರಮ

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

07/12/2010 8 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬರಸಮಪ್ೂರ

ಬರಸಮಪ್ೂರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:8ರಲಿೂ ಬಸಮನಿ ಕ ೊೀಟ  ಇದುದ, ಇದರ ವಿಸಿಾೀಣಾ 

ಷುಮಹರು 60ಎಕರ  19ಗುಂಟ  ಜ್ಮಿೀನಿನ ಬಸುವ: ಭಹಗನುನ ಸಹಾಜ್ನಿಕರು 

ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ಗೃಸ ನಿಮಹಾಣ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರುುದನುನ 

ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 08/12/2010 28/12/2010

1196 ಇಕಹಫಲ್ ಬಹಯ್ 

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

31/12/2010 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಜಿೀರ್ಗಾ

ಜ ೀರ್ಗಾ

ಜ ೀರ್ಗಾ(ಬಿ)

ಜ ೀರ್ಗಾ ತ್ಹಲೊೂಕ್ತರ್ಹದಯಂತ ಕ್ಪ ಬ ೊೀಡ್ಾ ಆಸಿಾಗಳ ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಹಹಗೊ ರಹಖಲ್ಹತಿಗಳಲಿೂ ಕ್ಪ 

ಬ ೊೀಡ್ಾ ಆಸಿಾಗಳ ಂದು ನಮೊದಿಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Jev

argi Taluk

01/01/2011 20/01/2011

24
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1211 ಇಕಹಫಲ್ ಬಹಯ್

ಷಹ ಬಜಹರ್ ರ್ಹಕಹ

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

05/01/2011 89, 

104, 

86, 

105, 

261, 

90, 88

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಚಿತ್ಹಾಪ್ುರ

ಚಿತ್ಹಾಪ್ೂರ

ಕ .ಚಿತ್ಹಾಪ್ೂರ

ಚಿತ್ಹಾಪ್ುರ ತ್ಹಲೊೂಕ್ತರ್ಹದಯಂತ ಕ್ಪ ಬ ೊೀಡ್ಾ ಆಸಿಾಗಳ ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಹಹಗೊ ರಹಖಲ್ಹತಿಗಳಲಿೂ ಕ್ಪ 

ಬ ೊೀಡ್ಾ ಆಸಿಾಗಳ ಂದು ನಮೊದಿಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Chit

tapur Taluk

06/01/2011 26/01/2011

1217 ಸಹಾಜ್ನಿಕರು

ಬ ೀರ್ಹಮಿ ಅಜಿಾಮೊಲಕ

05/01/2011 - ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಪ್ಟಟಣ

ಪ್ಟಟಣ

ಕಲಬುರ್ಗಾ ತ್ಹಲೊೂಕ್ತರ್ಹದಯಂತ ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನುಗಳನುನ ಸಲು ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಷಂಸ ಥಯರು ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿದರ ವಿರ ನಿೀಡಿರು ಬಗ ೆ ಕರಮ 

ಕ ೈಗ ೊಳಿಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 06/01/2011 26/01/2011

26

27



1224 ಖಮರುಜಹಮ್ ಬಿನ್ ಮಸಮಮದ್ 

ಅಯೊಯಬ್

ಮಣೊೆರು ಗಹರಮ, ಅಫ್ಜಲ್ ಪ್ುರ 

ತ್ಹಲೊೂಕು

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

11/01/2011 494, 

497, 

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಅಶಜ್ೂಪ್ುರ

ಕರಜ್ರ್ಗ

ಮಣೊೆರ

ಮಣೊೆರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:494ರ 28ಎಕರ  22ಗುಂಟ , ಷ.ನಂ:497ರ 11ಎಕರ  

17ಗುಂಟ , ಷ.ನಂ:511ರ 8ಎಕರ  ಕ್ಪ ಆಸಿಾಯ ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Afz

alpur Taluk

17/01/2011 07/02/2011

1294 ಪ್ರಕಹವ ಬ ನಕನಳ್ಳಿ

ಮಹಜಿ ಮಹಹನಗರ ಪಹಲಿಕ  

ಷದಷಯರು

ಚೌಡ ೀವಾರಿ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, 

ಬರಸಮಪ್ೂರ ಗಹರಮ

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

20/01/2011 2 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ ನಗರದ ಗುಲಶನಬಹಗ (ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಉರಹಯನನ) ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿರು ಬಗ ೆ ಹಹಗೊ ಷ.ನಂ:2ರಲಿೂ ಕ ಲು ಗಣಯ ಕ್ತಾಗಳು ಅಧಕವಹರ್ಗ 

ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಉರಹಯನನಗಳನುನ 

ಷಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Commissione

r, Gulbarga 

Muncipal 

Corpration 

21/01/2011 11/02/201129
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1295 ಷುಭಹಶಚಂದರ ಬ ನಕನಳ್ಳಿ

ಚೌಡ ೀವಾರ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ ಬರಸಮಪ್ೂರ

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

20/01/2011 - ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ ನಗರದ ವರಣಬಷವ ೀವಾರ ಕ ರ ಯ ಪ್ಕೆದಲಿೂರು ಷುಮಹರು 

50,000ಚ.ಮಿೀ. ಬ ಲ್ ಬಹಳುಂತ ಷಕಹಾರಿ ಜಹಗನುನ ಸಹಾಜ್ನಿಕ 

ಉಪ್ಯೀಗಕ ೆ ಮಿೀಷಲಿಟುಟ ಹಹಗೊ ಉಳ್ಳದ ಜಹಗನುನ ತಂತಿ ಬ ೀಲಿ 

ನಿಮಿಾಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 21/01/2011 11/02/2011

1309 ಕರ್ಹಾಟಕ ದಲಿತ ಷಂಘಶಾ 

ಷಮಿತಿ (ರಿ).

ಮರ್ .ನಂ.11-558, ಬ ೊೀರಹಬಹಯ್ತ 

ನಗರ, ಬರಹಹಮಪ್ುರ, ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

28/01/2011 19 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬರಸಮಪ್ೂರ

ಗುಲಫಗಾ ನಗರದ ಬರಹಹಮಪ್ುರದ ಷ.ನಂ:19ರಲಿೂ 1ಎಕರ  9ಗುಂಟ  ಷಕಹಾರಿ 

ಜ್ಮಿೀನನುನ ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಶೌಚಹಲಯಕ ೆ ಮಿೀಷಲಿಟಟ ಜಹಗದಲಿೂ 9ಗುಂಟ  

ಜ್ಮಿೀನನುನ ಕ ಲರು ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ಷುಳುಿ ರಹಖಲ್  

ಷೃಷ್ಠಟಸಿಕ ೊಂಡು ಗೃಸ ನಿಮಹಾಣ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರುುದರ ವಿರುದಧ ಕರಮ 

ಕ ೈಗ ೊಳಿಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 29/01/2011 19/02/2011
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1352 ಮಸಬೊಬ್ ಪ್ಟ ೀಲ್ ಬಿನ್ 

ಗೌಷುದಿದೀನ್ ಪ್ಟ ೀಲ್

ಮೊಮಿನ್ ಪ್ುರ, ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

11/02/2011 566 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಅರಹದ (ಬಿ)

ಶ್ರೀನಿವಹಷ ಷರಡರ್ಗ

ಶ್ರೀನಿವಹಷ ಷರಡರ್ಗ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:566ರಲಿೂ ಷುಮಹರು 4ಎಕರ  1ಗುಂಟ  

ಜ್ಮಿೀನನುನ ಶ್ರೀಮತಿ. ಡಹ|| ಚನನಮಮ ಕ ೊೀಂ. ಡಹ.ವಿೀರಣೆ ರರು ಕರ್ಹಾಟಕ 

ಭೊಷುಧಹರಣ ಕಹನೊನು ಕಲಂ 79(ಎ) ಉಲೂಂಘಿಸಿ ಖರಿೀದಿ ಮಹಡಿರು ಬಗ ೆ.

D.C.Gulbarga 14/02/2011 05/03/2011

1367 ಬಷಂತರಹ ಕ ೊೀವಿ, 

ಪ್ರಧಹನಕಹಯಾದಶ್ಾ

ಕರ್ಹಾಟಕ ರಹಜ್ಯ ರ್ಹಗರಿೀಕರ 

ಕುಂದು ಕ ೊರತ್  ನಿವಹರಣಹ 

ಹ ೊೀರಹಟ ಷಮಿತಿ

ನಂ.10/632, ಕುಂಬಹರಗಲಿೂ, 

ಬರಸಮಪ್ೂರ, ಗುಲಫಗಾ - 585103

23/02/2011 - ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬರಸಮಪ್ೂರ

ಪ್ರಡಿ ನಂ:19ರ 1ಎಕರ  9ಗುಂಟ  ಕ ೊಂಡ ೀದ ಗಲಿೂಯಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ 

ಅಕರಮವಹರ್ಗ ಮರ್  ಕಟುಟತಿಾರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜ್ಮಿೀನನುನ  

ಷಕಹಾರದ ವಕ ೆ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಿಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 24/02/2011 15/03/2011
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1399 ವಕ್ತೀಲ್ ಅಸಮದ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಇಂಡಿಯನ್ ಯೊನಿಯನ್ ಮುಸಿೂಂ 

ಲಿೀಗ್

ಮುಸಿೂಂ ಚೌಕ್, ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ - 

585104

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

ದೊ:08472-693025

9342351152

09/03/2011 22 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ರಹಜಹಪ್ೂರ

ರಹಜಹಪ್ುರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:22ರ 13ಎಕರ  20ಗುಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನನುನ 

ಷಕಹಾರಿ ರ್ೌಕರರಹದ ಶ್ರೀ.ಅಂಬರಹಯ ಬಿನ್ ಜ್ಟ ಟಪ್ ರರು ಅಕರಮವಹರ್ಗ 

ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 10/03/2011 30/03/2011

1597 ಪ್ರಕಹಶ್ ಬ ನಕನಸಳ್ಳಿ

ಮಹಹನಗಗರ ಪಹಲಿಕ  ಮಹಜಿ 

ಷದಷಯ

ಚೌಡ ೀವಾರಿ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, 

ಬರಸಮಪ್ೂರ್

ಗುಲಬಗಾ

ಅಜಿಾ ಮೊಲಕ

07/06/2011 28 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬರಸಮಪ್ೂರ

ಬರಸಮಪ್ೂರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ.28ರ ಷುಮಹರು 16ಎಕರ   ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ 

"ಇಂಡಿಯನ್ ಮಡಿಕಲ್ ಅಸ ೊೀಸಿಯೀಶನ್" ಹ ಷರಿನಲಿೂ ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರು ಬಗ ೆ ಹಹಗೊ ಷದರಿ ಷವ ಾ ನಂಬರಿನಲಿೂನ ಅಕರಮವಹರ್ಗ 

ಕಟಟಡ ನಿಮಿಾಸಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Tahsildar,Gul

barga Taluk, 

Gulbarga.

08/06/2011 04/07/201135
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1707 ಪ್ರಕಹಶ್ ಬ ನಕನಸಳ್ಳಿ 

ಮಹಹನಗಗರ ಪಹಲಿಕ  ಮಹಜಿ 

ಷದಷಯ,

ಚೌಡ ೀವಾರಿ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, 

ಬರಸಮಪ್ೂರ,

ಗುಲಫಗಹಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

10/08/2011 25 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬರಸಮಪ್ೂರ

ಬರಸಮಪ್ೂರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:25ರ ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ ಎಸ್.ಬಿ. 

ಷಂಸ ಥಯರು ಅಕರಮವಹರ್ಗ ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ಕಟಟಡ ನಿಮಿಾಸಿದುದ 

ಹಹಗೊ ಮಹನಯ ಉಚಛರ್ಹಯಯಹಲಯದ ಆರ ೀವವಿದದರೊ ಷಹಹ ಅಧಕಹರಿಗಳು 

ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಳಿದಿರು ಬಗ ೆ ದೊರು.

D.C.Gulbarga 11/08/2011 05/09/2011

1814 ಪ್ರಕಹಶ್ ಬ ನಕನಳ್ಳಿ

ಮಹಜಿ ಮಹಹನಗರ ಪಹಲಿಕ  

ಷದಷಯರು

ಚೌಡ ೀವಾರಿ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, 

ಬರಸಮಪ್ೂರ ಗಹರಮ

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

08/12/2011 ಸಿಟ್ಟ 

ಷ.ನಂ:1

647

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ ನಗರದ ಭೊಮಹಪ್ನ ವಿಭಹಗ ನಂ.1 (ಸಿಟ್ಟ ಷ.ನಂ:1647) ರ ಷಕಹಾರಿ 

ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ  ಶ್ರೀ.ರಹಯಪಹ ಬಿನ್ ದತಾಪಹ ರರು ಅಕರಮವಹರ್ಗ ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ಕಟಟಡ ನಿಮಿಾಸಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಷಕಹಾರದ 

ಸಹಾಧೀನಕ ೆ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳುಿ ಕುರಿತು.

Commissione

r, Gulbarga 

Muncipal 

Corpration 

20/12/2011 15/01/2012
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1860 ಸಮಿೀದ್ ಪಹಶ ಷರ್ ಮಸ್ಾ

ಖಮರ್ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, ಅಕಫರಿ 

ಮಸಿೀದಿ ಸತಿಾರ, ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ-

585 104. ಅಜಿಾಮೊಲಕ

09/02/2012 ಸಿ.ಟ್ಟ.ಎ

ಸ್. 

1404

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ ನಗರದ ಸಿಟ್ಟಎಸ್ ನಂ:1404ರ ಷುಮಹರು 2115ಮಿೀ. ಷಕಹಾರಿ 

ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ ಸಹಾಜ್ನಿಕರು ಅಕರಮವಹರ್ಗ ಶ ಡ್ ನಿಮಿಾಸಿಕ ೊಂಡಿರುುದನುನ 

ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

Commissione

r, Gulbarga 

Muncipal 

Corpration 

13/02/2012 10/03/2012

2123 ಎಂ.ಐ. ಖುರ ೈಶ್

C/o. ಜ್ಬಹಫರ್ ಮನಿಿಲ್, 

ಆರ್.ಟ್ಟ.ಐ. ಕಹಯಾಕತಾರು, 

ನಂ.1041ಎ/1, ಇಲ್ಹಹ ಮಸಿೀದಿ, 

ಜಿೀಲ್ಹರ್ಹಬಹದ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಕ . 

ಮಿಲ್, ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ. 

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

28/12/2013 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಜಿೀರ್ಗಾ

ಜ ೀರ್ಗಾ

ಜ ೀರ್ಗಾ(ಬಿ)

ಜ ೀರ್ಗಾ ಪ್ಟಟಣ ವಹಯಪಿಾಯ ಷ.ನಂ:307ರಲಿೂ 4ಎಕರ , ಷ.ನಂ.143ಇ ರಲಿೂನ 

ನಿವ ೀವನ ಬಡಹಣ ಯಲಿೂ 100x100 ಅಡಿ ಜಹಗನುನ, ಷಕಹಾರಿ ಪ್ದವಿ ಪ್ೂಾ 

ಕಹಲ್ ೀಜಿನ ಹಂಭಹಗದಲಿೂನ ಉರಹಯನನ ಜಹಗನುನ ಹಹಗೊ ಇತರ  ಬ ಲ್  

ಬಹಳು ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನನುನ ಕ ಲು ಪ್ರಭಹವಿಗಳು ಅಕರಮವಹರ್ಗ ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 30/12/2013 30/01/2014
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2128 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 

ಅಂಜ್ುಮನ್ ಇಸಹೂಮಿ ಕಮಿಟ್ಟ, 

ಷುಂಬಡ ಗಹರಮ, ಜ ೀರ್ಗಾ 

ತ್ಹಲೊೂಕು, ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ. 

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

10/01/2014 184 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಜಿೀರ್ಗಾ

ಜ ೀರ್ಗಾ

ಷಂಬಡ

ಷುಂಬಡ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:184ರ 1ಎಕರ  20ಗುಂಟ  ಮುಸಿೂಂ ಜ್ರ್ಹಂಗದ 

ಷಮಶಹನ ಜಹಗನುನ ಗಹರಮಷಥರಹದ ಶ್ರೀ. ಮಕುಫಲಸಹಬ ಖ ೈನೊರ, ಶ್ರೀ. 

ರಸಮದ್ ಉಕೆರ್ಹಳ, ಈರಣೆ ಕಂಬಹರ ರರು ಅಕರಮವಹರ್ಗ ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ನಿವ ೀವನಗಳರ್ಹನರ್ಗ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಹರಹಟ ಮಹಡುತಿಾರುುದನುನ 

ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ ಜ್ಮಿೀನನುನ ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಸಹಾಜ್ನಿಕ 

ಉಪ್ಯೀಗಕ ೆ ಮಿೀಷಲಿಡಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 13/01/2014 13/02/2014

2134 ಬಂರ ೀನವಹಜ್ ಎಂ. ಮುಜಹರ್ 

ಬಿನ್

ಮೈದನ್ ಸಹಬ್ ಮುಜಹರ್, 

ಡಗ ೀರಹ ಗಹರಮ, ಯಡಹರಮಿ 

ಹ ೊೀಬಳ್ಳ, ಜ ೀರ್ಗಾ ತ್ಹಲೊೂಕು, 

ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ. ಅಜಿಾಮೊಲಕ

16/01/2014 257/ಇ ಕಲುಫರ್ಗಾ

Yedrami

ಯಡಹರಮಿ

ಡಗ ೀರಹ

ಡಗ ೀರಹ ಗಹರಮ ಷ.ನಂ:257/ಇ ರಲಿೂನ ಷಕಹಾರಿ ಜ್ಮಿೀನಿನಲಿೂ ಶ್ರೀ. 

ಮಸಬೊಬ್ ಅಲಿ ಬಿನ್ ಖಹಜ್ಸಹಬ್ ರ ೊಡಡಮನಿ ರರು ಅಕರಮವಹರ್ಗ 

ಒತುಾರಿ ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ಸಹಗುಳ್ಳ ಮಹಡುತಿಾರುುದರ ಬಗ ೆ  ಕಹನೊನು 

ರಿೀತ್ಹಯ ಷೊಕಾ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಳಿಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 20/01/2014 20/02/201441
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2223 ಪ್ರಕಹವ ಬ ನಕನಳ್ಳಿ

ಮಹಜಿ ಮಹಹನಗರ ಪಹಲಿಕ  

ಷದಷಯರು, ಚೌಡ ೀವಾರ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, 

ಬರಹಹಮಪ್ೂರ ಗುಲಫಗಾ ಜಿಲ್ ೂ. 

ಅಜಿಾಮೊಲಕ

05/09/2014 115 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ ನಗರ ವಹಯಪಿಾಯಲಿೂ ಶ್ರೀ.ವರಣಬಷವ ೀವಾರ ಷಂಸಹಥನ ರರು ತಮಗ  

ಮಂಜ್ೊರು ಮಹಡಿರು ಜ್ಮಿೀನಿರ್ಗಂತ ಅಧಕವಹರ್ಗ ಷ.ನಂ:115ರ 4ಎಕರ  

ಷಮಶಹನ ಭೊಮಿ ಹಹಗೊ ಚೌಕ್ತ ಬಹವಿಯನುನ ಅಕರಮವಹರ್ಗ ಒತುಾರಿ 

ಮಹಡಿಕ ೊಂಡು ಕಟಟಡ ನಿಮಿಾಸಿರುುದನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ, ಷದರಿ 

ಜ್ಮಿೀನನುನ ಷಕಹಾರದ ವಕ ೆ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಿಲು ಹಹಗೊ ಒತುಾರಿರಹರರ 

ವಿರುದಧ ಕಹನೊನು ರಿೀತ್ಹಯ ಷೊಕಾ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಳಿಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 06/09/2014 06/10/2010

2256 ಟ್ಟ. ಎಸ್. ಪ್ೂಜಹರ

ತಿಪ್ಣೆ ಬಿನ್ ವರಣಪ್ ಹಹಗೊ 

ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಗೌಡನಸಳ್ಳಿ, 

ಚಿಂಚ ೊೀಳ್ಳ ತ್ಹಲೊೂಕು, ಗುಲಫಗಾ 

ಜಿಲ್ ೂ. ಅಜಿಾಮೊಲಕ

03/12/2014 45 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಚಿಂಚ ೊೀಳ್ಳ

ಚಿಂಚ ೊೀಳ್ಳ

ಗೌಡನಸಳ್ಳಿ

ಗೌಡನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:45ರಲಿೂನ ಷುಮಹರು 8ಎಕರ  39ಗುಂಟ  ಷಕಹಾರಿ 

ಜ್ಮಿೀನನುನ ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೀಗಕ ೆ ಮಿೀಷಲಿಡಲು ಕ ೊೀರಿಕ .

D.C.Gulbarga 04/12/2014 05/01/2015
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2364 ಪ್ರಕಹವ ಬ ನಕನಸಳ್ಳಿ 

ಮಹಜಿ ಮಹಹನಗರ ಪಹಲಿಕ  

ಷದಷಯರು,ಮತುಾ 

ಷುಭಹಶಚಂದರ 

ಬ ನಕನಸಳ್ಳಿ,ಚೌಡ ೀವಾರಿ 

ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, ಬರಸಮಪ್ೂರ, 

ಗುಲಬಗಹಾ ಜಿಲ್ ೂ.

23/07/2015 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಗುಲಫಗಾ

ಕಲಬುರರ್ಗ ನಗರದ ಮಹಹನಗರ ಪಹಲಿಕ  ವಹಯಪಿಾಯಲಿೂ ಬರು 

ಉರಹಯನನಗಳನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ವಕ ೆ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳುಿ ಬಗ ೆ.

Commissione

r, Gulbarga 

Muncipal 

Corpration 

13/08/2015 31/08/2015

2391 ಪ್ರಕಹಶ್ ಬ ನಕನಸಳ್ಳಿ ಮಹಜಿ 

ಮಹಹನಗಗರ ಪಹಲಿಕ  ಮಹಜಿ 

ಷದಷಯ,

ಹಹಗೊ ಷುಭಹವಚಂದರ 

ಬ ನಕನಸಳ್ಳಿ, ಸಹಮಹಜಿಕ 

ಕಹಯಾಕತಾ,

ಚೌಡ ೀವಾರಿ ಕಹಲ್ ೊೀನಿ, 

ಬರಸಮಪ್ೂರ ಕಲಬುರರ್ಗ ಜಿಲ್ ೂ

23/09/2015 ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಕಲುಫರ್ಗಾ

ಗುಲಬಗಹಾ

ಬರಸಮಪ್ೂರ

ಕಲಬುರರ್ಗ ನಗರದ ಗುಲವನ್ ಬಹಗ ಸಹಾಜ್ನಿಕ ಉರಹಯನನ 

ಒತುಾರಿಯನುನ ತ್ ರುಗ ೊಳ್ಳಷು ಬಗ ೆ

D.C.Gulbarga 16/11/2015 25/11/2015
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PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Survey No. District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

295 ಜಿ.ಆರ್.ತಿಭಮಮಯ 23/01/2010 334/27A ಕ ೊಡಗು

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ 

ವಾಂತಳ್ಳಿ

ಕುಾಂದಳ್ಳಿ

ಶ್ರೋ.ಯವಿ, ಬ ೊೋಮಯ, ಭೊಾಂತಮಯ ಭತುು ಸಾಂತುು,10ಎಕ ರ  ಗ ೊೋಮಳ 

ಜಮೋನು ಒತುುರಿ ಮಡಿಯು ಫಗ ೆ.

Tahsildar,So

mawarpet 

Taluk, 

Somawarpet.

25/01/2010

296 ಜಿ.ಆರ್. ತಭಮಮಯ 23/01/2010 ಕ ೊಡಗು

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ 

ವಾಂತಳ್ಳಿ

ಕುಾಂದಳ್ಳಿ

ುತಿ ನಡು ಸಫಬಭಮ ದ ೋಯ ಸಮತಿಮಯು 30ಎಕ ರ  ಜಮೋನು ಒತುುರಿ 

ಮಡಿಯು ಫಗ ೆ.

Tahsildar,So

mawarpet 

Taluk, 

Somawarpet.

25/01/2010

District Name:ಕ ೊಡಗು
ದಿನಾಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



434 ಪಿಎಸ್.ಉದಯ್ ಕುಮರ್ 

ಗರಭ ಾಂಚಯಿತಿ ಸದಸಯಯು 

ದೊಯಣಿ ಭೊಲಕ 

9480142278

06/02/2010 1/6, 1/8, ಇತರ ಕ ೊಡಗು

ಭಡಿಕ ೋರಿ

ಭಡಿಕ ೋರಿ

ಭಯಗ ೊೋಡು

ಸ ೆ ನಾಂ.1/6, 1/8, ಇತರ , ಸುಮಯು 1000ಎಕ ರ  ಜಮೋನಿನ ಒತುುರಿ ಫಗ ೆ. Tahsildar,Ma

dikeri Taluk, 

Madikeri

09/02/2010

499 ಕ .ಬಿ.ಮದಪ 

ದೊಯಣಿ ಭೊಲಕ 

16/02/2010 --------- ಕ ೊಡಗು

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ 

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ 

ಕಿಬ ಬಟ್ಟ

ಸುಮಯು 10ಎಕರ  ಅಯಣ್ಯ ಜಮೋನನುು ಒತುುರಿ ಮಡಿ ಕ .ಬಿ.ಕುಮಯಪ 

ಎಾಂಫುಯು ಕಫಿ ಭತುು ಬಳ  ತ ೊೋಟ್ ಮಡಿಯು ಫಗ ೆ, ಭತುು ಅಕರಭ 

ದಖಲ  ಸೃಷ್ಠಿಸಿಯು ಫಗ ೆ, ಭತುು 8ಎಕರ  ಒತುುರಿ ಮಡಿದಾರ  ಆದರ  ದಖಲ  

ಸೃಷ್ಠಿಸಿಲಲ.

Tahsildar,So

mawarpet 

Taluk, 

Somawarpet.

18/02/20104

3



808 ಮಗೆದಶ್ೆ ಷ ೋ ಸಾಂಷ ೆ (ರಿ)

ಮಯನ್ಸ್ ಕಾಂಪ ಾಂಡ್ ಫಳ್ಳ, 

ಷ ೌಟ್ಸ್ ಭತುು ಗ ೈಡ್್ ಬನ, 

ಭಡಿಕ ೋರಿ. ಅಜಿೆಭೊಲಕ

02/07/2010 - ಕ ೊಡಗು

ಭಡಿಕ ೋರಿ

ಭಡಿಕ ೋರಿ

ಭಡಿಕ ೋರಿ

ಭಡಿಕ ೋರಿ ನಗಯ ಪೋಲೋಸ್ ಠಣ ಮ ಕೌದಲಲಯು ಸಕೆರಿ ಜಗ ಒತುುರಿ 

ಮಡಿ ಚಿಕ್ ಕಾಂಪ ಲಕ್್ ಎಾಂಫ ಣಿಜಯ ಕಟ್ಟಡನುು ನಿಮೆಸಿಯುುದನುು 

ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಲು ಕ ೊೋರಿಕ .

Tahsildar,Ma

dikeri Taluk, 

Madikeri

06/07/2010

1124 ಶ್ರೋ. ಬದರಕಳ್ಳ ಬ ಳಿರಿತಮ್ಮಮ 

ಫಸ ೋವವಯ ಅಮಯಪ ದ ೋಯ 

ಟ್ರಸ್ಟ (ರಿ)

ಅಾಂದಗ ೊೋ  ಗರಭ, 

ಸುಾಂಟಿಕ ೊಪ

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ , ಕ ೊಡಗು 

ಜಿಲ ಲ

ಅಜಿೆಭೊಲಕ

02/12/2010 180/3, 36/14, 3, 4, 

37/10 

ಕ ೊಡಗು

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ 

ಸುಾಂಟಿಕ ೊಪ

ಅಾಂದಗ ೊೋ 

ಅಾಂದಗ ೊೋ  ಗರಭದ ಸ.ನಾಂ: 180/3, 36/14, 3, 4, 37/10 ಯ ದ ೋಯಕಡು 

ಜಮೋನನುು ಶ್ರೋ. ದಸಾಂಡ ಕುಟ್ುಾಂಫದಯು ಒತುುರಿ ಮಡಿಕ ೊಾಂಡು ಯಷ ು 

ಜಗದಲಲ ಗ ೋಟ್ು ನಿಮೆಸಿಕ ೊಾಂಡಿದುಾ ದ ೋಲಮಕ ೌ ಸ ೊೋಗಲು 

ಅಡಚಣ ಮುಾಂಟಗುತಿುದುಾ, ಸದರಿ ಜಗದ ಒತುುರಿಮನುು ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಸಗೊ 

ಬ ಲ  ಬಳು ಭಯಗಳನುು ಕಡಿಮುತಿುಯುುದಯ ವಿಯುದಧ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೊಳಿಲು ಕ ೊೋರಿಕ .

Tahsildar,So

mawarpet 

Taluk, 

Somawarpet.

03/12/2010

5

6



1166 ಕ . ನಿಡುಗಣ  ಗರಭ 

ಾಂಚಮತಿ ಕಯೆಲಮ

ಭಡಿಕ ೋರಿ ತಲೊಲಕು, ಕ ೊಡಗು 

ಜಿಲ ಲ

ದೊ:08272-221332

ಅಜಿೆಭೊಲಕ

21/12/2010 10/2, 14/1 ಕ ೊಡಗು

ಭಡಿಕ ೋರಿ

ಭಡಿಕ ೋರಿ

ಕಣ್ೆಾಂಗ ೋರಿ

ಕಣ್ೆಾಂಗ ೋರಿ ಗರಭದ ಸ.ನಾಂ:10/2ಯ ಸಗೊ ಕ .ನಿಡುಗಣ  ಗರಭದ ಸ.ನಾಂ: 

14/1ಯಲಲ ಅಯಣ್ಯ ಸಾಂವ ೃೋಧನ  ಕ ೋಾಂದರಕ ೌ ಮೋಸಲಟಿಟಯು ಜಗನುು ಕ ಲು 

ಶ್ರೋಭಾಂತಯು ಒತುುರಿ ಮಡಿಕ ೊಾಂಡಿಯುುದನುು ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಲು ಕ ೊೋರಿಕ .

Tahsildar,Ma

dikeri Taluk, 

Madikeri

22/12/2010

1245 ಕ .ಜ . ದುಾಂಡಪ

ನಿೃತು ಬೊದಖಲ ಗಳ 

ಸಸಮಕ ನಿದ ೋೆವಕಯು

ಕೊಡಿಗ  ಗರಭ ಭತುು ಅಾಂಚ 

ಕ ೊಡಗು - 571232

ಅಜಿೆಭೊಲಕ

12/01/2011 13/1 ಕ ೊಡಗು

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ 

ಕುವಲನಗಯ

ಸಿೋಗ ಸ ೊಸೊಯು

ಸಿೋಗ ಸ ೊಸೊಯು ಗರಭದ ಸ.ನಾಂ:13/1ಯ ಪ ೈಕಿ 19ಎಕರ  ಜಮೋನನುು ಶ್ರೋ. 

ಎಸ್.ಎನ್ಸ.ರಜರವ್ ಎಾಂಫುಯು ಅಕರಭಗಿ ಒತುುರಿ 

ಮಡಿಕ ೊಾಂಡಿಯುುದನುು ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಲು ಕ ೊೋರಿಕ .

Tahsildar,So

mawarpet 

Taluk, 

Somawarpet.

12/01/2011

7

8



1311 ವಿ.ಬಿ. ಸು

ಕಣ್ಣಾಂಗಲ ಗರಭ, ಅಭಮತಿು 

ಒಾಂಟಿಮಾಂಗಡಿ ಪೋಸ್ಟ

ವಿರಜಪ ೋಟ  ತ. ಕ ೊಡಗು 

ಜಿಲ ಲ

ಅಜಿೆಭೊಲಕ

28/01/2011 252/2ಪಿ1, 252/3ಪಿ1, 

234, 236/3ಪಿ1, 

249/2ಪಿ1

ಕ ೊಡಗು

ವಿರಜಪ ೋಟ 

ಅಭಮತಿ

ಕಣ್ಣಾಂಗಲ

ಕಣ್ಣಾಂಗಲ ಗರಭದ ಸ.ನಾಂ. 252/2ಪಿ1, 252/3ಪಿ1, 234, 236/3ಪಿ1, 249/2ಪಿ1 

ನಾಂಫರಿನ ಷೆಜನಿಕ ಯಷ ು 1980ಯರ ಗ  ನಕ್ಷ ಮಲಲ ಇದುಾ ಅಕರಭಗಿ ನಕ್ಷ  

ತಯರಿಸಿ ಸಕೆರಿ ಜಮೋನಿನ ಒತುುರಿ ಮಡಿಕ ೊಾಂಡಿಯುುದಯ ಫಗ ೆ ಸಗೊ 

ಕುಲಾಂಕುವಗಿ ರಿೋಶ್ೋಲಸಲು ಕ ೊೋರಿಕ .

D.C.Kodagu 29/01/2011

1789 ಭಣಿ ಮಸಟರ್ 

(ಷೆಜನಿಕಯ ಯಗಿ)

ನ ಲಲಯ ಹುದಿಕ ೋರಿ ಗರಭ - 

571253

ಕ ೊಡಗು ಜಿಲ ಲ ಅಜಿೆಭೊಲಕ

04/11/2011 ಬೊಮನ 

ಸಾಂ:145/26

ಕ ೊಡಗು

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ 

ಕುವಲನಗಯ

ನ ಲಲಹುದಿಕ ೋರಿ

ನ ಲಲಯ ಹುದಿಕ ೋರಿ ಗರಭದ ಬೊಮನ ಸಾಂ:145/26ಯಲಲನ ಸಕೆರಿ ಜಮೋನನುು 

ಸಗೊ ಸ.ನಾಂ:145/26ಯ ಬಜುವಿನಲಲಯು ಕ ರ  ಜಮೋನನೊು ಬೊಮಫಿಮಗಳು 

ಅಕರಭಗಿ ಒತುುರಿ ಮಡಿಕ ೊಾಂಡು ಮರಟ್ ಮಡುತಿುಯುುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ 

ಕ ೈಗ ೊಳಿಲು ಕ ೊೋರಿಕ .

Tahsildar,So

mawarpet 

Taluk, 

Somawarpet.

08/11/201110

9



1852 ಒ.ಎಮ್ ಭುಸುಪ

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಷೆಜನಿಕ ಆಸಿು 

ಯಕ್ಷಣ ಸಮತಿ, ನ ಲಯಹುದಿಕ ೋರಿ 

ಗರಭ, ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ  

ತ. ಕ ೊಡಗು ಜಿಲ ಲ. 

ಅಜಿೆಭೊಲಕ

24/01/2012 144/5, 145/26 ಕ ೊಡಗು

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ 

ಕುವಲನಗಯ

ನ ಲಲಹುದಿಕ ೋರಿ

ನ ಲಯಹುದಿಕ ೋರಿ ಗರಭದ ಸ.ನಾಂ:144/5, 145/26ಯ ಜಮೋನನುು ಷೆಜನಿಕ 

ಉದ ಾೋವಕ ೌ ಮೋಸಲಡಲು ಸಗೊ ಶ್ರೋ.ಸಿ.ವಿ. ಜ ೊೋಷ ಫ್ ಯಯ ಕುಟ್ುಾಂಫದರಿಗ  

ಅಕರಭಗಿ 0.05ಎಕರ  ಭಾಂಜೊಯು ಮಡಿಯುುದನುು  ಸಗೊ ಇತಯರಿಗ  

ಭಾಂಜೊಯು ಮಡಿಯುುದನುು ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಿ ಸದರಿ ಜಗನುು ಷೆಜನಿಕಯ 

ಉಯೋಗಕ ೌ ಮೋಸಲಡಲು ಕ ೊೋರಿಕ .

Tahsildar,So

mawarpet 

Taluk, 

Somawarpet.

25/01/2012

1862 ಒ.ಎಮ್. ಭುಸುಪ

ಅಧಯಕ್ಷಯು ಸಗೊ 

ಟಿ.ಆರ್.ಶ್ದಸ್, 

ಗುತಿುಗ ದಯಯು 

(ಕ .ಪಿ.ಡಫುಲಯ.ಡಿ), ಷೆಜನಿಕ 

ಆಸಿು ಯಕ್ಷಣ ಸಮತಿ, 

ನ ಲಯಹುದಿಕ ೋರಿ ಗರಭ, 

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ  ತ. 

ಕ ೊಡಗು ಜಿಲ ಲ. ಅಜಿೆಭೊಲಕ

13/02/2012 ಬೊ ಮನ ಸಾಂಖ್ ಯ : 

144/5ಪಿ1

ಕ ೊಡಗು

ಷ ೊೋಭಯಪ ೋಟ 

ಕುವಲನಗಯ

ನ ಲಲಹುದಿಕ ೋರಿ

ನ ಲಯಹುದಿಕ ೋರಿ ಗರಭದ ಬೊ ಮನ ಸಾಂಖ್ ಯ : 144/5ಪಿ1 ಯಲಲ ಶ್ರೋ.ಟಿ.ಕ . 

ಮೋಹನ್ಸ ದಸ್ ಬಿನ್ಸ ಪ ತಿ ಕುಾಂಞಾಂ ಪಿಳ ಿ ಯಯು ಅರಿಗ  ಭಾಂಜೊರದ 

04ಷ ಾಂಟ್ಸ ಜ ೊತ ಗ  23x10 ಮೋಟ್ರ್ ಜಗನುು ಒತುುರಿ ಮಡಿಕ ೊಾಂಡು ಣಿಜಯ 

ಭಳ್ಳಗ ಗಳನುು ನಿಮೆಸಿಕ ೊಾಂಡು ಬಡಿಗ ಗ  ನಿೋಡಿಯುುದನುು ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಲು 

ಕ ೊೋರಿಕ 

Tahsildar,So

mawarpet 

Taluk, 

Somawarpet.

14/02/2012

11

12



1939 ವಿ.ಸಿ. ಕಳಪ ಸಗೊ 

ಬಜುದಯಯು

ಕಣ್ಣಾಂಗಲ ಗರಭ, ಅಭಮತಿು 

ಒಾಂಟಿಮಾಂಗಡಿ ಅಾಂಚ , 

ವಿರಜಪ ೋಟ  ತಲೊಲಕು, 

ಕ ೊಡಗು ಜಿಲ ಲ. ಅಜಿೆಭೊಲಕ

21/07/2012 250/1, 252/1, 241/1, 

241/2ಯ ಕಲು 

ಕ ೊಡಗು

ವಿರಜಪ ೋಟ 

ಅಭಮತಿ

ಕಣ್ಣಾಂಗಲ

ಕಣ್ಣಾಂಗಲ ಗರಭದ ಸ.ನಾಂ:250/1, 252/1ಯ ಉತುಯ ದಿಕಿೌಗ  ಒತುುರಿ ಮಡಿ 

ಬ ೋಲ ಸಕಿದುಾ ಭತುು ೂೆ ದಿಕಿೌನ ಸ.ನಾಂ:241/1, 241/2, 242/1, 250/1, 

252/1ಯ ಭಧಯಭಗಕ ೌ ಸಮುಾ ಸ ೊೋಗು ತ ೊೋಡನುು (ಕಲು ಮನುು) ಶ್ರೋ.ವಿ.ಬಿ. 

ಸು ಯಯು ಅಕರಭಗಿ ಒತುುರಿ ಮಡಿಕ ೊಾಂಡಿಯುುದನುು ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಲು 

ಕ ೊೋರಿಕ .

Tahsildar,Vira

jpet Taluk, 

Virajpet.

23/07/2012

1985 ಕ .ಎಾಂ. ಮನುಪ

ಅಾಂಚ ಪ ಟಿಟಗ  – 14, 

ಬಳಗ ೊೋಡು, ವಿರಜಪ ೋಟ , 

ಕ ೊಡಗು-571 218. 

10/12/2012 ಸ.ನಾಂ:127, 139, 137, 

136, 140 ಭತುು 140

ಕ ೊಡಗು

ವಿರಜಪ ೋಟ 

ವಿರಜಪ ೋಟ 

ಬಳುಗ ೊೋಡು

ಬಳಗ ೊೋಡು ಗರಭದ ಸ.ನಾಂ:127, 139, 137, 136, 140 ಭತುು 140ಯ 

ದ ೋಯಕಡು ಸಗೊ ಇತರ  ಸ ೆ ನಾಂಫಯುಗಳಲಲ ಸದು ಸ ೊೋಗು ಫಾಂಡಿ ದರಿ 

ಯಷ ುಮನುು ಅಕರಭಗಿ ಒತುುರಿ ಮಡಿಕ ೊಾಂಡಿಯುುದನುು ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಲು 

ಕ ೊೋರಿಕ .

D.C.Kodagu 10/12/2012

13

14



2390 ಬಿ.ಎಾಂ.ನಣ್ಮಯ ಬಿನ್ಸ 

ಲ ೋ.ಭುತುಣ್ಣ

(ಅಧಯಕ್ಷಯು ಮನ ಹಕುೌಗಳ 

ಸಗೊ ಬಶಟಚಯ ವಿರ ೊೋಧಿ 

ಸಾಂಷ ೆ, ದ ಹಲ-ಕ ೊಡಗು ಘಟ್ಕ) 

ಭುತು ಬನ, ಕ ೊಳಕ ೋರಿ 

ಗರಭ ಭತುು ಅಾಂಚ , 

ಭಡಿಕ ೋರಿ ತಲೊಲಕು, ಕ ೊಡಗು 

ಜಿಲ ಲ

16/10/2015 8/3 ಕ ೊಡಗು

ಭಡಿಕ ೋರಿ

ನಪೋಕುಲ

ಕ ೊಳಕ ೋರಿ

ಕ ೊಡಗು ಜಿಲ ಲ, ಭಡಿಕ ೋರಿ ತಲೊಲಕು, ಕ ೊಳಕ ೋರಿ ಗರಭ ಸ ೆ ನಾಂ.8/3ಯಲಲ ಫಾಂಡಿ 

ಯಷ ು ಸದು ಸ ೊೋಗಿದುಾ, ಸದರಿ ನಾಂಫರಿನಲಲ ಈ ಹಾಂದ  0.06 ಎಕರ  ಅಳತ  ಮಡಿ 

ಸ ೆ ನಾಂ.8/10 ಎಾಂದು ದುಯಸಿೆಡಿಸುಗ ಸದರಿ ಫಾಂಡಿ ಯಷ ು ಮ್ಮೋಲ  ದುಯಸುು 

ಮಡಿಯುುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೊಳಿಲು ಸಗೊ ಒತುುರಿಮನುು 

ತ ಯುಗ ೊಳ್ಳಸಬ ೋಕ ಾಂದು ಭನವಿ.

D.C.Kodagu 16/11/201515



Due Date/

Closed date

07/02/2010

07/02/2010

District Name:ಕ ೊಡಗು
ದಿನಾಂಕ: 22/02/2017



01/03/2010

11/03/2010



26/07/2010

23/12/2010



12/01/2011

02/02/2011



19/02/2011

03/12/2011



18/02/2012

10/03/2012



18/08/2012

06/01/2013



25/11/2015



PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

176 Chief Executive Officer 

Lake Development Authority 

Bangalore

29/10/2009 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಷಫಹ

ಕ  ೋಲಹರ (ರ ರಲ್ )

ದಿ:26/10/09 ಹಿಂದು ತ್ರರಕ ಯಲ್ಲಿ ರಕಟಸಿರುಿಂತ  ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ 

ದ ೋಷಹಧನ ಕಟ್ಟಿರು ಬಗ ೆ

D.C.Kolar 30/10/2009 14/11/2009

301 ದ ರಹಣಿ ಮ ಲಕ 23/01/2010 1,18,127 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಷಫಹ

ಕ  ೋಡಿಕಣ ೂರು

(1)  ಷ ಾ ನಿಂ.1ರ 3 ಎಕ ಯ   36ಗುಿಂಟ  ಗ  ೋಭಹಳ ಜಮೋನು ಒತುುರಿ ಭಹಡಿರು ಬಗ ೆ.

(2) ಷ ಾ ನಿಂ.18ರ  ಗುಿಂಡುತ  ೋು 1ಎಕ ಯ  25ತ  ು ಜಮೋನು ಒತುುರಿ ಭಹಡಿರು 

ಬಗ .ೆ

(3) ಷ ಾ 127ರ 1ಎಕ ಯ  3 ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಬೋಳು ಜಮೋನನುನ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿರು ಬಗ ೆ

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

25/01/2010 07/02/2010

District Name:ಕ  ೋಲಾರ
ದಿನಹಿಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



334  ಿಂಕಟ ೋವ 

9663017756

27/01/2010 92 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಕಷಫಹ

ಮರಸಳ್ಳಿ

ಷ ಾ ನಿಂ.92ರ 50-60 ಎಕ ಯ  ಗ  ೋಭಹಳದ ಜಮೋನನುನ ದಹಷ ಮತುು ಮಕಕಳು 

ಒತುುರಿ ಭಹಡಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

28/01/2010 08/02/2010

368 ಮಿಂಜುನಹಥ್ ಬನ್ ಯಹಮ 

ಕ  ೋಡಿ ಕಣ ೂರು ಗಹರಮ 

ಅರಸಳಾಳ್ಳ(ಅಿಂಚ ) ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ 

9343695735

29/01/2010 1,18,127 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಷಫಹ

ಕ  ೋಡಿಕಣ ೂರು

ಷಕಹಾರಿ ವಹಲಹ  ಜಮೋನನುನ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿರು ಬಗ ೆ. Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

01/02/2010 15/02/20104

3



636 ಸಿ. ನಹಯಹಯಣ ಗೌಡ

ಅಧಯಕ್ಷರು, ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲಹಿ (ನ ಲ 

ಜಲ) ಷಿಂರಕ್ಷಣಹ ಅಭಿೃದಿಧ ಷಿಂಘ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

20/03/2010 - ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಷಫಹ

ಕ  ೋಲಹರ ನಗರ

ಕ  ೋಲಹರ ನಗರದ ಹರ್ಡಾ ನಿಂ.6ರಲ್ಲಿ ಧಮಾಯಹಯ ನಗರದಿಿಂದ  ೋಟ ಚಹಮನ ಸಳ್ಳಿ 

ಟ ೋಕಲ್ ರಷ ುಯಲ್ಲಿರು 40ಅಡಿ ಯಹಜಕಹಲು  ಮೋಲ  ಷ ೈಟುಗಳನುನ ಭಹಡಿ ಮನ ಗಳನುನ 

ಕಟ್ಟಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

20/03/2010 10/04/2010

676 ಚಿಂದರ ಮತುು ಇತಯ  ಗಹರಮಷಥರು

ಕುಿಂಡ ಸಳ್ಳಿ, ಮುಳಫಹಗಲು ತಹ. 

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ.

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

06/04/2010 ಷ.ನಿಂ. 

5 ಇತಯ .

ಕ  ೋಲಹರ

ಮುಳಫಹಗಿಲು

ತಹಯಲ ರು

ಅ ೋನಸಳ್ಳಿ

ಅ ೋನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ ೋಾ ನಿಂ. 5ರ ಗುಿಂಡು ತ  ೋು, ಕುಹಿಂಡ ಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಕ ಯ  

ಜಮೋನು,  ೋಗಮಡುಗು ಗಹರಮದ ಷ ೋಾ ನಿಂ. 3ರ ವಮವಹನದ ದಹರಿ, ಷ ೋಾ ನಿಂ. 32ರ 

0.38ಗುಿಂಟ , ಮೋಲಕಿಂಡ ಜಮೋನುಗಳನುನ ಅಕರಮ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿದದನುನ 

ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mul

bagal Taluk, 

Mulbagal. 

06/04/2010 26/04/2010

5

6



770 ಗಹರಮಷಥರು, ಕಮಮಷಿಂದರ

ಫ ೋತಮಿಂಗಲ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, 

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ತಹ. 

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

02/06/2010 44 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಫ ೋತಮಿಂಗಲ

ಕಮಮಷಿಂದರ

ಕಮಮಷಿಂದರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:44ರ 33ಎಕಯ  15ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಗ  ೋಭಹಳದ ಜಮೋನಿಗ  

ಅಕರಮಹಗಿ ಖಹತ ಗಳನುನ ಭಹಡಿಸಿಕ  ಿಂಡು ಒತುುರಿ ಭಹಡಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

03/06/2010 23/06/2010

771  ಿಂಕಟರಮಣ ಮತುು ಇತರರು

 ೋಗಮಡಗು ಗಹರಮ, 

ಮುಳಫಹಗಿಲು ತಹ. ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ.

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

03/06/2010 36,37,3

9

ಕ  ೋಲಹರ

ಮುಳಫಹಗಿಲು

ತಹಯಲ ರು

 ೋಗ ಮಡಗು

 ೋಗಮಡಗು ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:39ರ ಷಕಹಾರಿ ಗ  ೋಭಹಳನುನ ಒತುುರಿ 

ಭಹಡಿರುುದನುನ, ಷ.ನಿಂ:36, 37ರಲ್ಲಿನ ನಕಹವ ಯಲ್ಲಿನ ಕಹಲುದಹರಿಯನುನ ಎಿಂ. 

ಯಹಮ ಎಿಂಬುರು ಒತುುರಿ ಭಹಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Mul

bagal Taluk, 

Mulbagal. 

04/06/2010 24/06/2010

7

8



790 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು,  ೋಗಮಡುಗು

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

21/06/2010 32,39,4

6,47,52,

5

ಕ  ೋಲಹರ

ಮುಳಫಹಗಿಲು

ತಹಯಲ ರು

 ೋಗ ಮಡಗು

 ೋಗಮಡುಗು ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:3, 32 ಮತುು ಕುಿಂಡಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:46,47,52 

ಮತುು ಅ ೋನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:5ರ ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನುಗಳನುನ ಅನಧಿಕೃಹಗಿ 

ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mul

bagal Taluk, 

Mulbagal. 

22/06/2010 12/07/2010

1172 ಈವವರ ಬನ್ ಕ  ರಚ

ನಹಯಕರ ಸಳ್ಳಿ

ಸ  ಳೂರು ಸ  ೋಬಳ್ಳ

ಕ  ೋಲಹರ ತಹಲ ಿಕು

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

27/12/2010 - ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಸ  ೋಳೂರು

ನಹಯಕರ ಸಳ್ಳಿ

ನಹಯಕರಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಸ  ನನಮಮನ ಕ ಯ  ಅಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಷುಭಹರು 10ಎಕಯ  ಜಮೋನಿಗ  

ಅಕರಮ ಷಹಗುಳ್ಳ ಷಕರಮಗ  ಳ್ಳಷಲು ಶಿಪಹರಷು ಭಹಡಿದದನುನ ತಡ ದು ಸಹಗ  

ಕಹಿಂೌಿಂರ್ಡ ನಿಮಾಸಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

28/12/2010 18/01/201110

9



1182 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಗ  ಲಿಸಳ್ಳಿ

ಮುಳಫಹಗಿಲು ತಹಲ ಿಕು

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

28/12/2010 120 ಕ  ೋಲಹರ

ಮುಳಫಹಗಿಲು

ದುಗೆಷಿಂದರ

ಸ ಚ್.ಗ  ಲಿಸಳ್ಳಿ

ಗ  ಲಿಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:120 ರ ಷುಭಹರು 80ಎಕಯ  ಗಹರಮಿಂಚಹಯತ್ರಗ  ಷ ೋರಿದ 

ಜಮೋನನುನ ಕ ಲ ಗಹರಮಷಥರುಗಳು ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು ನಿೋಲಗಿರಿ ಮರಗಳನುನ 

ಕಡಿದು ಸಹಕಿ ಭಹವಿನ ಗಿಡಗಳನುನ ನ ಟ್ಟಿರುುದರ ಬಗ ೆ ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mul

bagal Taluk, 

Mulbagal. 

29/12/2010 19/01/2011

1185 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಚ  ಕಕಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಭಹಲ ರು ತಹಲ ಿಕು

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

28/12/2010 106, 177 ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಕಷಫಹ

ಚ  ಕಕಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಚ  ಕಕಿಂಡಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:106ರ 4ಎಕಯ  34ಗುಿಂಟ  ಸಹಗ  177ರ 23ಗುಿಂಟ  

ಜಮೋನನುನಶಿರ. ಮರಿವಹಮ ಮತುು ಶಿರೋ. ಫಹಲಯಹಜ್ ಎಿಂಬುರು  ಅಕರಮಹಗಿ 

ಮಿಂಜ ರು ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ರದುದಡಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mal

ur Taluk, 

Malur. 

29/12/2010 19/01/2011

11

12



1230 ರಕಹಶ್ ಕುಭಹರ್

ಲಹಯಡಫ ೋಡಿ ರಷ ು, ಧಮಾಯಹಯ 

ದ ೋಷಹಥನದ ಸತ್ರುರ

ಭಹಲ ರು ಟೌನ್, ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ-

563 310

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

11/01/2011 - ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಕಷಫಹ

ಭಹಲ ರು

ಭಹಲ ರು ಟೌನಿನ ಯ ೈಲ ವೋ ಇಲಹಖ ಗ  ಷಹವಧಿೋನಡಿಸಿಕ  ಿಂಡಿರು ಜಮೋನನುನ ಸಹಗ  

ಷದರಿ ಗಹರಮದ ಕ ಯ  ಅಿಂಗಳದ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷು 

ಬಗ .ೆ

Tahsildar,Mal

ur Taluk, 

Malur. 

17/01/2011 07/02/2011

1239 ಷಯ  ೋಜಮಮ

ಕನಹಾಟಕ ಯಹಜಯ ಭಹದಿಗ 

ದಿಂಡ  ೋರ ಚಳುಳ್ಳ ಷದಷಯಣಿ

ಆಲಗ  ಿಂಡನಸಳ್ಳಿ, ದ  ಡಡನಲಹಿಳ 

ಅಿಂಚ , ಜಡಿಗ ೋನಸಳ್ಳಿ ಸ  ೋ.

ಸ  ಷಕ  ೋಟ  ತಹ. ಫ ಿಂಗಳೂರು 

ಗಹರ. ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

12/01/2011 - ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಕಷಫಹ

ಸ ಡಗಿನಫ ಲ 

ಸ ಡಿಗನಫ ಲ  ಮತುು ಚನಿನಗಯಹಯುರ ಗಹರಮಗಳ ಬಹರಿ ರಭಹಣದ ಷಕಹಾರಿ 

ಗ  ೋಭಹಳ ಜಮೋನುಗಳನುನ ಶಿರೋ.ಮುನಿವಿೋರ ಸಹಗ  ಇರ ಷಸ  ೋದರರು ಒತುುರಿ 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು ಸಹಗ  ಫ ಲ  ಫಹಳು ಮರಗಳನುನ ಕಡಿಯುತ್ರುರುುದರ ಬಗ ೆ ಕರಮ 

ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೋರಿಕ .

D.C.Kolar 12/01/2011 02/02/2011

13
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1242 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು,  ೋಟ ಚಹಮನಸಳ್ಳಿ

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

12/01/2011 127 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಷಫಹ

 ೋಟ ಚಹಮನ ಸಳ್ಳಿ

 ೋಟ ಚಹಮನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನ:127ರಲ್ಲಿ ಶಿರೋ.ಯಹಮಯಯನರು ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನ 

ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

13/01/2011 02/02/2011

1263 ಅಧಯಕ್ಷರು

ತ  ನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮ ಿಂಚಹಯತ್ರ 

ಕಹಮಹಾಲಯ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ತಹ.

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

14/01/2011 - ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಕಹಮಷಮುದರ

ಕಿೋರುಮಿಂದ 

ಕಿೋರುಮಿಂದ  ಗಹರಮದ ಅಗಷನ ಕ ಯ ಯ ಜಮೋನನುನ ಗಹರಮಷಥರುಗಳು ಒತುುರಿ 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

17/01/2011 07/02/201116
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1275 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಚ  ಕಕಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಭಹಲ ರು ತಹಲ ಿಕು

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

14/01/2011 99 ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಕಷಫಹ

ಚ  ಕಕಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಚ  ಕಕಿಂಡ ಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:98ರ ಷಕಹಾರಿ ಷಮವಹನ ಮತುು ಷ.ನಿಂ:99ರ ಷಕಹಾರಿ 

ಖಯಹಬು ಜಮೋನನುನ ಕಕದ ಜಮೋನಿನರು ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ 

ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mal

ur Taluk, 

Malur. 

17/01/2011 07/02/2011

1286 ಎನ್. ಶಿರೋ.ಯಹಮ ಬನ್ 

ನಹಯಹಯಣ

ಮುದುಹಡಿ ಸ  ಷಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮ

ಮುದುಹಡಿ ಅಿಂಚ 

ಕ  ೋಲಹರ ತಹ. ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

18/01/2011 126, 

134, 

107/2

ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಸ  ೋಳೂರು

ಮುದುಹಡಿ ಸ  ಷಸಳ್ಳಿ

ಮುದುಹಡಿ ಸ  ಷಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:126, 134ರ ಗ  ೋಕುಿಂಟ  ಜಹಗನುನ ಶಿರೋ. 

ಶಿರೋನಿಹಷಯ ಡಿಡ ಬನ್ ಯಹಮಯ ಡಿಡ ರರು ಮುಚಚಲು ರಯತ್ರನಷುತ್ರುದುದ ಸಹಗ  107/2ರ 

ರಷ ು ಮತುು ಚರಿಂಡಿ ಜಹಗನುನ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದರ ಬಗ ೆ ಕರಮ 

ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

19/01/2011 09/02/2011
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1330 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಕ ಿಂಫ  ೋಡಿ

ಸುತ ುರು ಸ  ೋಬಳ್ಳ

ಕ  ೋಲಹರ ತಹ ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

04/02/2011 135, 127 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಸುತ ುರು

ಕ ಿಂಫ  ೋಡಿ

ಕ ಿಂಫ  ೋಡಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:135ರ 8ಎಕಯ  16ಗುಿಂಟ  ಗುಿಂಡುತ  ೋು ಜಮೋನನುನ 

ಿಂಚಹಯ್ತು ಮ ಲಕ ಅಕರಮಹಗಿ ಖಹತ  ಭಹಡಿಸಿಕ  ಿಂಡು ಗೃಸ ನಿಭಹಾಣ ಭಹಡಿರು 

ಬಗ .ೆ ಕ ಿಂಫ  ೋಡಿ ಕ ಯ ಯನುನ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು ಬಗರ್ ಸುಕುಿಂ ಷಹಗುಳ್ಳ 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರು ಬಗ ೆ ಸಹಗ  ಷ.ನಿಂ:127ರ 4ಎಕಯ  ಕ ಯ  ಜಮೋನು, ಜನತಹ ೌರಢ 

ವಹಲ ಯ ಕಹಯಾದಶಿಾ 3ಎಕಯ  ಸಹಗ  ಅಜಜನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದಲ್ಲಿನ ಒತುುರಿ 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದರ ಬಗ ೆ ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೋರಿಕ .

D.C.Kolar 05/02/2011 25/02/2011

1355 ಸಿ.ಎಿಂ. ಕೃಶೂ ಬನ್ 

ಮುನಿಷಹವಮಗೌಡ

ಚಿಕಕಅಿಂಕಿಂಡಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮ,

ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  

ತಹ

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

19/02/2011 123/1 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಕಷಫಹ

ಚಿಕಕಅಿಂಕಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಚಿಕಕಅಿಂಕಿಂಡಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:123/1ರ ಷುಭಹರು 27ಗುಿಂಟ  ಕಹಲು  ಜಹಗನುನ 

ಅಕರಮಹಗಿ ಮಣುೂ ತುಿಂಬ ಷದರಿ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಯಷಹಯ ಭಹಡುತ್ರುರುುದರ ಬಗ ೆ ಕರಮ 

ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಸಹಗ  ಯಹಜಕಹಲು ಯನುನ ಷರಿಡಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

D.C.Kolar 21/02/2011 14/03/2011

19
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1365 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, 

ಷ  ೋಯ ಗೌಡನಕ  ೋಟ 

ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  

ತಹ.

ಕ  ೋಲಹರಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

23/02/2011 57, 59, 

75,42, 

37, 5

ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಕಷಫಹ

ಷ  ೋಯ ಗೌಡನಕ  ೋಟ 

ಷ  ೋಯ ಗೌಡನಕ  ೋಟ  ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:57ರ ಷಕಹಾರಿ ಗ  ೋಭಹಳ 30ಎಕಯ  38ಗುಿಂಟ , 

ಷ.ನಿಂ:59ರ 96ಎಕಯ  29ಗುಿಂಟ , ಷ.ನಿಂ:75ರ 1ಎಕಯ  16ಗುಿಂಟ , ಷ.ನಿಂ:42ರ 5ಎಕಯ  

28ಗುಿಂಟ , ಷ.ನಿಂ:37ರ 14ಗುಿಂಟ  ಸಹಗ  ಷ.ನಿಂ:5ರ ಸರದಿನಹಯಕನಕ ಯ ಯ 

ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

D.C.Kolar 24/02/2011 15/03/2011

1379  ಿಂಕಟ ೋವ ಬನ್ ಸ  ಷ ರ್ 

ಮುನಿಯ

ಭಹಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮ ಮತುು ಅಿಂಚ 

ಯಹಬರ್ಟಾ ಷನ್  ೋಟ  ಸ  ೋಬಳ್ಳ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ತಹ.

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

26/02/2011 92, 183 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಭಹಸಳ್ಳಿ

ಭಹಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:92, 183ರ ಜಮೋನುಗಳನುನ ಶಿರೋ.ದಹಷ ಬನ್ ಹಣೂ 

ರರು ತಮಮ ತ್ರನ ಸಹಗ  ಇರ ಮಕಕಳ್ಳಗ  ಅಕರಮಹಗಿ ಮಿಂಜ ರು 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ರದುದಡಿಷು ಬಗ ೆ.

D.C.Kolar 28/02/2011 20/03/201122
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1512 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

28/04/2011 64 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:64ರ 11ಎಕಯ  17ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಕ ಯ  (ಗೌಡರ ಕ ಯ )ಯಲ್ಲಿ 5-

17ಎಕಯ  ಉಳ್ಳದಿದುದ ಅದನುನ ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು ಕಟಿಡ 

ನಿಮಾಸಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

29/04/2011 19/05/2011

1516 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

29/04/2011 47 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:47ರ 4ಎಕಯ  25ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಮಹಗಿ 

ಕಟಿಡಗಳನುನ ನಿಮಾಸಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನು ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು 

ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

29/04/2011 19/05/2011
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1517 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

29/04/2011 46 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:46ರ 21ಎಕಯ  07ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಬಿಂಜರು ಜಮೋನು ಇದುದ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕರಮಹಗಿ ಕಟಿಡ ನಿಮಾಸಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷಕಹಾರದ ವಕ ಕ 

ತ ಗ ದುಕ  ಳಿಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

29/04/2011 19/05/2011

1530 ಎ.ಪಿ.ಎಲ್.ರಿಂಗನಹಥ್ ಬನ್ ಲ ೋರ್ಟ 

ಲಕ್ಷಿಮೋತ್ರ

ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಬುಕ್ ಕಹನಾರ್

ಮುನಿಸಿಲ್ ಬಸ್ ನಿಲಹದಣ

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಕ .ಜಿ.ಎಫ್.-563 122

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

9741242402

04/05/2011 8 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಕಹಯಷಿಂಬಳ್ಳಿ

ಕಿಂಗಹಿಂಡಿಸಳ್ಳಿ

ಕಿಂಗಹಿಂಡಿಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:8ರ 13ಎಕಯ  24ಗುಿಂಟ  ಕ ಯ  ಜಮೋನಿದುದ ಇದರ 10ಎಕಯ  

ಜಮೋನನುನ ಕ ಲು ರಬಹವಿ ಯಕಿುಗಳು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ 

ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

04/05/2011 24/05/2011
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1532 ಎ.ಪಿ.ಎಲ್.ರಿಂಗನಹಥ್ ಬನ್ ಲ ೋರ್ಟ 

ಲಕ್ಷಿಮೋತ್ರ

ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಬುಕ್ ಕಹನಾರ್

ಮುನಿಸಿಲ್ ಬಸ್ ನಿಲಹದಣ

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಕ .ಜಿ.ಎಫ್.-563 122

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

04/05/2011 9 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಕಹಯಷಿಂಬಳ್ಳಿ

ಐಹರಸಳ್ಳಿ

ಐಹರಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:9ರ ಕ ಯ  ಅಿಂಚಿನಲ್ಲಿರು ಷುಭಹರು 55ಎಕ ಯ  ಜಮೋನನುನ 

ರಬಹವಿ ಯಕಿುಗಳಹದ ಶಿರೋ.ಕೃಶೂ ನಹಯುಡ, ಯರರಮಮ ಯ ಡಿಡ ಸಹಗ  ಇತರರು 

ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಕ ಯ ಕ  ೋಡಿ ದುರಸಿು 

ಭಹಡು ಕುರಿತು.

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

04/05/2011 24/05/2011

1545 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಅ ೋನಸಳ್ಳಿ 

ಮತುು ಕುಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅ ೋನಸಳ್ಳಿ ಮತುು ಕುಿಂಡ ಸಳ್ಳಿ, 

ತಹಯಲ ರು ಸ  ೋಬಳ್ಳ

ಮುಳಫಹಗಲು ತಹ. ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ.

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

11/05/2011 5, 47, 

52

ಕ  ೋಲಹರ

ಮುಳಫಹಗಿಲು

ತಹಯಲ ರು

ಅ ೋನಸಳ್ಳಿ

ಅ ೋನಸಳ್ಳಿ ಮತುು ಕುಿಂಡಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ .ನಿಂ:5, 47, 52ರ ಷಕಹಾರಿ 

ಜಮೋನುಗಳಲ್ಲಿನ ಫ ಲ  ಫಹಳುಿಂತಸ ಮರಗಳನುನ ಕ ಲು ರಬಹವಿಗಳು ಅಕರಮಹಗಿ 

ಕಡಿದು ಸಹಗ  ಷದರಿ ಜಮೋನಿನ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದರ ವಿರುದಧ ಕರಮ 

ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mul

bagal Taluk, 

Mulbagal. 

12/05/2011 02/06/201128

27



1616 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

17/06/2011 67 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:67ರ 12ಎಕಯ  28ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿನ ಅಕರಮ 

ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ ಷಹಾಜನಿಕ ಉಯೋಗಕ ಕ 

ಮೋಷಲ್ಲಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

18/06/2011 13/07/2011

1622 ಎನ್.  ಿಂಕಟ ೋವಯ ಡಿಡ, ಹರಿಯ 

ನಹಗರಿೋಕರು

4ನ ೋ ಅಡಡರಷ ು, ಪಿರಚರ್ಡಾ ರಷ ು, 

ಯಹಬರ್ಟಾ ಷನ್  ೋಟ 

ಕ .ಜಿ.ಎಫ್.-563 122

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

21/06/2011 246 ಕ  ೋಲಹರ

K.G.F

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಉರಿಗಹಿಂ

ಉರಿಗಹಿಂ ಗಹರಮದ ಷಕಹಾರಿ ಕ ಯ ಗ  ನಿೋರು ಒದಗಿಷು ಷ.ನಿಂ:246ರ ಖಯಹಬು ಷಕಹಾರಿ 

ಕಹಲು ಯನುನ ಕಿಂದಹಯ ಇಲಹಖ ಯಲ್ಲಿ ನಿೃತುಯಹಗಿರು ರಬಹವಿ ಯಕಿು ಶಿರೋ. 

ಕ  ೋದಿಂಡಹಣಿ ರರು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು ಕಟಿಡ 

ನಿಮಾಸಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,K.G

.F Taluk, 

K.G.F. 

22/06/2011 18/07/2011

29
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1626 ಬ.ಆಿಂಜನ ೋಯಲು ಬನ್ ಲ ೋ. 

ದ  ಡಡ ಬುಚಚ

ಅಿಂಫ ೋಡಕರ್ ನಗರ, ಮುಳಫಹಗಲು 

ಟೌನ್ ಮತುು ತಹಲ ಿಕು

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

21/06/2011 34 ಕ  ೋಲಹರ

ಮುಳಫಹಗಿಲು

ಕಷಫಹ

ದಹಯ ೋನಸಳ್ಳಿ

ದಹಯ ೋನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:34ರಲ್ಲಿ 2ಎಕಯ  ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಶಿರೋ.ಷುಯ ೋಿಂದರಗೌಡ ರರು 

ಅಕರಮಹಗಿ ವಹಲಹ ಕಟಿಡಗಳನುನ ನಿಮಾಸಿರುುದನುನ ತಡ ದು ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ 

ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mul

bagal Taluk, 

Mulbagal. 

22/06/2011 18/07/2011

1666  ಿಂಕಟ ೋಶ್ ಮತುು ನಹಗರಿೋಕರು

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

12/07/2011 112 ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಕಷಫಹ

ಭಹಲ ರು

ಭಹಲ ರು ಟಿಣದ ಷ.ನಿಂ:112ರಲ್ಲಿನ ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿಗ  ಅಕರಮಹಗಿ ಖಹತ 

ಭಹಡಿಸಿಕ  ಿಂಡು ಷ ೈಟುಗಳನಹನಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ರುರುುದರ ಬಗ ೆ ಕರಮ 

ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mal

ur Taluk, 

Malur. 

13/07/2011 07/08/2011

31
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1669 ದಹಯವಿೋರ

ಷಿಂಹದಕರು,

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡ ತ್ರರಕ , 

ಮ ಯಹಿಂಡ ಸಳ್ಳಿ, ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ  

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

12/07/2011 25, 65 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:65ರಲ್ಲಿ 43ಎಕಯ  9ಗುಿಂಟ  ಮತುು ಷ.ನಿಂ:25ರ 6ಎಕಯ  34ಗುಿಂಟ  

ಫ ಲ ಫಹಳು ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿನ ಅಕರಮ ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ 

ಜಮೋನನುನ ಬಡ ಜನರಿಗ  ಮೋಷಲ್ಲಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

13/07/2011 07/08/2011

1672 ದಹಯವಿೋರ

ಷಿಂಹದಕರು,

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡ ತ್ರರಕ , 

ಮ ಯಹಿಂಡ ಸಳ್ಳಿ, ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ  

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

13/07/2011 31, 48 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:48ರಲ್ಲಿ 21ಎಕಯ  9ಗುಿಂಟ  ಮತುು ಷ.ನಿಂ:31ರ 7ಎಕ ಯ  12ಗುಿಂಟ  

ಫ ಲ ಫಹಳು ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿನ ಅಕರಮ ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ 

ಜಮೋನನುನ ಬಡ ಜನರಿಗ  ಮೋಷಲ್ಲಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

13/07/2011 07/08/201134

33



1675 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

16/07/2011 29, 45 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:29ರ 3ಎಕಯ  9ಗುಿಂಟ  ಮತುು ಷ.ನಿಂ:45ರ 4ಎಕಯ  9ಗುಿಂಟ  

ಷಕಹಾರಿ ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು ಗೃಸ ಸಹಗ  ಲ ೋ 

ಔರ್ಟ ನಿಮಾಸಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಸಹಗ  ಷದರಿ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗಾದರಿಗ  

ನಿ ೋವನನುನ ಮಿಂಜ ರಿ ಭಹಡಿಕ  ಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

18/07/2011 13/08/2011

1693 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

01/08/2011 30 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:30ರ 2ಎಕಯ  10ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನ ಅಕರಮ 

ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಸಹಗ  ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗಾದರಿಗ  

ನಿ ೋವನಗಳನುನ ಮಿಂಜ ರಿ ಭಹಡಿಕ  ಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

02/08/2011 27/08/2011

35
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1694 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

01/08/2011 40 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:40ರ 5ಎಕಯ  31ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನ ಅಕರಮ 

ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಸಹಗ  ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಗಾದರಿಗ  

ನಿ ೋವನಗಳನುನ ಮಿಂಜ ರಿ ಭಹಡಿಕ  ಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

02/08/2011 27/08/2011

1710 ಮುನಿಯ ಬನ್ ಸುನುಮ

ಹನಯಹಶಿ ಗಹರಮಷಥರುಗಳು

ಸ  ೋಳೂರು ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

11/08/2011 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಸ  ೋಳೂರು

ಹನಯಹಶಿ

ಹನಯಹಶಿ ಗಹರಮದ ಸ ಿಂಗ  ಕ ಯ ಗ  ನಿೋರು ಬರು ಷಕಹಾರಿ ಪೋಶಕ ಕಹಲು ಯನುನ 

ಶಿರೋ. ವಿೋರಬದರ ಬನ್ ಮುನಿವಹಮ, ಕೃಶೂ ಸಹಗ  ಇತರರು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

11/08/2011 07/09/2011

37
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1752 ನಹಯಹಯಣಷಹವಮ ಬನ್ 

ಸ ತ  ೋಟ

ಯಲುನಸಳ್ಳಿ ನ ಗಹರಮ, 

ಟ ೋಕಲ್ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಭಹಲ ರು 

ತಹ. ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ, ಅಜಿಾಮ ಲಕ

17/09/2011 70 ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಟ ೋಕಲ್

ಯಲು ಸಳ್ಳಿ

ಯಲುಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:70ರ ಷಕಹಾರಿ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಶಿರೋ.ಮುನಿಯ ಬನ್ ಕಹಕ 

ರರು ತಸಸಿೋಲಹದರ್ ರರ ಆದ ೋವನುನ ಉಲಿಿಂಘನ  ಭಹಡಿ ಅಕರಮಹಗಿ ಉಳುಮ 

ಭಹಡುತ್ರುರುುದರ ಬಗ ೆ ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mal

ur Taluk, 

Malur. 

19/09/2011 15/10/2011

1761 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಐಮರಷುರ

ದ  ಡಡಲಗಭಹದಿ 

ಗಹರಮಿಂಚಹಯ್ತು, ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  

ತಹ. ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

, ಅಜಿಾಮ ಲಕ

24/09/2011 53, 54, 

40, 

45, 

46, 49

ಕ  ೋಲಹರ

K.G.F

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ದ  ಡಡಚಿನನಸಳ್ಳಿ

ದ  ಡಡಚಿನನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:53, 54 ಮತುು ಐಮರಷುರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:40, 45, 

46,49ರ ಷಹಾಜನಿಕ ರಷ ು ಜಹಗನುನ ಅಕರಮಹಗಿ ಮುಚಿಚ ಯಷಹಯ 

ಭಹಡುತ್ರುರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,K.G

.F Taluk, 

K.G.F. 

26/09/2011 21/10/201140
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1802 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಮ ರಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಕ  ೋಲಹರ ತಹ. 

ಮತುು ಜಿಲ ಿ. ಅಜಿಾಮ ಲಕ

19/11/2011 45/ಪಿ11 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಷಫಹ

ಮ ರಿಂಡ ಸಳ್ಳಿ

ಮ ರಿಂಡಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:45 ರ ಷುಭಹರು 15ಎಕಯ  ಷಕಹಾರಿ ಗ  ೋಭಹಳ 

ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಗಹರಮಷಥರುಗಳು ಅಕರಮಹಗಿ ಷಹಗುಳ್ಳ ಭಹಡುತ್ರುರುುದನುನ ಸಹಗ  

ಷದರಿ ಷ ಾ ನಿಂಬರಿನ ಕಕದಲ್ಲಿರು 17ಗುಿಂಟ  ಗುಿಂಡುತ  ೋು ಜಮೋನಿನ 

ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

21/11/2011 15/12/2011

1821 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

19/12/2011 01 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಷಫಹ

ಕ  ೋಲಹರ ಅಭಹನಿಕ ರ ೆ 

ಕ  ೋಲಹರ ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳಯ, ಕ  ೋಲಹರ ಅಭಹನಿಕ ಯ ಯ ಷ.ನಿಂ:01ರ ಷುಭಹರು 

510ಎಕಯ  ಕ ಯ  ಅಿಂಗಳ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಷಹಾಜನಿಕರು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

20/12/2011 15/01/2012
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1822 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

19/12/2011 - ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಷಫಹ

ಕ  ೋಲಹರ ನಗರ

ಕ  ೋಲಹರ ನಗರಷಬ ಗ  ಷ ೋರಿದ ನಿ ೋವನಗಳನುನ ಭ ಭಹಫಿಮಹದರು ಅಕರಮಹಗಿ 

ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು ಕಟಿಡಗಳು ನಿಮಾಸಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ 

ಜಮೋನನುನ ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Commissione

r, CMC, Kolar

20/12/2011 15/01/2012

1866 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

15/02/2012 20 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:20ರ 04ಎಕಯ  22ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ 

ಷಹಾಜನಿಕರು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು ಕಟಿಡಗಳನುನ 

ನಿಮಾಷುತ್ರುರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

15/02/2012 12/03/2012
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1887 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

26/03/2012 22, 23 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:22ರ 2ಎಕಯ  29ಗುಿಂಟ  ಸಹಗ  ಷ.ನಿಂ:23ರ 3ಎಕಯ  29ಗುಿಂಟ  

ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಮಹಗಿ ಕಟಿಡಗಳನುನ ನಿಮಾಷುತ್ರುರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ 

ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

27/03/2012 21/04/2012

1888 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

26/03/2012 27, 28 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:27ರ 5ಎಕಯ  3ಗುಿಂಟ  ಸಹಗ  ಷ.ನಿಂ:28ರ 4ಎಕಯ  17ಗುಿಂಟ  

ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಮಹಗಿ ಕಟಿಡ ನಿಮಾಸಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ 

ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

27/03/2012 21/04/201246
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1889 ದಹಯವಿೋರ, ಷಿಂಹದಕರು

ಕ  ೋಲಹರ ಗರುಡಹಕ್ಷಿಕ ತ್ರರಕ  

ಮ ಯಹಿಂಡಸಳ್ಳಿ

ಅರಸಳ್ಳಿ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

26/03/2012 191 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ಮಸಿಕಿಂ

ಮಸಿಕಿಂ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:191ರ 85ಎಕಯ  07ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಮಹಗಿ 

ಕಟಿಡ ನಿಮಾಷುತ್ರುರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

27/03/2012 21/04/2012

1898 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಗರುಡಹಳಯ

ಸ  ೋಳೂರು ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು, ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ. 

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

21/04/2012 56/1, 

56/4, 

52/1, 

52/2, 

53, 

45/1, 

45/2 

ಸಹಗ  

ಇತಯ 

ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಸ  ೋಳೂರು

ಗರುಡಹಳಯ

ಗರುಡಹಳಯದ 56/1, 56/4, 52/1, 52/2, 53, 45/1, 45/2, 45/3ರಲ್ಲಿನ ಕಹಲುದಹರಿ 

ಮತುು ಗರುಡಹಳಯ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:63/2, 59, 63/4, 60/1 ಮತುು ನ ನಮನಸಳ್ಳಿ 

ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:8, 9, 12, 16, 15, 22 ಮತುು ಚಿಲಿಲ್ಲಿ ಅಭಹನಿಕ ಯ  ಷ.ನಿಂ:60, 61, 62, 

85ರಯ ಗ  (ಹಲಹರ್ ನದಿ) ಕಹಲು ದಹರಿಯನುನ ಅಕಕಕಕದ ಜಮೋನಿನರು 

ಅಕಮಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷಹಾಜನಿಕ 

ಉಯೋಗಕ ಕ ಮೋಷಲ್ಲಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

23/04/2012 18/05/2012
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1901 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು

ಮ ತನ ರು ಗಹರಮ, 

ಬ ದಿಕ  ೋಟ  ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಗುಲಿಸಳ್ಳಿ 

ಅಿಂಚ , ಮಹ ಕಹಮಷಮುದರ, 

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ತಹ. ಕ  ೋಲಹರ 

ಜಿಲ ಿ. ಅಜಿಾಮ ಲಕ

30/04/2012 16 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಬ ದಿಕ  ಟ 

ಮ ತನ ರು

ಮ ತನ ರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:16ರ 2ಎಕಯ  ಷಮವಹನ ಜಹಗನುನ ಶಿರೋ. ಗ  ೋವಿಿಂದ 

ಬನ್ ದ ೋಕಮುನ  ರರು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ 

ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

02/05/2012 28/05/2012

1908 ಶಿರೋ.  ಿಂಕಟಗಿರಿಯ ಬನ್ 

ಮುನಿವಹಮ

ಡಿ.ಎನ್.ದ  ಡಿಡ ಗಹರಮ, ಲಕ ಕರು 

ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಭಹಲ ರು ತಹ. 

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ. ಅಜಿಾಮ ಲಕ

17/05/2012 61, 63, 

64

ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಲಕ ಕರು

ದಹದಿನಹಯಕನದ  ಡಿಡ

ದಹದಿನಹಯಕನದ  ಡಿಡ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:61ರ 16ಎಕಯ  8ಗುಿಂಟ , ಷ.ನಿಂ:63ರ 1ಎಕಯ  

1ಗುಿಂಟ  ಸಹಗ  ಷ.ನಿಂ:64ರ 2ಎಕಯ  30ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ಗ  ೋಭಹಳ ಸಹಗ  ಗುಿಂಡು 

ತ  ೋು ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಕರಮಹಗಿ ಕಟಿಡ ನಿಮಾಸಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ, 

ಷದರಿ ಜಮೋನನುನ ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mal

ur Taluk, 

Malur. 

18/05/2012 12/06/2012
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1954 ಶಿರೋ. ವಶಿಕುಭಹರ್ ಮತುು 

ಗಹರಮಷಥರುಗಳು

ತಿಂಬಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮ, ಸುತ ುರು 

ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಕ  ೋಲಹರ ತಹಲ ಿಕು 

ಮತುು ಜಿಲ ಿ. ಅಜಿಾಮ ಲಕ

12/09/2012 24 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಸುತ ುರು

ತಿಂಬ ಸಳ್ಳಿ

ತಿಂಬಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:24ರಲ್ಲಿ 6 ಎಕಯ  32ಗುಿಂಟ  ಖಯಹಬು ಜಮೋನಿದುದ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 

ಎಕಯ  12ಗುಿಂಟ  ಜಮೋನನುನ ವಿವ ೋಶ ಜಿಲಹಿಧಿಕಹರಿಗಳು ಮಿಂಜ ರಿ ಭಹಡಿ ಫಹಕಿ ಉಳ್ಳಕ  

3ಎಕಯ  20ಗುಿಂಟ  ಜಮೋನನುನ ಶಿರೋ. ಶಿಕುಭಹರ್ ಬನ್ ಯಹಮಚಿಂದರ ರರು ಅಕರಮ 

ದಹಖಲ  ಷೃಷ್ಟಿಸಿ, ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಸಹಗ  ಷದರಿ 

ಜಮೋನನುನ ಷಹಾಜನಿಕ ಉಯೋಗಕ ಕ ಮೋಷಲ್ಲಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

12/09/2012 08/10/2012

1971 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಫ ಳಗಹನಸಳ್ಳಿ 

ಮತುು ಯಹಮಷಿಂದರ

ಸುತ ುರು ಸ  ೋಬಳ್ಳ ಮತುು ಅಿಂಚ , 

ಕ  ೋಲಹರ ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ. 

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

15/11/2012 28, 29, 

39, 

40, 41, 

44, 

46, 49

ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಸುತ ುರು

ಕಟ ಿರು ಬಷಹುರ

ಕ  ಟ ಿರುಬಷಹುರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:28, 29, 39, 40, 41, 44, 46, 49 ಸಹಗ  

ಫ ಳಗಹನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:15ರಲ್ಲಿನ ಕ ಯ  ಅಿಂಗಳನುನ ಆಜುಫಹಜು ಜಮೋನಿನರು 

ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

16/11/2012 11/12/201252
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1972 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಫ ಳಗಹನಸಳ್ಳಿ

ಸುತ ುರು ಸ  ೋಬಳ್ಳ ಮತುು ಅಿಂಚ , 

ಕ  ೋಲಹರ ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ. 

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

15/11/2012 1, 5, 9, 

10

ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಸುತ ುರು

ಫ ಳಗಹನ ಸಳ್ಳಿ

ಫ ಳಗಹನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮಠಹಣ ಯ್ತಿಂದ ಸತ ುರು ಗಡಿ (ಸತ ುರು ಕ ಯ ಯಯ ಗ ) ಸಹದು 

ಸ  ೋಗು ಷ.ನಿಂ:1, 5, 9, 10ರಲ್ಲಿನ ಕಹಲು ದಹರಿಯನುನ ಅಕಕಕಕದ ಜಮೋನಿನರು 

ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ಸಹಗ  ಷ.ನಿಂ:5ರಲ್ಲಿನ ಷಮವಹನ 

ಜಹಗದ ಒತುುರಿಯನ ನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

16/11/2012 11/12/2012

2053 ಮುನಿಯಹಜು, ನಹಯಹಯಣ ಷಹವಮ 

ಸಹಗ  ಇತರರು

ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಭಹಲ ರು 

ತಹಲ ಿಕು, ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ. 

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

04/07/2013 473 ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಕಷಫಹ

ಭಹಲ ರು

ಭಹಲ ರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:473ರ ಉತುರಕಿಕರು ಷಕಹಾರಿ ಯಹಜಕಹಲು  ಜಹಗಕ ಕ 

ರಬಹವಿಗಳಹದ ಶಿರೋ. ಸಿ. ಹಯಯ ಬನ್ ಪಿ. ವಹಮಣೂ ರರು ಅಧಿಕಹರಿಗಳ 

ಷಸಹಯದಿಿಂದ ಅಕರಮ ದಹಖಲ  ಷೃಷ್ಟಿಸಿಕ  ಿಂಡು, ಷ ೈಟುಗಳನಹನಗಿ ಭಹಡಿ ಭಹಯಹಟ 

ಭಹಡುತ್ರುರುುದರ ಬಗ ೆ ಕಹನ ನು ರಿೋತಹಯ ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳಿಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mal

ur Taluk, 

Malur. 

06/07/2013 07/08/2013
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2092 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ತ  ಿಂಗಲ್

ಯಹಬರ್ಟಾ ಷನ್  ೋಟ  ಸ  ೋಬಳ್ಳ, 

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ತಹಲ ಿಕು, 

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ. ಅಜಿಾಮ ಲಕ

27/09/2013 60 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಯಹಬಟಾಷನ್  ೋಟ 

ತ  ಿಂಗಲ್

ತ  ಿಂಗಲ್ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:60ರ 20ಎಕಯ  ಜಮೋನನುನ ಭಹರಿಕು ಗಹರಮದ ಎಿಂ. 

ಭಿೋಮೋವವರ ಬನ್ ಎ. ಮುನಿಷಹವಮ ಸಹಗ  ಇರ ಕುಟುಿಂಬದರು ಅಕರಮಹಗಿ 

ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು ಇಟ್ಟಿಗ  ಕಹಖಹಾನ  ನಿಮಾಸಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ 

ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

30/09/2013 30/10/2013

2098 ಶಿರೋ. ಬ. ಹೋಯಹನಹಯ್ಕಕ, ಕ .ಎ.ಎಸ್.

ಮುಖಯಮಿಂತ್ರರಯರ ಆು 

ಕಹಯಾದಶಿಾ, ಭಹನಯ 

ಮುಖಯಮಿಂತ್ರರಯರ 

ಷಚಿಹಲಯ, ವಿಧಹನಷೌಧ, 

ಫ ಿಂಗಳೂರು - 560 001. ತರದ 

ಮ ಲಕ ಸಹಗ  ಯಹಮೋಗೌಡ 

ಎಸ್. ಭಹಹತ್ರಸಕುಕ 

ಕಹಯಾಕತಾರು, ವ ಟ್ಟಿಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮ, 

ಮೋಡಿಸಹಳ ಅಿಂಚ , ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ. 

29/10/2013 68 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

 ೋಮಗಲುಿ

 ೋಮಗಲ್

ವ ಟ್ಟಿಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:68ರ ಷಕಹಾರಿ ಗ  ೋಭಹಳ ಜಮೋನಿನಲ್ಲಿ ಕ ಲು ರಬಹವಿಗಳು 

ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಭಹನಯ 

ನಹಯಮಹಲಯು ಆದ ೋವ / ನಿದ ೋಾವನಗಳನುನ ನಿೋಡಿದದರ  ಷಸಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು 

ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷದಿರು ಬಗ ೆ ಕಹನ ನು ರಿೋತಹಯ ಕರಮ ಕ ೈಗ  ಳಿಲು 

ಕ  ೋರಿಕ .

D.C.Kolar 30/10/2013 30/11/2013
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2116 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಕ  ಿಂಗರಸಳ್ಳಿ

ಕಹಮಷಮುದರ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, 

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ತಹಲ ಿಕು, 

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ. ಅಜಿಾಮ ಲಕ

19/12/2013 35 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಕಹಮಷಮುದರ

ಕ  ಿಂಗರಸಳ್ಳಿ

ಕ  ಿಂಗರಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:35ರಲ್ಲಿನ ಷಕಹಾರಿ ಅಭಹನಿ ಕ ಯ  ಜಮೋನನುನ 

ಆಜುಫಹಜುದಹರರು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ಯ ುಗ  ಳ್ಳಸಿ, 

ಷದರಿ ಕ ಯ ಯನುನ ಷಿಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Ban

garpet Taluk, 

Bangarpet. 

21/12/2013 21/01/2014

2166 ಗ  ೋಹಲಯಯ ಬನ್ ನಿಂಜ

ಷಭಹಜ ಕಹಯಾಕತಾರು, 

ತ್ರರುಮಲಕ  , ಕಕಲ ೋರಿ ಅಿಂಚ , 

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ. ಅಜಿಾಮ ಲಕ

18/03/2014 21 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಕಲ ೋರಿ

ತ್ರರುಮಲಕ  

ತ್ರರುಮಲಕ   ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:21ರಲ್ಲಿ ನಿ ೋವನ ರಹತರಿಗ  ಮಿಂಜ ಯಹಗಿದದ 1-

00ಎಕಯ  ಜಮೋನನುನ ಶಿರೋ. ಮುನಿಯ ಬನ್ ಯಳ ರರು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

24/03/2014 24/04/201458
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2183 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, 

ಸನುಮನಹಯಕನಸಳ್ಳಿ

ಚ  ಕಕಿಂಡ ಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮ 

ಿಂಚಹಯತ್ರ, ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, 

ಭಹಲ ರು ತಹಲ ಿಕು, ಕ  ೋಲಹರ 

ಜಿಲ ಿ. ಅಜಿಾಮ ಲಕ

28/04/2014 32 ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಕಷಫಹ

ಸನುಮನಹಯಕನಸಳ್ಳಿ

ಸನುಮನಹಯಕನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:32ರಲ್ಲಿನ ಷುಭಹರು 47ಎಕಯ  6ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ 

ಗ  ೋಭಹಳ ಜಮೋನನುನ ಫಹಜು ಜಮೋನಿನರು (ಕ ಲು ಯಹಜಕಿೋಯಹಗಿ 

ಬಲಹಡಯಯಹದರು) ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ, 

ಷದರಿ ಜಹಗನುನ ಷಹಾಜನಿಕ ಉಯೋಗಕ ಕ ಮೋಷಲ್ಲಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

Tahsildar,Mal

ur Taluk, 

Malur. 

29/04/2014 29/05/2014

2221 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

07/08/2014 ಕ  ೋಲಹರ

ಮುಳಫಹಗಿಲು

ಕಷಫಹ

ಮುಳಫಹಗಲು

ಮುಳಫಹಗಿಲು ಟಿಣದ ಸಹಗ  ಟಿಣದ ಸತ್ರುರವಿರು ರಮುಖ ಷಕಹಾರಿ ಕ ಯ ಯ 

ಒತುುರಿಯ ಕುರಿತು.

Assistant 

Commissione

r, Kolar 

District, 

Kolar.

08/08/2014 08/09/2014
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2240 ಷಹಾಜನಿಕರು

ದ ರಹಣಿಮ ಲಕ

21/10/2014 505 ಕ  ೋಲಹರ

ಮುಳಫಹಗಿಲು

ಕಷಫಹ

ಮುಳಫಹಗಲು

ಕಷಫಹ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:505ರಲ್ಲಿನ ಷಕಹಾರಿ ಕ ಯ  (ಚಟಿಕುಿಂಟ  ಕ ಯ ) ಜಹಗನುನ 

ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರು ಬಗ ೆ.

D.C.Kolar 22/10/2014 22/11/2014

2242 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಸ  ಗರಿಗ  ಲಿಸಳ್ಳಿ

ಕಕಲ ೋರಿ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಸಹಗ  ಜಿಲ ಿ. 

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

30/10/2014 62, 64 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಕಲ ೋರಿ

ಸ  ಗರಿ ಗ  ಲ ೆ ಲಸಳ್ಳಿ

ಸ  ಗರಿಗ  ಲಿಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ:62ರಲ್ಲಿನ ಷಮವಹನ ಜಹಗನುನ ಮತುು ಷ.ನಿಂ:64ರ 

ಕ ಯ  ಅಿಂಗಳದ ಜಹಗನುನ ಶಿರೋಮತ್ರ ಗಿಂಗಮಮ ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು 

ಇಟ್ಟಿಗ  ಕಹಖಹಾನ  ನಿಮಾಸಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿಕ .

D.C.Kolar 31/10/2014 30/11/2014
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2258 ತ್ರಮಮಯಹಯ ಬನ್ ಭ ಣೂ 

ಸಹಗ  ಗಹರಮಷಥರುಗಳು

ತುರುಹಲಸಟ್ಟಿ ಗಹರಮ, ತ  ರಲಕಿಕ 

ಅಿಂಚ , ಭಹಲ ರು ತಹಲ ಿಕು, 

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ-563137. 

ಅಜಿಾಮ ಲಕ

09/12/2014 ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಭಹಸಿು

ತುರುಹಲಸಟ್ಟಿ

ಭಹಸಿು ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ತುರುಹಲಸಟ್ಟಿ ಗಹರಮದ ಆವರಯ ಯೋಜನ ಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಜ ಯಹಗಿರು 

ನಿ ೋವನಗಳ್ಳಗ  ಸಹದು ಸ  ೋಗು ಷುಭಹರು 60ಅಡಿ ರಷ ು ಜಹಗನುನ ಅಕಕಕಕದ 

ಜಮೋನಿನರು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದರಿಿಂದ ಷಹಾಜನಿಕ 

ತ  ಿಂದಯ ಯುಿಂಟಹಗುತ್ರುದುದ, ಷದರಿ ಅಕರಮ ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ ಷಹಾಜನಿಕ 

ಮೋಷಲ್ಲಡಲು ಕ  ೋರಿಕ .

D.C.Kolar 10/12/2014 11/01/2015

2299 ಚಿಕಕಚನನ ಬನ್ ಲ ೋರ್ಟ ಫ ೈರ

ಓಫ ೋನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮ, ಷುಗಟ ರು 

ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಕ  ೋಲಹರ ತಹಲ ಿಕು 

ಮತುು ಜಿಲ ಿ.

27/02/2015 59&60 ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಷುಗಟ ರು

ಓಫ ೋನ ಸಳ್ಳಿ

ಓಫ ೋನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದಿಿಂದ ಜನನಘಟಿ ಕ ಯ ಗ  ಸ  ೋಗು ಓಫ ೋನಸಳ್ಳಿ ಷ ಾ ನಿಂ .59ರ 

ಷುಭಹರು 0.36 ಗುಿಂಟ  ಕಹಲು ಯನುನ  ಶಿರೋ. ಷಹವಮ ಗ  ೋವಿಿಂದ ಬನ್ 

ಚಿಕಕಮುನಿಯ ಸಹಗ  ಷ ಾ ನಿಂ.60ರ ಕ .ಟ್ಟ.ಗ  ೋಹಲ ಇರು ಒತುುರಿ 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರು ಬಗ ೆ.

Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

05/03/2015 20/03/201564
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2320 ಶಿರೋ ಎಿಂ. ಿಂಕಟ ೋಶ್,

ಮತುು ಸ  ೋದಲಹಡಿ ಗಹರಮಷಥರು 

ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳ,ಕ  ೋಲಹರ 

ತಹಲ ಿಕು ಮತುು ಜಿಲ ಿ.

15/04/2015 ೬೩ ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

ಕಷಫಹ

ಸ  ದಲಹಡಿ

 ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ. ಸ  ೋದಲಹಡಿ ಗಹರಮಷಥರ ಮನವಿ Tahsildar,Kol

ar Taluk, 

Kolar

24/04/2015 05/05/2015

2325 ಎಸ್.ಗಣ ೋಶ್ ಬನ್ ಜಿ.ವ ೋಖರನ್  

ಗಿಂಗಮಮನಹಳಯ, ಬಿಂಫಹರ ೋಟ , 

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  

ತಹಲ ಿಕು,ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ.

08/05/2015 138,139 ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಕಷಫಹ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ತಹಲ ಿಕು, ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ಗಹರಮದ ಷ ೋಾ ನಿಂಬರ್ 

138ರ 2-02 ಎಕಯ /ಗುಿಂಟ  ಖಯಹಬು ಜಮೋನನುನ ಸಹಗ  ಷ ಾ ನಿಂ.139ರ 4-04 

ಎ/ಗುಿಂ  ಕ ಯ ಯ ಜಮೋನು ಮತುು ಗ  ೋಭಹಳ ಜಮೋನನುನ ಯಹಜಕಿೋಯ ಯಕಿುಗಳು 

ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿ ಅಜಿಾ .

D.C.Kolar 15/05/2015 30/05/2015
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2373 ಎಿಂ.ಶಿರೋಧರ ಬನ್ ಲ ೋರ್ಟ ಮ ತ್ರಾ

ಇಿಂದಿಯಹ ಆವರಯ ಬಡಹಣ , 

ಗುಡಿಷಲು ನಿಹಸಿ ಬಿಂಗಹರ ೋಟ , 

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ.

28/07/2015 138 

&137

ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಕಷಫಹ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ. ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ಟಿಣದ ಷ ಾ ನಿಂಬರ್  138 & 137ರ ಕ ಯ  

ಜಮೋನುಗಳ ಒತುುರಿ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷು ಬಗ ೆ ದ ರು.

D.C.Kolar 13/10/2015 31/10/2015

2467 ಎ. ಮಿಂಜುನಹಥ

ಕ  ೋಲಹರ ವಿನ  ೋಭನಗರ, 

ಕ .ಎಸ್    .ಎಸ್   . ಪ ೋಸ್ರ್ಟ   

16/06/2016 ಕಯ ೋನಸ

ಳ್ಳಿ 

ಗಹರಮದ

ಲ್ಲಿರು 

ಷಕಹಾರಿ

 

ಜಮೋನು

ಗಳಹದ 

ಗುಿಂಡು

ತ  ೋು,

 

ಕ  ೋಲಹರ

ಕ  ೋಲಹರ

 ೋಮಗಲುಿ

ಕಯ ೋನ ಸಳ್ಳಿ

ಕ  ೋಲಹರ ತಹಲ ಿಕು,  ೋಮಗಲುಿ ಸ  ೋಬಳ್ಳ,  ಕಯ ೋನಸಳ್ಳಿ ಗಹರಮದಲ್ಲಿರು ಷಕಹಾರಿ 

ಗುಿಂಡುತ  ೋು, ಗ  ೋಭಹಳ, ಷಮವಹನ, ಈಜಿತ  ೋುಗಳನುನ ರಬಹವಿಗಳು ಒತುುರಿ 

ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ಷಕಹಾರದ ವಕ ಕ ಡ ದು ಷುತುಲ  ರಕ್ಷಣ ಗ  ತಿಂತ್ರಫ ೋಲ್ಲ 

ಸಹಕಿಷಫ ೋಕ ಿಂಬುದಹಗಿ ದ ರು ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ತ್ರಳ್ಳಸಿರುತಹುಯ .

D.C.Kolar 22/06/2016 10/07/2016
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2480 ಷುಶಿೋಲಮಮ, ಗಹರಮ ಿಂಚಹಯ್ತತ್ರ 

ಷದಷಯರು ಮತುು ಗಹರಮಷಥರು 

ನಿೋಲಕಿಂಠ ಅಗರಸಹರ ಗಹರಮ, 

ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಭಹಲ ರು 

ತಹಲ ಿಕು, ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ

22/07/2016 52 ಕ  ೋಲಹರ

ಭಹಲ ರು

ಕಷಫಹ

ನಿೋಲಕಿಂಠ ಅಗರಸಹರ

ಭಹಲ ರು ತಹಲ ಿಕು, ಕಷಫಹ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ನಿೋಲಕಿಂಠ ಅಗರಸಹರ ಗಹರಮಕ ಕ ಷ ೋರಿದ ಕ ಯ  

ಮತುು ಕ  ೋಡಿ  ಷುಭಹರು 7 ಎಕಯ  20 ಗುಿಂಟ  ಜಹಗವಿದ . ಆದಯ  ಈಗ ಆ ಕ ಯ  ಜಮೋನು 

ಕ ೋಲ 3½ ಎಕಯ  ಇದುದ ಷುತುಮುತುಲ್ಲನ ಜಮೋನುದಹರರು ಒತುುರಿ ಭಹಡಿ ಖಹತ  

ಭಹಡಿಸಿಕ  ಿಂಡು ಅಕರಮಹಗಿ ಮಯಹಟ ಭಹಡಿರುತಹುಯ . ಷದರಿ ಒತುುರಿಮಹಗಿರು ಕ ಯ  

ಮತುು ಕ  ೋಡಿಯನುನ ಷ ಾ ಭಹಡಿ ಸದುದಬಷುು ಕಲುಿ ಸಹಕಿಸಿ ಗಹರಮದ ಜನುಹರುಗಳ್ಳಗ  

ಮತುು ಗಹರಮಷಥರಿಗ  ಅನುಕ ಲಹಗುಿಂತ  ಭಹಡಫ ೋಕ ಿಂದು ದ ರು ದಹಖಸಿರುತಹುಯ .

D.C.Kolar 29/07/2016 16/08/2016

2532 ಚಲತ್ರ ಬನ್   ಮುನಿಯ

ನಿಂ. 5, ಕಲ್ಲ ಗಹರಮ, ಯ  ೋಣ ರು 

ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ತಹಡಿಗ  ೋಲು ಪೋಸ್ರ್ಟ     

18/01/2017 24 ಕ  ೋಲಹರ

ಶಿರೋನಿಹಷುರ

ಯ  ೋಣ ರು

ಕಲ್ಲಿ

ಶಿರೋನಿಹಷುರ ತಹಲ ಿಕು, ಯ  ೋಣ ರು ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಕಲ್ಲಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಿಂ. 24 ರಲ್ಲಿನ 

ಷಕಹಾರಿ ಗ  ೋಭಹಳ ಜಮೋನನುನ ಸಹಗ  ಷಹಾಜನಿಕ ರಷ ು ಜಹಗನುನ ರಬಹವಿಮಹದ 

ಶಿರೋ ಗ  ೋಹಲ ಬನ್      ನಹಗ ರರು ಅಕರಮಹಗಿ ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡು 

ತಿಂತ್ರಫ ೋಲ್ಲ ನಿಮಾಷುತ್ರುರುುದನುನ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಸಿ, ನಮಮ ಗಹರಮದಲ್ಲಿ ಷಕಹಾರಿ ಹಠ 

ವಹಲ ಯನುನ ನಿಮಾಸಿ, ನಮಮ ಗಹರಮದ ಬಡ ಮಕಕಳ ವಿದಹಯಬಹಯಷಕಹಕಗಿ ಷಸಹಯ 

ಭಹಡಫ ೋಕ ಿಂದು ಸ ೋಳ್ಳರುತಹುಯ  ಸಹಗ  ಷಕಹಾರಿ ಕ ಯ ಯನ ನ ಷಸಹ ಅಕರಮಹಗಿ 

ಒತುುರಿ ಭಹಡಿಕ  ಿಂಡಿರುುದನುನ ಒತುುರಿಯ್ತಿಂದ ತ ರುಗ  ಳ್ಳಷಲು ಕ  ೋರಿ ದ ರು 

ದಹಖಲಹಗಿರುತುದ 

D.C.Kolar 25/01/2017 10/02/201770

69



2537 ಶಿಕುಭಹರ್    ಕ .ಎಿಂ.

ಜಿಂಟ್ಟ ಕಹಯಾದಶಿಾ, ಭಹನ 

ಸಕುಕ ಮತುು ಭರಶಹಿಚಹರ  ೋದಿಕ , 

ಮಧುಷ ದನ ನಿಲಯ, 5ನ ೋ 

ಕಹರಸ್  , ಕ ಿಂ ೋಗೌಡ ನಗರ, ಟ್ಟ. 

ದಹಷರಸಳ್ಳಿ, ಫ ಿಂಗಳೂರು - 

560057

06/02/2017 21 - 

0.38 

ಗುಿಂಟ 

ಕ  ೋಲಹರ

ಬಿಂಗಹರ ೋಟ 

ಫ ೋತಮಿಂಗಲ

ಫ ೋತಮಿಂಗಲ

ಕ  ೋಲಹರ ಜಿಲ ಿ, ಬಿಂಗಹರ ೋಟ  ತಹಲ ಿಕು, ಫ ೋತಮಿಂಗಲ ಸ  ೋಬಳ್ಳ, ಫ ೋತಮಿಂಗಲ 

ಗಹರಮದ ಷ ಾ ನಿಂಬರ್  21 ರಲ್ಲಿ 0.38 ಗುಿಂಟ  ಷಕಹಾರಿ ತ  ೋು ಸಹಗ  ಕಷಫಹ 

ಸ  ೋಬಳ್ಳ ಷ ಲ್ಲಕುಿಂಟ  ಗಹರಮದ ಷ ಾ ನಿಂಬರ್   118 ರಲ್ಲಿ 6 ಎಕಯ  18 ಗುಿಂಟ  ಖಯಹಬ       

ಕ ಯ  ಒತುುರಿಯನುನ ತ ರು ಭಹಡಿಸಿ ರಕ್ಷಣ  ಭಹಡುಿಂತ  ದ ರು ದಹಖಲ್ಲಸಿರುತಹುಯ 

D.C.Kolar 16/02/2017 03/03/201771
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648 ಹನುಮವ್ವ ಹರಿಜನ ದ ೇವ್ದಸಿ

ಸಿಿಂಗನಳ್ ಗ್ರಮ, ಗಿಂಗವತಿ 

ತಲ್ಲೂಕು, ಕ ಲಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಿ ಮಲಲ್ಕ

25/03/2010 116 ಕ ಲಪ್ಪಳ

ಗಿಂಗ್ವ್ತಿ

ಸಿದಾಪ್ೂರ

ಶಿಂಗನಳ

ಸಿಿಂಗನಳ ಗ್ರಮದ ಸವ ಿ ನಿಂ.116/1ರಲ್ಲೂ 2.19 ಎಕರ  ಜಮೇನನುು ಎಿಂ.ವಿ. 

ಪಟೇಲ್ ರವ್ರು ಇವ್ರು ಅಕರಮವಗಿ ಪ್ಡ ದಿರುವ್ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Ga

ngavathi 

Taluk, 

Gangavathi.

27/03/2010 17/04/2010

1644 ಗಿಂಗವ್ವ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕ ಿಂಚಮಮದ ೇವಿ ಮಹಿಳ ಸವ 

ಸಹಯ ಗುಿಂಪ್ು ಹಗಲ 

ಸದಸಯರು

ಅಳವ್ಿಂಡಿ ಹ ಲೇಬಳಿ, ಕ ಲಪ್ಪಳ 

ತ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ ೂ

ಅಜಿಿಮಲಲ್ಕ

28/06/2011 19, 20, 

22

ಕ ಲಪ್ಪಳ

ಕ ಲಪ್ಪಲ್

ಅಳವ್ಿಂಡಿ

ವ್ದಗನಳ

ವ್ದಗನಳ ಗ್ರಮದಲ್ಲೂನ ಸಕಿರಿ ಗ್ ಲೇಮಳ ಜಮೇನನುು ಶರೇ.ಗದಿಗ್ ಪ್ಪ ಬಿನ್ 

ಹುಚಚಪ್ಪ ಕವಣಿ, ಬಸವ್ರಜ ಬಿನ್ ಹುನಮಪ್ಪ ಹಗಲ ಇತ್ರರು ಅಕರಮವಗಿ 

ಒತ್ುುವ್ರಿ ಮಡಿಕ ಲಿಂಡಿರುವ್ುದನುು ತ ರವ್ುಗ್ ಲಳಿಸಲ್ು ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Kop

pal Taluk, 

Koppal.

28/06/2011 23/07/2011

District Name:ಕ ೊಪ್ಪಳ
ದಿನಿಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



1723 ಒಿಂಟ ಚಿರತಿ, ಪ್ತಿರಕ  ಪ್ರಕಟಣ 22/08/2011 4, 45 ಕ ಲಪ್ಪಳ

ಗಿಂಗ್ವ್ತಿ

ಗಿಂಗ್ವ್ತಿ

ರಮಪ್ೂರ

ರಮಪ್ುರ ಗ್ರಮದಲ್ಲೂ 115ಎಕರ  ಮತ್ುು ಸ.ನಿಂ:4ರ 340ಎಕರ  ಸಕಿರಿ 

ಜಮೇನು ಮತ್ುು ಅರಣ್ಯ ಭಲಮಯನುು ಕನಲನು ಬಹಿರವಗಿ ತ್ಹಸಿೇಲ್ಾರ್, 

ಗಿಂಗ್ವ್ತಿ ಇವ್ರು ಮಿಂಜಲರು ಮಡಿರುವ್ುದನುು ರದುಾಪ್ಡಿಸುವ್ ಬಗ್ ೆ.

D.C.Koppal 22/08/2011 17/09/2011

2014 ಹನುಮಿಂತ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಿಂತ್ಪ್ಪ ಕ ಲೇರಗಲ್

ಸಕೇನ ಮುಸಲೂರು 

ಡಗಿೆಕಯಿಂಪ್, ಗಿಂಗ್ವ್ತಿ 

ತಲ್ಲೂಕು, ಕ ಲಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ ೂ. 

ಅಜಿಿಮಲಲ್ಕ

08/02/2013 234 ಕ ಲಪ್ಪಳ

ಗಿಂಗ್ವ್ತಿ

ಸಿದಾಪ್ೂರ

ಮುಸಲೂರು

ಮುಸಲೂರು ಗ್ರಮದ ಸ.ನಿಂ:234ರ 12ಎಕರ  06ಗುಿಂಟ  ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನುು ಶರೇ. 

ಗ್ಳಿರಜ್ ಬಿನ್ ಪಿ. ನಗನು ರವ್ರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತ್ುುವ್ರಿ ಮಡಿಕ ಲಿಂಡು 

ಸಗುವ್ಳಿ ಮಡುತಿುರುವ್ುದನುು ತ ರವ್ುಗ್ ಲಳಿಸಲ್ು ಕ ಲೇರಿಕ .

Tahsildar,Ga

ngavathi 

Taluk, 

Gangavathi.

15/02/2013 15/03/20134

3



PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Survey No. District

Taluk

HobliVillage
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Dispatch
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Closed date

453 ಬಿ.ಪಿ.ಶಿವಲಿಂಗಪ 

ಭತತು ಗರಭಸಧಯತ 

ಅರ್ಜಿ ಭೂಲಕ 

08/02/2010 92/1, 92/2 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-II ನ ೇ ವಲಮ

ಫೂದಗತಪ್ ಪ

ಸರ್ ಿ ನಿಂ.92/1, 92/2ಯಲಿ ಖರಫತ ಕಟ್ ೆ 1ಎಕ ರ  4ಗತಿಂಟ್  ಇದತೂ ಇದಯಲಿ ಶಿರೇ.ವಿಜಯೇಿಂದರ 

ಎಿಂಫತವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿ ಕ ರ ಮನತು ಭಗಶ: ಭತಚ್ಚಿಯತತ್ುರ  ಇದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸತವ 

ಫಗ .ೆ

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

09/02/2010 01/03/2010

474 ಎಸ್. ಬ ೂೇಯಣಣ ಬಿನ್ 

ಶಿವಲಿಂಗಮಯ 

15/02/2010 9 ಭತತು 39 

ಇಿಂದ 59 

ಹಗೂ 56ರಿಿಂದ 

42

ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-II ನ ೇ ವಲಮ

ದ ೇಶಹಳಿಿ

ಸರ್ ಿ ನಿಂ. 9 ಭತತು 39 ಇಿಂದ 59 ಹಗೂ 56ರಿಿಂದ 42 ಭಧ್ ಯ ಇಯತವ ಸಕಿರಿ ಒಣಿ 

ಖರಫತ ಜಮೇನಿನ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಯತವುದನತು ಖತಲ್ಿ ಡಿಸತವ ಫಗ ೆ.

2. ಸ.ನಿಂ.1ಯಲಿ ತಿಫಬಭಮ ಇವರಿಗ  1ಎಕರ  ಭತಿಂಜೂಯಗಿದತೂ ಅದನತು ಅನಧೇಕೃತರ್ಗಿ 1ಎಕ ರ  

24ಗತಿಂಟ್  ಎಿಂದತ ತಿದ್ದೂಯತವುದನತು ಸರಿ ಡಿಸತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

17/02/2010 09/03/2010

30/06/2010

District Name:ಮಂಡ್ಯ
ದ್ದನಿಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



580 ಡಿ.ಟಿ.ಚಿಂದರ 

ದ ೇಶಹಳಿಿ ಗರಭ 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ 

ಅರ್ಜಿ ಭೂಲಕ

24/02/2010 -------- ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-II ನ ೇ ವಲಮ

ದ ೇಶಹಳಿಿ

ಹಳ ೇನಲ್ ಯಸ್ ುಮ ಸರ್ ಿ ನಿಂ.58,48,53,57,61,66 ಇತ್ಯದ್ದಮಲಿಯತವ ಓಣಿಮನತು 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

26/02/2010 15/03/2010

30/06/2010

586 ಸ್ರ್ಜದ್ ಟಿೇಲ್ 

ಅದಯಕ್ಷಯತ 

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಿಂ.ಸಿ.ಬ ಳ್ಳಿ

ಯತ ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ

ಅರ್ಜಿ ಭೂಲಕ 

25/02/2010 106,107 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಸರ್ ಿ ನಿಂ.106,107ಯ ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಎ.ಎಲ್.ಕ  ಕಲ್ ೇರ್ಜನ ಆಟದ ಯೈದನ, ಸೂೂಲ್ 

ನ ಆಟದ ಯೈದನವನತು ಶಿರೇಭಿಂತಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಯತವ ಫಗ ೆ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

27/02/2010 17/03/2010

674 ಭರಿಗೌಡ

ಶಿರೇ ಯಘುರಭುಯ 

ಗರಭ, ಹ ೂಣಕ ರ  

ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ.

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

03/04/2010 - ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಹ ೂಣಕ ರ 

ಶಿರೇಯಘುರಭುಯ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ, ನಗಭಿಂಗಲ ತ್., ಹ ೂಣಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ, ಶಿರೇ ಯಘುರಭುಯ ಗರಭದಲಿ 

ಧನ ಓಣಿ ಎನತುವ ಯಸ್ ುಮನತು, ಹ ೇರ ತಿುನ ಮಗಿ ಹಗೂ ಶಿರೇ ಫಸರ್ ೇಶವಯ ದ ೇವಸ್ಾನದ 

ಜಗವನತು ಗರಭದವಯತ ಒತತುವಯತ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವ ಫಗ ೆ.

ಜಕೂನಹಳಿಿಯಿಂದ ಗ ೂಟೆಕಹಳಿಿಮವರ ಗ  ಹಗೂ ಅಡವಿಕಟ್ ೆಯಿಂದ ಸತಮಯತ 10ಕಿ.ಮೇ 

ಯವರ ಗ  ಶಿರೇ ಯಘುರಭುಯದ ಜಮೇನತಗಳ್ಲಿ ಜಮೇನಿನವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವ 

ಫಗ .ೆ

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

05/04/2010 25/04/20105

3

4



680 ಎಸ್. ಕಳ್ಸಿದೂಮಯ 

ಭತತು ಗರಭಸಾಯತ

7ನ ೇ ಅಡಡ ಯಸ್ ು, 

ಕರ್ ೇರಿ ಬಿೇದ್ದ, ವಿ.ವಿ. 

ನಗಯ,

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ.

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

08/04/2010 ಸ.ನಿಂ.49 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-1ನ ೇ ವಲಮ

ಸ್ ೂಳ ಿೇುಯ

ಸ್ ೂಳ ಿೇುಯ ಗರಭದಲಿ ಸ.ನಿಂ.49ಯ 7 ಎಕರ  31ಗತಿಂಟ್ ಮನತು ಗರಭದ ಉಯೇಗಕೂಗಿ 

ಕದ್ದರಿಸಿತತು ಇದಯಲಿ 2 ಎಕರ  20ಗತಿಂಟ್  ಜಮೇನನತು ರಭತ, ಶಿೇನಿರ್ಸ, ರಭಚಿಂದರ, 

ಮೇಹನ ಎಿಂಫತವವಯತ ಅಧಕರಿಗಳ್ ಸಹಮದ್ದಿಂದ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

08/04/2010 28/04/2010

740 ಕಮಿದಶಿಿ

ಶಿರೇ ಬಕು ಆಿಂಜನ ೇಮ 

ಸ್ವಮ ದ ೇವಸ್ಾನ 

ಸಮತಿ

ಗತಿಂಫಜ್ ಯಸ್ ು, 

ಗಿಂಜಿಂ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

13/05/2010 572 ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕಸಫ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:572ಯ ಜಮೇನಿನ ದಖಲ್ ಗಳ್ಲಿಯತವ ಲ್ ೂೇ 

ದ ೂೇಷಗಳ್ನತು ಸರಿಡಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿ ಸಲಿಸಿಯತವ ಅರ್ಜಿ ಫಗ ೆ ತಹಸಿೇಲ್ೂರ್ ಯವಯತ ಕರಭ 

ಕ ೈಗ ೂಿಂಡಿಯತವುದ್ದಲಿ ಎಿಂದತ ದೂಯತ ಅರ್ಜಿ.

Tahsildar,Srir

angapatna 

Taluk, 

Srirangapatn

a. 

14/05/2010 04/06/2010

766 ಗಿಂಗಧಯ ಸ್ವಮ

ನಿಂ.861, 2ನ ೇ ಬಿ 

ಅಡಡಯಸ್ ು, 8ನ ೇ 'ಎ" 

ಭತಖಯಯಸ್ ು, 3ನ ೇ 

ಹಿಂತ, 3ನ ೇ ಫಡವಣ , 

ಫಸರ್ ೇಶವಯನಗಯ, ಬ ಿಂ-

79.

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

9448181881

01/06/2010 182 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಕಸಬ

ಭತಳ್ಕಟ್ ೆ

ಭತಳ್ಕಟ್ ೆ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:182ಯ 1ಎಕರ  10ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು ಅಫತೂಲ್ ಸತ್ುರ್ 

ಯವರಿಗ  ಅಕರಭರ್ಗಿ ಮಡಿಸಿಕ ೂಿಂಡತ ಯಭರ  ಮಡಿಯತವುದನತು ಸಕಿಯಕ ೂ 

ಭತಟತೆಗ ೂೇಲತ ಹಕಿಕ ೂಳ್ಳಿ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

02/06/2010 22/06/2010

6

7

8



825 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಹ ಬಬಡಿಹತಿಂಡಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

15/07/2010 155 ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕಸಫ

ಹ ಬಬಡಿ

ಹ ಬಬಡಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:155ಯ ಶಿರೇ. ಸಿದೂ ರಯೇಶವಯ ಸ್ವಮ ದ ೇವಸ್ಾನದ ಕೂದಲಿಯತವ 

ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು ಶಿರೇ. ಶಿೇಖಜಕರಿಮನ್ ಹಗೂ ಶಿರೇ. ಮೇಹಿತಜಕರಿಮನ್ 

ಎಿಂಫತವವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Srir

angapatna 

Taluk, 

Srirangapatn

a. 

19/07/2010 09/08/2010

835 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಭಿಂಚ ೇನಹಳಿಿ

ಪಿ.ಕ . ಸತಫಬಮಯ, 

ಕ .ಎ.ಎಸ್.

ಕಿಂದಮ ಸಚ್ಚವಯ 

ಆು ಕಮಿದಶಿಿ

ತರದ ಭೂಲಕ

21/07/2010 83 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಭಿಂಚ ೇನಹಳಿಿ

ಭಿಂಚ ೇನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:83ಯ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನಿಗ  ಶಿರೇ. ಚತಿಂಚ ೇಗೌಡ 

ಎಿಂಫತವವಯತ ಅಕರಭ ದಖಲ್  ಸೃಷ್ಟೆಸಿ ಹಗೂ ಕಟೆಡ ಕಟತೆತಿುಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

22/07/2010 12/08/2010

838 ಕ .ವಿ. ರಯೇಗೌಡ

ಬಿನ್ ವ<ಕಟ್ ೇಗೌಡ

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್, 

ಹ ೂಸ್ನಿಂದೂಯತ 

ಭತತು ಇತಯಯತ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

21/07/2010 989/1, 

1265/ಪಿ1, ಪಿ2

ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:989/1, ಯ 1ಎಕರ  1ಗತಿಂಟ್ , 1265/ಪಿ1ಯ 14ಗತಿಂಟ್  1265/ಪಿ2ಯ 

1ಎಕರ  26ಗತಿಂಟ್ , ಮಗಯಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:81ಯ ಹಗೂ ಇನತು ಹಲವು ಜಮೇನತಗಳ್ಲಿ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಸ್ ೈಟತಗಳ್ನತು ಮಡಿ ಹಗೂ ಕಟೆಡಗಳ್ನತು ಕಟತೆತಿುಯತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Srir

angapatna 

Taluk, 

Srirangapatn

a. 

22/07/2010 12/08/201011

9

10



845 ಸ್ವಮ ಟಿ.ಹ ಚ್

ತ್ ೂರ ಕಡನಹಳಿಿ 

ಗರಭ,ಹಲಗೂಯತ 

ಹ ೂೇಫಳಿ,ಭಳ್ವಳಿಿ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

22/07/2010 2:15, 11:12 ಭಿಂಡಯ

ಭಳ್ವಳಿಿ

ಹಲಗೂಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ

ತ್ ೂರ ಕಡನಹಳಿಿ

ತ್ ೂರ ಕಡನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:2:15 ಹಗೂ 11:12ಯ ನಡತರ್  ಇಯತವ ಸ್ವಿಜನಿಕ 

ಕಲತದರಿಮನತು ಕ ಲವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಯಸ್ ು 

ಕಲಪಸಿಕ ೂಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Mal

avalli Taluk, 

Malavalli. 

23/07/2010 13/08/2010

864 ಹ ಚ್. ಕ ಿಂಮಯ

ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್ 

ಹ ೂನ ುೇಗೌಡ

ನಿಂ.105, c/o. ಕತಳ್ಿಪ 

ಹ ೂೇಟ್ ೇಲ್

ಫೂಗತಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಭಳ್ವಳಿಿ ಯಸ್ ುಮಲಿ 

ಮಲಿನ ಹಿಿಂಭಗ,

ಕಸಬ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭಳ್ವಳಿಿ ತ್ಲೂಿಕತ, 

02/08/2010 204ಯ ಬಜತ ಭಿಂಡಯ

ಭಳ್ವಳಿಿ

ಕಸಬ - I

ನ ಲಮಕನಹಳಿಿ

ನ ಲಮಕನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:204ಯ ಬಜತ ಇಯತವ 6ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಖರಫತ 

ಜಮೇನನತು ಶಿರೇಭತಿ.ಚೌಡಭಮ ಹಗೂ ಶಿರೇ.ಹನತಯೇಗೌಡ ಎಿಂಫತವವಯತ ಅನಧಕೃತರ್ಗಿ 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Mal

avalli Taluk, 

Malavalli. 

05/08/2010 25/08/2010

874 ಎನ್. ಆರ್. ದಯಕಯ

ತ್ಲೂಿಕತ ಿಂಚಮತಿ 

ಸದಸಯಯತ (ಮರ್ಜ)

ನಗಯಕ ರ , ಭದೂೂಯತ 

ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

09/08/2010 - ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-1ನ ೇ ವಲಮ

ಭದೂೂಯತ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕಿನಲಿಯತವ  ಸೂಳ್ಕ ರ , ಭದೂೂಯತಕ ರ , ನಗಯಕ ರ , ತ್ ೈಲೂಯತಕ ರ , 

ದ ೂಡಡಅಯಸಿನಕ ರ  ಇನೂು ಅನ ೇಕ ಸಕಿರಿ ಕ ರ ಗಳ್ ಒತತುವರಿಮನತು  ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ 

ಕ ರ ಗಳ್ನತು ಸಿಂಯಕ್ಷಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

10/08/2010 30/08/2010

12

13

14



875 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ನಿಡಘಟೆ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ,

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

09/08/2010 95 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಆತಗೂಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ

ನಿಡಘಟೆ

ನಿಡಘಟೆ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:95ಯ ಸತಮಯತ 62 ಎಕರ  25ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ 

ಜಮೇನನತು ರಿಶಿಷೆದವರಿಗ  ಭಿಂಜೂಯತ ಮಡಿಯತವ ಜಗದ ಆಧಿ ಜಗವನತು ಅಕೂಕೂದ 

ಜಮೇನಿನವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

10/08/2010 30/08/2010

879 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, ಶಿರೇ 

ಯಘುರಭುಯ

ಹ ೂಸಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ,

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

10/08/2010 1 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಹ ೂಣಕ ರ 

ಶಿರೇಯಘುರಭುಯ

ಶಿರೇ ಯಘುರಭುಯ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:1ಯ ಸಕಿರಿ ಜಗವನತು ಶಿರೇ ನಗರಜತ ಬಿನ್ 

ಬ ೂಯೇಗೌಡ ಎಿಂಫತವವಯತ ಖಸಗಿಮವರಿಿಂದ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು ಖರಿೇದ್ದಸಿ ಆ ಜಗದಲಿ 

ಕ ೂಳ್ರ್  ಬವಿ ಮಡಿಯತವುದನತು ಭತತು ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

11/08/2010 31/08/2010

887 ಬಿ.ಕ .ಕ ಿಂಚ ೇಗೌಡ

ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್ 

ಮ||ಕ ಿಂಚ ೇಗೌಡ

ಫೂಕನಕ ರ  ಗರಭ, 

ಫೂಕನಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ

ಕ .ಆರ್.ಪ್ ೇಟ್  

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

16/08/2010 162,163,188ಯ 

ಬಜತ

ಭಿಂಡಯ

ಕೃಷಣರಜಪ್ ೇಟ್ 

ಫೂಕಿನಕ ರ 

ಫೂಕಿನಕ ರ 

ಫೂಕನಕ ರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:162,163,188ಯ ಬಜತನಲಿಯತವ ಸಕಿರಿ ಓಣಿ ಜಗ ಸತಮಯತ 

33ಅಡಿ ಅಗಲ ಭತತು 1ಕಿ.ಮೇ. ಜಗವನತು ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ 

ಯಸ್ ು ಮಗಿ ಕಲಪಸಿಕ ೂಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,K.R

.Pet  Taluk, 

K.R.Pet. 

17/08/2010 07/09/201017

15

16



893 ಡಿ.ಎಸ್. ರಭತ

ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್ 

ದಸ್ ೇಗೌಡ

ಸ್ ೂಳ ಿೇುಯ ಗರಭ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

18/08/2010 172:ಪಿ1 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-1ನ ೇ ವಲಮ

ಸ್ ೂಳ ಿೇುಯ

ಸ್ ೂಳ ಿೇುಯ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:172:ಪಿ1ಯ 61ಎಕರ  18ಗತಿಂಟ್  ಶ ಿಂದ್ದವನ ಇದತೂ ಈ ಜಗವನತು 

ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಅಕರಭ ದಖಲ್ ಗಳ್ನತು ಸೃಷ್ಟೆಸಿ ಮರಟ 

ಮಡತತಿುಯತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

19/08/2010 09/09/2010

898 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಚಯದ ೂಡಿಡ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

18/08/2010 10/7, 24, 

25/2, 25/3

ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-1ನ ೇ ವಲಮ

ಚಭನಹಳಿಿ

ಚಭನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:10/7, 24, 25/2, 25/3ಯ ಬೂಸ್ವದ್ದೇನರ್ಗಿ ಬಕಿ ಉಳಿದ 

ಸಕಿರಿ ಜಗದ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸಕಿಯದ ವಶಕ ೂ ತ್ ಗ ದತಕ ೂಳ್ಳಿವ ಕತರಿತತ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

19/08/2010 09/09/2010

905 ಬ ೇನಮ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

20/08/2010  2, 7, 18. ಭಿಂಡಯ

ಕೃಷಣರಜಪ್ ೇಟ್ 

ಕಿಕ ೂೇರಿ

ಗಿಂಗ ೇನಹಳಿಿ

ಗಿಂಗ ೇನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:2ಯ ಗ ೂೇವುಕಟ್ ೆ, ಸ.ನಿಂ:10ಯಲಿ 21ಎಕರ  ಗ ೂೇಮಳ್ 

ಜಮೇನತ ಹಗೂ ಸ.ನಿಂ:18ಯ 23ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನ ಒತತುವರಿಮನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕಗಿ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,K.R

.Pet  Taluk, 

K.R.Pet. 

21/08/2010 13/09/2010

18
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906 ಭಹದ ೇವ

ಬಿನ್ ಲಿಂಗಮಯ

ಎ.ಬಿ.ಹಳಿಿ, ಭದೂೂಯತ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

20/08/2010 - ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

C.A.ಕ ರ - IIIನ ೇ ವಲಮ

ಮದಯಹಳಿಿ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕಿನಲಿಯತವ ಸೂಳ್ಕ ರ  (ದ ೂಡಡಕ ರ ) ಸತಮಯತ 948ಎಕ ರ  ವಿಸಿುೇಣಿ ಇದತೂ 

ಸದರಿ ಕ ರ ಮ ಸತಮಯತ 150ಎಕರ  ಜಮೇನಿನ ಒತತುವರಿಮನತು  ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಕ ರ ಮನತು 

ಸಿಂಯಕ್ಷಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

21/08/2010 13/09/2010

929 ಭತಖ ೂಯೇಪ್ಧ್ಯಮಯತ

ಸಕಿರಿ ಹಿರಿಮ 

ಪ್ರಥಮಕ ಶಲ್ 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ-571418

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

31/08/2010 375/2 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:375/2ಯ  ಸಕಿರಿ ಶಲ್ ಮ  ಸತಮಯತ 2ಎಕರ  17ಗತಿಂಟ್  

ಜಮೇನನತು ಈ ಜಮೇನಿನ ಆಜತಬಜತದಯಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

01/09/2010 21/09/2010

975 ಭತಖ ೂಯೇಪ್ಧ್ಯಮಯತ

ಸಕಿರಿ ಹಿರಿಮ 

ಪ್ರಥಮಕ ಶಲ್ 

ಚತಿಂಚನಹಳಿಿ-571811

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

16/09/2010 168, 85,174/ಬಿ, 

174/2ಪಿ2/ 

154/ಎ,ಪಿ1

ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಚತಿಂಚನಹಳಿಿ

ಚತಿಂಚನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:168ಯಲಿ 10ಎಕರ  ದನರ್ಗಿ ಫಿಂದ ಸಕಿರಿ ಶಲ್ ಮ  

ಜಗವನತು ಕ ಲವು ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ರ್ಸದ ಭನ , 

ತ್ ೂೇಟ, ಹತಲತಿಕ ೂಪಲತ ನಿಮಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

17/09/2010 07/10/201023
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982 ಎಿಂ. ಭಲತಿ ಬಿನ್ 

ಕ .ಎಸ್. ಮದಮಯ

ಕಲತೂಣಿ, ಭಳ್ವಳಿಿ 

ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

21/09/2010 - ಭಿಂಡಯ

ಭಳ್ವಳಿಿ

ಕಿಯತಗವಲತ ಹ ೂೇಫಳಿ III

ಕಲತೂಣಿ

ಕಲತೂಣಿ ಗರಭಿಂಚಯುಮ ಅಸ್ ಸ್ ಯಿಂಟ್ 2ಯಲಿ ಸತಮಯತ 50x40 ಅಡಿ ಖಲ ಜಗದಲಿ 

ಶಿರೇ. ಕ .ಎನ್.ುಟೆಸ್ವಮ (ಮರ್ಜ ಛ ೇಭಿನ್) ಬಿನ್ ನಡಕ ೇಯಮಯ ಎಿಂಫತವವಯತ ಒತತುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಭಳಿಗ ಗಳ್ನತು ನಿಮಿಸಿ ಬಡಿಗ ಗ  ನಿೇಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Mal

avalli Taluk, 

Malavalli. 

22/09/2010 12/10/2010

983 ಸಿ. ಭಹದ ೇವ ಬಿನ್ 

ಚನುವಿೇರ ೇಗೌಡ

ಕಸಬ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗತವನಹಳಿಿ ಅಿಂಚ 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ-571438

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

21/09/2010 ಸವತಿುನ ನಿಂ.64, 

65

ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕಸಫ

ಚಿಂದಗಲತ

ಚಿಂದಗಲತ ಗರಭ ಿಂಚಮತಿಮ ಅಸ್ ಸ್ ಯಿಂಟ್ ನಿಂ.192ಯ ಸವತಿುನ ನಿಂ.64, 

ಅಸ್ ಸ್ ಯಿಂಟ್ ನಿಂ.193ಯ ಸವತಿುನ ನಿಂ.65ಯ ಜಗವನತು ಶಿರೇ. ಶಿಂಕಯ ಬಿನ್ ಈರ ೇಗೌಡ 

ಎಿಂಫತವವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಅನಧಕೃತ ದಖಲ್ ಗಳ್ನತು ಸೃಷ್ಟೆಸಿಯತವುದನತು 

ತಡ ಮಲತ ಹಗೂ ಯಸ್ ು ಜಗವನತು ಒತತುವರಿ ಮಡಿ ಕಿಂಪ್ೌಡ್ ನಿಮಿಸಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Srir

angapatna 

Taluk, 

Srirangapatn

a. 

22/09/2010 12/10/2010

991 ಬ ೇನಮ

ಮೌಖಿಕರ್ಗಿ

25/09/2010 117 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಕಳಿಿಂಗನಹಳಿಿ

ಕಳಿಿಂಗನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:117ಯ ಸತಮಯತ 200ಎಕರ  ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನತ ಇದತೂ 

ಕ .ಹ ಚ್. ಲ್ ೂೇಕ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಹತಚ ಿೇಗೌಡ ಎಿಂಫತವವಯತ 4ಎಕರ  ಅಕರಭರ್ಗಿ 

ಭಿಂಜೂಯತಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಹಗೂ 30ಎಕರ  ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನಿಗ  ತಿಂತಿ ಬ ೇಲ 

ನಿಮಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

27/09/2010 17/10/2010
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1050 ಬಿಳಿಗೌಡ ಹಗೂ 

ಗರಭಸಠಯತಗಳ್ಳ

ಭೂಡಯ ಗರಭ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

27/10/2010 5 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕ ೂಪ-Iನ ೇ ವಲಮ

ಭೂಡಯ

ಭೂಡಯ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:5ಯ 10ಎಕರ  ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನಿನನತು ಶಿರೇ. ಚನ ುೇಗೌಡ 

ಎಿಂಫತವವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಅಕರಭದಖಲ್ ಗಳ್ನತು ಸೃಷ್ಟೆಸತತಿುಯತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

28/10/2010 18/11/2010

1057 ಎನ್.ಎಲ್. ಯಿಂಗಪ

ಮರ್ಜ ಸ್ ೈನಿಕಯತ

ನಗತಿಹಳಿಿ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ 

ಹ ೂೇಫಳಿ,

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

03/11/2010 16 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ರ್ಜ.ನಗತಿಹಳಿಿ

ನಗತಿಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:16ಯ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಕಟ್ ೆ ಹಗೂ ಗ ೂೇಕಟ್ ೆಗ  ಹ ೂೇಗತವ 

ದರಿಮನತು ಶಿರೇ.ಚ ಲತರ್ ೇಗೌಡ ಎಿಂಫತವವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ಸಕಿಯದ 

ವಶಕ ೂ ತ್ ಗ ದತಕ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

08/11/2010 29/11/2010

1059 ಬಿ.ಕ . ಕ ಿಂಚ ೇಗೌಡ 

ಬಿನ್ ಕ ಿಂಚ ೇಗೌಡ

ಫೂಕನಕ ರ  ಗರಭ, 

ಫೂಕನಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ

ಕ .ಆರ್.ಪ್ ೇಟ್  

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

03/11/2010 191 ಭಿಂಡಯ

ಕೃಷಣರಜಪ್ ೇಟ್ 

ಫೂಕಿನಕ ರ 

ಫೂಕಿನಕ ರ 

ಫೂಕನಕ ರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:191ಯಲಿಮ ಸಕಿರಿ ಕಟ್ ೆ ಹ ೂೇಗತವ ಓಣಿಮನತು 

ಶಿರೇ.ಬ ೂೇರ ೇಗೌಡ ಹಗೂ ಇವಯ ುತರಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ 

ಸ್ವಿಜನಿಕರಿಗ  ಯಸ್ ು ಮಗಿ ಕಲಪಸಿಕ ೂಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,K.R

.Pet  Taluk, 

K.R.Pet. 

08/11/2010 29/11/201029
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1069 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ತಿಪಪಯತ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

09/11/2010 228 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಆತಗೂಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ

ತಿಪಪಯತ

ತಿಪಪಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:228ಯ ಸಕಿರಿ ಕಟ್ ೆ ಜಗವನತು ಶಿರೇ. ಟಿ.ಎನ್. ಲಿಂಗಮಯ ಹಗೂ 

ಇವಯ ುತರಯತ ಜ .ಸಿ.ಬಿ. ಮಿಂತರ ಫಳ್ಸಿ ಭತಚತಿತಿುಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಹಗೂ ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ು 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

10/11/2010 30/11/2010

1071 ಎಸ್. ಬ ೂೇಯಣಣ ಹಗೂ 

ಇತಯಯತ

ದ ೇಶಹಳಿಿ, ಭದೂೂಯತ 

ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

09/11/2010 148 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-II ನ ೇ ವಲಮ

ದ ೇಶಹಳಿಿ

ದ ೇಶಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:148ಯಲಿ 1ಎಕರ  ಭಿಂಜೂರಗಿಯತವುದನತು ಅಕರಭರ್ಗಿ ಹ ಚತಿವರಿ 

24ಗತಿಂಟ್  ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ು ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಹಗೂ ಅಕರಭದಖಲ್  ಸೃಷ್ಟೆಸಿ 

ಯಭರ  ಮಡತತಿುಯತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

10/11/2010 30/11/2010

1092 ಡಿ.ಆರ್. ರಯೇಗೌಡ 

ಬಿನ್ ಯಿಂಗ ೇಗೌಡ

ದ ೂಡಡಪ್ಳ್ಯ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ 

ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

18/11/2010 359, 360, 361, 

15/1, 15/2, 17

ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಅಯಕ ರ 

ಭತಿಂಡತಗದ ೂರ 

ಭತಿಂಡಗದ ೂರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:359, 360, 361, 15/1, 15/2, 17ಯಲಿಯತವ ಸ್ವಿಜನಿಕ 

ಯಸ್ ುಮನತು ಅಕೂಕೂದ ಜಮೇನಿನವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿದತೂ ಗರಭಸಾರಿಗ , ರ್ಹನ 

ಹಗೂ ದನ ಕಯತಗಳಿಗ  ಹ ೂೇಗಲತ ತ್ ೂಿಂದರ ಯಗತತಿುದತೂ ಸದರಿ ಜಗದ ಒತತುವರಿಮನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ು ಕಲಪಸಿಕ ೂಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Srir

angapatna 

Taluk, 

Srirangapatn

a. 

19/11/2010 09/12/2010
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1096 ಭತಖ ೂಯೇಪ್ಧ್ಯಮಯತ

ಸಕಿರಿ ಹಿರಿಮ 

ಪ್ರಥಮಕ ಬಲಕಯ 

ಪ್ಠ ಶಲ್ 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ-571418, 

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

19/11/2010 104, 105/2 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:104, 105/2ಯ ಮಡಲ್ ಸೂೂಲ್ ಭತತು ಆಟದ ಯೈದನದ 

ಜಗವನತು ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ರ್ಯಯದಲಿ ತ್ ೂಡಗತತಿುಯತವುದರಿಿಂದ 

ವಿದಯಭಯಸ ನಿೇಡಲತ ತ್ ೂಿಂದರ ಯಗತತಿುದತೂ ಸದರಿ ಜಮೇನಿನ ಒತತುವರಿ ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸ 

ಬ ೇಕಗಿ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

20/11/2010 10/12/2010

1105 ರಭತ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇ.ದ ೂಡಡದಸ್ ೇಗೌಡ 

ಹಗೂ 

ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ,

ಸ್ ೂಳ ಿೇುಯ ಗರಭ

ಕಸಬ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

27/11/2010 49 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-1ನ ೇ ವಲಮ

ಸ್ ೂಳ ಿೇುಯ

ಸ್ ೂಳ ಿೇುಯ ಗರಭದಲಿ ಸ.ನಿಂ.49ಯಲಿ 42ಎಕರ  33ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ 

ಜಮೇನಗಿದತೂ ಇದಯಲಿ 2ಎಕರ  20ಗತಿಂಟ್  ತ್ ಯವುಮಡಿದತೂ ಬಕಿ ಒತತುವರಿಮ 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸದ್ದಯತವ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಹಗೂ ಸ.ನಿಂ:6ಯ ಯಲಿ ಸಕಿರಿ ಈಚಲವನ 

24ಎಕರ  31ಗತಿಂಟ್  ಜಮೇನಿನ ಒತತುವರಿಮನೂು ಸಹ ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸಕಿಯದ ವಶಕ ೂ 

ತ್ ಗ ದತಕ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

27/11/2010 20/12/2010

1145 ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ

ದೂಯರ್ಣಿಭೂಲಕ

7795024415

29/12/2010 - ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್ ಗರಭದ ಸಕಿರಿ ಶಲ್  ಹಗೂ ದ ೇವಸ್ಾನದ ಜಮೇನನತು ಕ ಲ ಗರಭಸಾಯತ 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Srir

angapatna 

Taluk, 

Srirangapatn

a. 

30/12/2010 20/01/201135
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1164 ಬಿ. ಕೃಷಣಪ ಬಿನ್ ಲ್ ೇ. 

ಬ ೂೇಯಮಯ ಹಗೂ 

ಇತಯಯತ

ನಿಂ.71, 

ಹ ಚ್.ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್. 

ಭತಿಂಭಗ

4ನ ೇ ಕರಸ್, ಹ ೂಸಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

21/12/2010 114, 115, 112 ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕಸಬ - 1

ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ ನಗಯದ ಸ.ನಿಂ:114, 115, 112ಯಲಿಯತವ ಸ್ವಿಜನಿಕ ಉದ ೂೇಶಕೂಗಿ ಮೇಸಲಟೆ 

ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು (ದ ೂಡಡ ಹಳ್ಿ) ಶಿರೇಭತಿ ಚ ನುಭಮ ಕ ೂೇಿಂ. ಲ್ ೇ. ಭರಿೇಗೌಡ 

ಎಿಂಫತವವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಗೃಹ ನಿಮಿಣ ಮಡತತಿುಯತವುದನತು ಹಗೂ 

ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ು, ದ ೂಡಡ ಚಯಿಂಡಿ ಒತತುವರಿಮನೂು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ 

Tahsildar,Ma

ndya Taluk, 

Mandya.

22/12/2010 12/01/2011

1180 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಹ ೂಸಹ ೂಳ್ಲತ

ಕ .ಆರ್.ಪ್ ೇಟ್  ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

28/12/2010 163 ಭಿಂಡಯ

ಕೃಷಣರಜಪ್ ೇಟ್ 

ಕಸಬ

ಹ ೂಸಹ ೂಳ್ಲತ

ಹ ೂಸಹ ೂಳ್ಲತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:163ಯ ಸತಮಯತ 2ಎಕರ  ಸಮಶನ ಜಗವನತು ಶಿರೇ. 

ಫಸರ್ ೇಗೌಡ ಎಿಂಫತವವಯತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಅಕರಭದಖಲ್  ಸೃಷ್ಟೆಸಿಕ ೂಿಂಡತ ಗೃಹ 

ನಿಮಿಣ ಮಡಿ ಬಡಿಗ ಗ  ನಿೇಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸ್ವಿಜನಿಕ ಉಯೇಗಕ ೂ 

ಮೇಸಲಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,K.R

.Pet  Taluk, 

K.R.Pet. 

29/12/2010 19/01/2011

1274 ನಯಜ್ ಪ್ಷ

ಗರಭಿಂಚಮತಿ 

ಸದಸಯಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭ, 

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

14/01/2011 111 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:111ಯ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು ಶಿರೇ.ಪ್ಶವನಥ ರಕಶ್ ಜ ೈನ್, 

ಶಿಂತಿ ರಸ್ದ್ ಜ ೈನ್ ಭತತು ಇತಯಯತ ಒತತುವರಿ ಮಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

17/01/2011 07/02/2011
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1297 ನಯಸ್ ೂೇರ್ಜ ರವ್, 

ಕಮಿದಶಿಿ

ಬಕು 

ಆಿಂಜನ ೇಮಸ್ವಮ 

ದ ೇವಸ್ಾನ

ಗಿಂಜಿಂ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

20/01/2011 572, 574 ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕಸಫ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣದ ಸ.ನಿಂ:572ಯ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನಿಗ  ಹಗೂ ಸ.ನಿಂ:574ಯ ಜಮೇನನೂು 

ಸಹ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಅಕರಭದಖಲ್  ಸೃಷ್ಟೆಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ 

ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 21/01/2011 11/02/2011

1300 ಎಿಂ. ಅಯವಿಿಂದ ಬಿನ್ 

ಕ .ಭಿಂಚ ೇಗೌಡ

ನಿೇರಿನ ಟ್ಯಿಂಕ್ ಯಸ್ ು, 

ಕಲಿಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

24/01/2011 - ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕಸಬ - 1

ಭಿಂಡಯ

ಕಲಿಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ುಮ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಪ್ೌರಮತಕುಯತ , 

ನಗಯಸಭ , ಭಿಂಡಯ ಯವರಿಗ  ರ್ಜಲ್ಿಧಕರಿಗಳ್ಳ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ತಿಳಿಸಿದೂಯೂ ಸಹ ಕರಭ 

ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿದ್ದಯತವ ಫಗ ೆ.

D.C.Mandya 25/01/2011 15/02/2011

1339 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಗ ೂೇವಿಿಂದಘಟೆ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

08/02/2011 16 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಗ ೂೇವಿಿಂದಘಟೆ

ಗ ೂೇವಿಿಂದಘಟೆ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:16ಯ ಸತಮಯತ 7ಎಕರ  7ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಸಮಶನ 

ಜಗವನತು ಶಿರೇಭತಿ ಮಳ್ಭಮ (ರಜಭಮ) ಹಗೂ ಇವಯತ ುತರಯತ ಒತತುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಗರಭಸಾರಿಗ  ತ್ ೂಿಂದರ  ನಿೇಡತತಿುಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 09/02/2011 28/02/201141
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1351 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಸೂಯನಹಳಿಿ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್.

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

11/02/2011 - ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಸೂಯನಹಳಿಿ

ಸೂಯನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸಕಿರಿ ಓಣಿ ಜಗವನತು ಶಿರೇ. ಭೇಮಪ ಬಿನ್ ಗ ೂಿಂಬ ರಭಮಯ 

ಭತತು ಶಿರೇ.ನಗರಜತ ಬಿನ್ ಭೇಮಪ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ 

ಹಗೂ ಅಕರಭದಖಲ್  ಸೃಷ್ಟೆಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

11/02/2011 02/03/2011

1388 ಹ ೂನುಗಿರಿಗೌಡ

ಮರ್ಜುಯಸಭದಯಕ್ಷ

ಪ್ಿಂಡವುಯ ತ್.

ಭಿಂಡಯರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

03/03/2011 16 ಭಿಂಡಯ

ಪ್ಿಂಡವುಯ

ಕಸಬ1

ಕಸಬ

ಪ್ಿಂಡವುಯ ಟ್ೌನಿನ ರ್ಯಪಿುಮಲಿನ ಸತಮಯತ 38ಭಿಂಜೂರತಿಮನತು ಯದತೂಡಿಸಿದತೂ 

ಹಗೂ ಇನೂು ಫಹಳ್ ಅಕರಭ ಭಿಂಜೂರತಿಗಳ್ಳ ಬಕಿ ಉಳಿದ್ದಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ 

ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 07/03/2011 28/03/2011

1405 ಶಭಣಣ, ಅಧಯಕ್ಷಯತ

ಕನಿಟಕ ಪ್ ರಸ್ ಟರಸ್ೆ 

(ರಿ)

ಪೇಸ್ೆ ಬಕ್್ 

ನಿಂ.156, 1ನ ೇ ಕರಸ್, 

ಅಶ  ೇಕನಗಯ

ತತಭಕೂಯತ-572 103

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

14/03/2011 33/7 ಭಿಂಡಯ

ಕೃಷಣರಜಪ್ ೇಟ್ 

ಕಿಕ ೂೇರಿ

ಕಿಕ ೂೇರಿ

ಕಿಕ ೂೇರಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:33/7ಯ ಗತಿಂಟ್  ಜಮೇನತ ರ್ ೈದಯಧಕರಿಗಳ್ ವಸತಿ ಗೃಹಕ ೂ 

ಬೂಸ್ವಧೇನರ್ಗಿಯತವ ಜಮೇನನತು ಖಸಗಿಮವಯ ವಶಕ ೂ ನಿೇಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ 

ಕ ೈಗ ೂಿಂಡತ ಸದರಿ ಜಮೇನನತು ಸಕಿಯದ ವಶಕ ೂ ತ್ ಗ ದತಕ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 15/03/2011 05/04/2011
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1458 ಕ .ಎಿಂ.ಶಿಂಕಯ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇಟ್ ಭಲ್ ಿೇಗೌಡ

ಕಯಡಕ ರ , ಸಿಎ ಕ ರ  

ಹ ೂೇಫಳಿ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

05/04/2011 143 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

C.A.ಕ ರ - IIIನ ೇ ವಲಮ

ಕಯಡಕ ರ 

ಕಯಡಕ ರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:240/2ಯ ಜಮೇನನತು ಭಿಂಜೂರಿ ಷಯತತು ಉಲಿಿಂಘಿಸಿ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಶಿರೇಭತಿ. ಹನತಭಭಮ ಕ ೂೇಿಂ ದಸಬ ಟ್ ೆೇಗೌಡ ಇವಯತ ಮರಟ ಮಡಿಯತವ 

ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

06/04/2011 26/04/2011

1459 ಡಿ. ಕೃಷಣಪ ಬಿನ್ 

ಕ ಿಂಚ ೇಗೌಡ

ದ ೂಡಡಯಸಿನಕ ರ  

ಗರಭ, ಸಿಎ ಕ ರ  

ಹ ೂೇಫಳಿ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

05/04/2011 1231, 143, 26, 

57 ಹಗೂ ಇತರ 

ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

C.A.ಕ ರ  Iನ ೇ ವಲಮ

ದ ೇವಯಹಳಿಿ

ದ ೇವಯಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:1231ಯಲಿ 8ಎಕರ  29ಗತಿಂಟ್ , ಕಯಡಕ ರ  ಗರಭದ 

ಸ.ನಿಂ:143ಯಲಿ 25ಎಕರ  25ಗತಿಂಟ್ , ಯಳ್ಿಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:26ಯಲಿ 14ಎಕರ  24ಗತಿಂಟ್  

ಹಗೂ ಸ.ನಿಂ:57ಯಲಿ 1ಎಕರ  3ಗತಿಂಟ್  ಜಮೇನನತು ಭಯತಿೇ ಎಜತಕ ೇಷನ್ ಟರಸ್ೆ ಯವಯತ ಬೂ 

ಭಿಂಜೂರತಿಗಳ್ ನಿಮಭಗಳ್ನತು ಉಲಿಿಂಘಿಸಿಯತವ ಫಗ ೆ ಹಗೂ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನತ 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

06/04/2011 26/04/2011

1474 ಚ ಲತರ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇಟ್ ಸಿಪ್ಯ 

ಬ ಟ್ ೆೇಗೌಡ

ರ್ಜ. ನಗತಿಹಳಿಿ 

ಗರಭ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ 

ಹ ೂೇಫಳಿ,

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

12/04/2011 16 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ರ್ಜ.ನಗತಿಹಳಿಿ

ನಗತಿಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:16ಯ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಹಗೂ ಗ ೂೇಕಟ್ ೆ ಜಮೇನನತು 

ಶಿರೇ.ಯಿಂಗಪ ಬಿನ್ ಲಕೂಣಣ ಗೌಡ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

13/04/2011 03/05/201147
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1477 ಕ .ಎಿಂ.ಶಿಂಕಯ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇ.ಭಲ್ ಿೇಗೌಡ

ಕಯಡಕ ರ  ಗರಭ, ಸಿಎ 

ಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

12/04/2011 143 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

C.A.ಕ ರ - IIIನ ೇ ವಲಮ

ಕಯಡಕ ರ 

ಕಯಡಕ ರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:143ಯ ಸತಮಯತ 10ಗತಿಂಟ್  ಸ್ಗತವಳಿ ಆದ ಜಮೇನನತು ಶಿರೇಭತಿ 

ಹನತಭಭಮ ಕ ೂೇಿಂ ದಸಬ ಟ್ ೆೇಗೌಡಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ವಗಿವಣ  ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಹಗೂ 

ಮರಟ ಮಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ 

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

13/04/2011 03/05/2011

1488 ಬಿಳಿಗೌಡ, ಮಮಣಣ 

ಹಗೂ ಇತಯಯತ

ಭೂಡಯ ಗರಭ, 

ಕ ೂಪಹ ೂೇಫಳಿ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

18/04/2011 5 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕ ೂಪ-Iನ ೇ ವಲಮ

ಭೂಡಯ

ಭೂಡಯ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:5ಯ ಸತಮಯತ 10ಎಕರ  ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನಿದತೂ, ಕೂದ 

ಜಮೇನಿನ ಶಿರೇ.ಚನ ುೇಗೌಡ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಹಗೂ 

ಅಕರಭದಖಲ್  ಸೃಷ್ಟೆಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತಡ ದತ ಹಗೂ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

19/04/2011 09/05/2011

1498 ಕ .ರಭಕೃಷಣ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇಟ್ ಕಳ ೇಗೌಡ

ಕ ೂಪ ಗರಭ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

20/04/2011 15ಯ ಬಜತ, 440 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕ ೂಪ-IIನ ೇ ವಲಮ

ಕ ೂಪ

ಕ ೂಪ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:15ಯ ಬಜತ 20ಗತಿಂಟ್  ಹಗೂ ಸ.ನಿಂ:440ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ 

ತತಯತಭಿಂದ  ಜಮೇನಿನ ಅಕರಭ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

21/04/2011 11/05/2011
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1534 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಚಭನಹಳಿಿ

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

04/05/2011 - ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-1ನ ೇ ವಲಮ

ಚಭನಹಳಿಿ

ಚಭನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸಕಿರಿ ಓಣಿ ಭತತು ಕ ರ  ಜಮೇನನತು ಕ ಲವು ರಭವಿ ವಯಕಿುಗಳ್ಳ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿದತೂ ಜನತರ್ಯತಗಳಿಗ  ಹಗೂ ವಯವಸ್ಮಕ ೂ 

ತ್ ೂಿಂದರ ಯಗತತಿುದತೂ ಸದರಿ ಜಮೇನಿನ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

05/05/2011 25/05/2011

1538 ಅಯವಿಿಂದ ಬಿನ್ 

ಕ .ಭಿಂಚ ೇಗೌಡ

ನಿೇರಿನ ಟ್ಯಿಂಕ್ ಯಸ್ ು, 

ಕಲಿಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

05/05/2011 - ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕಸಬ - 1

ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ ನಗಯ ಸಭ ರ್ಯಪಿುಮ ಕಲಿಹಳಿಿ ಗರಭದಲಿನ ನಿರ್ ೇಶನ ಸಿಂಖ ಯ:ಡಿ2/1988/186, 

187, 88ಯ ನಿರ್ಸಿಗಳ್ಳ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಯಸ್ ು ಜಗವನತು ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ 

ಹ ಚಿವರಿಯಗಿ ಸ್ ೇರಿಸಿ ಖತ್ ಮಲಿ ನಭೂದ್ದಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ಯದತೂಡಿಸಲತ ಹಗೂ 

ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ndya Taluk, 

Mandya.

07/05/2011 27/05/2011

1563 ಎಸ್.ಪಿ. ಕ ಿಂಪ್ ೇಗೌಡ 

ಬಿನ್ ುಟ್ ೆೇಗೌಡ

ಆಯಣಿ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

23/05/2011 105, 106, 226 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಆಯಣಿ

ಆಯಣಿ ಗರಭದ ಆಸಿು ಸಿಂಖ ಯ : 105, 106, 226ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು ಶಿರೇ. ರಯೇಗೌಡ 

ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣಗೌಡ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಕಟೆಡ ನಿಮಿಸಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸಕಿಯದ ವಶಕ ೂ ತ್ ಗ ದತಕ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

24/05/2011 14/06/201153
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1564 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

23/05/2011 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 

110, 111

ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111ಯ ಜಮೇನತಗಳ್ ಭತಿಂಭಗದಲಿ 

ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿಯಿಂದ ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭಠಣದ ಭೂಲಕ ಅಗಸಯಹ ೂಳ ಮನತು ಸಿಂಕಿಿಸತವ 

ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ು ಜಗವನತು ಕ ಲವು ಗರಭಸಾಯತಳ್ಳ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

24/05/2011 16/06/2011

1608 ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/06/2011 111 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:111ಯ 22ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಆಸಪತ್ ರಮ ಜಮೇನಿನ ಒತತುವರಿಮ ಫಗ ೆ 

ಹಗೂ ಶಿರೇ.ರ ೇಣತಕ ನಮಕ್ ತ್ಲೂಿಕತ ಬೂ ಮಕಯತ, ಇವಯತ ಬೂಗಳ್ಿರಿಿಂದ ಹಣವನತು 

ಡ ದತ ಸತಳ್ಳಿ ವಯದ್ದಮನತು ದಖಲಸಿ ಹಗೂ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನಿನ ಒತತುವರಿಮನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸದ ೇ ವಯದ್ದ ನಿೇಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 18/06/2011 13/07/2011

1611 ಎಸ್.ಕ . ನಗ ೇಶ್ ಬಿನ್ 

ಕ ಿಂಪ್ ೇಗೌಡ

ಟೆಣಿಂಚಮತಿ 

ಮರ್ಜ ಅಧಯಕ್ಷಯತ

ಟಿ.ಬಿ.ಫಡವಣ , 

ಬಿಿಂಡಿಿಂಗನವಿಲ್  ಯಸ್ ು

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/06/2011 118 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಕಸಬ

ಉಪ್ಪಯಹಳಿಿ

ಉಪ್ಪಯಹಳಿಿ ಗರಭದ (ಟಿ ಬಿ ಸಕಿಲ್ ಫಡವಣ  ರರ್ಸಿ ಭಿಂದ್ದಯದ ಭಿಂಭಗ) 

ಸ.ನಿಂ:118ಯ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಕಟ್ ೆ ಜಗದಲಿ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಿಂ.ಎಸ್. ಅಧಯಕ್ಷಯತ (ನಗಭಿಂಗಲ) 

ಇವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಪ್ ಟ್ ೂರೇಲ್ ಫಿಂಕ್ ನಿಮಿಸಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸದರಿ 

ಜಗವನತು ಸಕಿಯದ ವಶಕ ೂ ತ್ ಗ ದತಕ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

18/06/2011 13/07/2011
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1612 ಪ್ಥಿಸ್ಯಥಿ

ಅಧಯಕ್ಷಯತ, ಹ ೂೇಫಳಿ 

ಬಿಜ ಪಿ ಶಕಿು ಕ ೇಿಂದರ 

ಗೌರಿಕೂಳ್ದ ಬಿೇದ್ದ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭ ಭತತು 

ಹ ೂೇಫಳಿ

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/06/2011 118 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:118ಯಲಿಯತವ ಆಧಮಧವ ಸ್ವಮ ದ ೇವಸ್ಾನದ ಹಗೂ ಸಕಿರಿ 

ಜಮೇನಿನಲಿ ಶಿರೇ ನವಿೇನ ಬಿನ್ ನಗಲ್ುಯ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ 

ಭಯಗಳ್ನತು ಕಡಿದ್ದಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಹಗೂ ಅಕರಭ ಯಸ್ ು ನಿಮಿಣ ಮಡತತಿುಯತವುದಯ ಫಗ ೆ 

ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

18/06/2011 13/07/2011

1639 ಪ್ಥಿಸ್ಯಥಿ

ಅಧಯಕ್ಷಯತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ 

ಹ ೂೇಫಳಿ ಬಿಜ ಪಿ ಶಕಿು 

ಕ ೇಿಂದರ 

ಗೌರಿಕೂಳ್ದ ಬಿೇದ್ದ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭ-

571418

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

25/06/2011 113 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:113ಯಲಿನ ಸ್ವಿಜನಿಕ ಉದ ೂೇಶಕ ೂ ಮೇಸಲಟೆ ಪ್ಕ್ಿ ಜಗದ 

ಅಕರಭ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸದರಿ ಜಮೇನನತು ಸಿಂಯಕ್ಷಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

27/06/2011 22/07/2011

1640 ರ್ ಿಂಕಟ್ ೇಶ್

ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಸಿಂಚಲಕಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

25/06/2011 ಅಸಸ್ ಯಿಂಟ್ 

ನಿಂ.845

ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ 13ನ ೇ ಡಿವಿಜನ್ ಯಲಿನ ಹಗೂ ಅಸಸ್ ಯಿಂಟ್ ನಿಂ.845ಯ ಸತಮಯತ 

54x34 ವಿಸಿುೇಣಿದ ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ು ಜಗವನತು ಶಿರೇ.ರ್ಸತದ ೇವ ಜ ೈನ್ ಬಿನ್ 

ಶಿಂತರಜಮಯ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

27/06/2011 22/07/201159
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1641 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

25/06/2011 27, 30 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:27, 30ಯಲಿನ ಶಿರೇ ವಿೇಯರ್ ೈಷಣವ ನದ್ದಮ ಸತಮಯತ 10ಗತಿಂಟ್  

ಜಗವನತು ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಹಗೂ ಸಕಿರಿ ಬವಿಮನತು ತಭಮ 

ವಶಕ ೂ ತ್ ಗ ದತಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕನೂನತ ರಿೇತಿ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

27/06/2011 22/07/2011

1648 ಹ ಚ್.ಕ . ಬ ೂೇಯಮಯ 

ಬಿನ್ ಬ ೂೇರ ೇಗೌಡ

ಹನಕ ರ ,ಕಸಬ 

ಹ ೂೇಫಳಿ

ಭಿಂಡಯ ತ್ ಭತತು ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

28/06/2011 513 ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕಸಬ - 2

ಹನಕ ರ 

ಹನಕ ರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:513ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಕ ರ  ಜಮೇನನತು ಶಿರೇ.ರಜ ಭತತು 

ವಿದಯನಗ ೇಿಂದರ ಯವಯತ  ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Ma

ndya Taluk, 

Mandya.

28/06/2011 23/07/2011

1664 ಶಿವಮಯ ಬಿನ್ 

ಕತಳ ಿೇಗೌಡ 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ, ಭಳ್ವಳಿಿ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಹಲಗೂಯತ 

ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಜೂಗನಹಳಿಿ, ಅರ್ಜಿ 

ಭೂಲಕ 

12/07/2011 77 ಭಿಂಡಯ

ಭಳ್ವಳಿಿ

ಹಲಗೂಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ

ಜೂಗನಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ, ಭಳ್ವಳಿಿ ತ್ಲೂಿಕತ, ಹಲಗೂಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಜೂಗನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ.77 

ಯಲಿ ಸ್ವಿಜನಿಕಯ ಉಯೇಗಕ ೂ ಇಯತವ ಜಗವನತು ುಟೆಸ್ವಮಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಬ ೂೇರ ೇಗೌಡ ಯವರಿಗ  ಭಿಂಜೂಯತ ಮಡಿಯತವುದನತು ಯದತೂ ಡಿಸಿ ಯಸ್ ು ಜಗ ಸ್ವಿಜನಿಕಯ 

ಉಯೇಗಕ ೂ ಮೇಸಲಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ndya Taluk, 

Mandya.

13/07/2011 07/08/2011
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61

62



1667 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ

ಕಯತತಿಂಗ ರ  ಗರಭ, 

ಭಿಂಡಯ ತ್ ಭತತು ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

12/07/2011 2, 60, 102/1 ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕ ೂತುತಿು - 1

ಕಯತಿಂಗ ರ 

ಕಯತತಿಂಗ ರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:2, 60, 102/1ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನಿನತು ಅಕರಭರ್ಗಿ 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸದರಿ ಜಮೇನನತು ಸ್ವಿಜನಿಕ 

ಉಯೇಗಕ ೂ ಮೇಸಲಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ndya Taluk, 

Mandya.

13/07/2011 07/08/2011

1703 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ

ಚಡಸಭತದರ, 

ಕ .ಆರ್.ಪ್ ೇಟ್  

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

05/08/2011 7, 10, 53, 64 ಭಿಂಡಯ

ಕೃಷಣರಜಪ್ ೇಟ್ 

ಕಸಬ

ಕೃಷಣರಜಪ್ ೇಟ್ 

ಚಡಸಭತದರ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:7, 10, 53, 64ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಕ ರ , ಗ ೂೇಮಳ್ ಹಗೂ 

ಸಮಶನ ಜಗವನತು ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,K.R

.Pet  Taluk, 

K.R.Pet. 

06/08/2011 01/09/2011

1708 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ, 

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

10/08/2011 104/2 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:104/2ಯ ಸಕಿರಿ ಆಟದ ಯೈದನಕ ೂ ಸ್ವಧೇನ ಆಗಿಯತವ 

ಜಗವನತು ಶಿರೇ.ಅಮತ್ ರಸ್ದ್, ಶಿಂತಿ ರಸ್ದ್ ಹಗೂ ಇವಯ ಸಹ ೂೇದಯಯತ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ  ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸ ಬ ೇಕಗಿ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

11/08/2011 05/09/201165
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1715 ಬ ೇನಮ

ಅಿಂಚ ಭೂಲಕ

17/08/2011 118 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಕಳಿಿಂಗನಹಳಿಿ

ಕಳಿಿಂಗನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:118ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಹಗೂ ಅಯಣಯ ಜಮೇನನತು 

ಶಿರೇ.ಲ್ ೂೇಕ ೇಶ್, ಜಮಭಮ ಹಗೂ ಇತಯಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

18/08/2011 13/09/2011

1727 ಹ ಚ್.ಸಿ. ಚನ ುೇಗೌಡ 

ಬಿನ್ ಚ್ಚಕೂುಟ್ ೆೇಗೌಡ 

ಹಗೂ ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ

ಹತಳ ಿೇನಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ದತದೂ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭಿಂಡಯ ತ್ಲೂಿಕತ 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

27/08/2011 ನಿರ್ ೇಶನ 

ಸಿಂಖ ಯ:341, 

119/2, 121, 122, 

123

ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ದತದೂ - 1

ಹತಳ ಿೇನಹಳಿಿ

ಹತಳ ಿೇನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಪ್ರಥಮಕ ಕೃಷ್ಟ ತಿುನ ಸಹಕಯ ಸಿಂಘದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೂ 20ಅಡಿ ಅಗಲದ 

ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ುಮನತು ಅಕೂಕೂದ ನಿರ್ ೇಶನದಯಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ndya Taluk, 

Mandya.

29/08/2011 23/09/2011

1737 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಹ ೂಸಹ ೂಳ್ಲತ

ಕ .ಆರ್.ಪ್ ೇಟ್  ಟ್ೌನ್, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

02/09/2011 - ಭಿಂಡಯ

ಕೃಷಣರಜಪ್ ೇಟ್ 

ಕಸಬ

ಹ ೂಸಹ ೂಳ್ಲತ

ಹ ೂಸಹ ೂಳ್ಲತ ಗರಭದ ಚ್ಚಕೂಕ ರ ಗ  ದಕ್ಷಿಣ ಭಗದಲಿಯತವ ುಯಸಭ  ನಿರ್ ೇಶನ ಜಗವನತು 

ಹಗೂ ಹರಿಹರ ೇಶವಯ ದ ೇವಸ್ಾನದ ಜಗವನೂು ಸಹ ಕ ಲವು ಫಲ್ಡಯಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ತ್ ೂೇಟ ನಿಮಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,K.R

.Pet  Taluk, 

K.R.Pet. 

03/09/2011 28/09/2011
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1742 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಹಳ್ದದಸನಹಳಿಿ

ಬಿ.ರ್ಜ.ುಯ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭಳ್ವಳಿಿ ತ್. ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ

, ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

07/09/2011 - ಭಿಂಡಯ

ಭಳ್ವಳಿಿ

ಬಿ.ರ್ಜ.ುಯ ಹ ೂೇಫಳಿ I

ಹಳ್ಿದಸನಹಳಿಿ

ಹಳ್ಿದಸನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸಮಶನ ಜಗವನತು ಬಜತ ಜಮೇನಿನವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Mal

avalli Taluk, 

Malavalli. 

09/09/2011 05/10/2011

1745 ರ್ ೈ.ಎಿಂ. 

ಹನತಯೇಗೌಡ ಬಿನ್ 

ರ್ಜ. ಭರಿೇಗೌಡ

ಮಡಗನಹಳಿಿ, 

ಸಿ.ಎ.ಕ ರ . ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

, ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

07/09/2011 236 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

C.A.ಕ ರ - IIIನ ೇ ವಲಮ

ಮಡಗನಹಳಿಿ

ಮಡಗನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:236ಯ 2ಎಕರ  2ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಜಮೇನಿಗ  ನಕಲತ 

ಸ್ಗತವಳಿ ಭತತು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಮಡಿಸಿಕ ೂಿಂಡತ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

09/09/2011 05/10/2011

1746 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಬ ಕೂಳ್ಲ್ 

ಕ ೂಪಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

 ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

09/09/2011 308, 309, 310 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕ ೂಪ ಹ ೂೇಫಳಿ

ಬ ಕೂಳ್ಲ್ 

ಬ ಕೂಳ್ಲ್  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:308, 309, 310ಯಲಿ ಸಕಿಯಕ ೂ ಭತಟತೆಗ ೂೇಲತ ಹಕಿಕ ೂಿಂಡ 

ಜಮೇನನತು ತಹಸಿೇಲ್ೂರ್, ಭದೂೂಯತ ಇವಯ ಸಹಮದ್ದಿಂದ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಖತ್  

ಸೃಷ್ಟೆಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 09/09/2011 05/10/201171
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1758 ಎ.ಅನಿಂತ್ಚಮಿ

ವಯಸಸ್ಾಕ ಟರಸಿೆ.

 ತಿಯತವನಿಂದಳವರ್ 

ಸನಿುಧ ಟರಸ್ೆ (ರಿ). 

ಆಡಳಿತ ಕಛ ೇರಿ, 

2967, ಎ.ರಭಣಣ 

ಬಿೇದ್ದ, ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ-

571 438. ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಮ:9448836913

. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

24/09/2011 338/1 ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕ .ಶ ಟಿೆಹಳಿಿ-1

ಕಿಯಿಂಗೂಯತ

ಕಿಯಿಂಗೂಯತ ತ್ಲೂಿಕಿನ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:338/1ಯ 14ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಜಮೇನಿನಲಿ (ಹತಲತಿ 

ಫನಿು) ಗರಭಸಾಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಸ್ಗತವಳಿ ಮಡತತಿುಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Srir

angapatna 

Taluk, 

Srirangapatn

a. 

24/09/2011 19/10/2011

1759 ಗಿರಿಗೌಡ ಹಗೂ 

ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ

ಬ ಸಗಯಹಳಿಿ, 

ಕ ೂಪಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್. ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

24/09/2011 221, 222 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕ ೂಪ -IIIನ ೇ ವಲಮ

ಬ ಸಗಯಹಳಿಿ

ಬ ಸಗಯಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:221, 222ಯ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನಿನಲಿ ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಅಿಂಗಡಿ ಹಗೂ ಖಸಗಿ ಶಲ್  ನಿಮಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

26/09/2011 21/10/2011

1762 ಶಿರೇಭತಿ. ಕ .ಎಸ್. 

ಪ್ ರೇಭ ಕ ೂೇಿಂ. ಎನ್. 

ಬ ೂೇಯಮಯ

ಫೂದತಗತಪ್ ಪ ಗರಭ, 

ಕಸಬ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್. ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

28/09/2011 31/3, 31/4ಬಿ ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕಸಫ-1ನ ೇ ವಲಮ

ಫೂದತಗತಪ

ಫೂದತಗತಪ್ ಪ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:31/3, 31/4ಬಿ ಯ 5ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು 

ಶಿರೇಭತಿ.ಜಮಯತು ಕ ೂೇಿಂ ಡಿ.ಕ ಿಂಮಯ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

30/09/2011 25/10/2011
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1773 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಭಹದ ೇವುಯ ಭತತು 

ತರಿೇುಯ

ಕಸಬ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

03/10/2011 102/ಪಿ1 ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕಸಫ

ಭಹದ ೇವುಯ

ಭಹದ ೇವುಯ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:102/ಪಿ1ಯಲಿನ 3ಎಕರ  ಸಕಿರಿ ಕತಷ್ಟೂ ಜಮೇನಿಗ  ಎಿಂ.ಎಸ್. 

ಜಮರಭ ಇವಯತ ಅಕರಭ ಖತ್  ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವ ಫಗ ೆ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Srir

angapatna 

Taluk, 

Srirangapatn

a. 

10/10/2011 05/11/2011

1797 ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್ ಗರಭ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/11/2011 - ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್ ಗರಭದಲಿನ ಶಿರೇನಿರ್ಸ ಕ್ ೇತರ, ಶಿರೇ ರವಿ ವಿೇರಿಂಜನ ೇಮ ಹಗೂ ಇತಯ 

ುರತನ ದ ೇರ್ಲಮಕ ೂ ಸ್ ೇರಿದ ಜಮೇನನತು ಅಕೂಕೂದ ಜಮೇನಿನವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಕಟಿೆಯತವ ರ್ಣಿಜಯ ಭಳಿಗ ಗಳ್ನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Srir

angapatna 

Taluk, 

Srirangapatn

a. 

18/11/2011 13/12/2011

1804 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ.

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

21/11/2011 107/6 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:107/6ಯ 1ಎಕರ  15ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು ಪಲೇಸ್ ಠಣ  

ಭತತು ಅಿಂಚ  ಕಛ ೇರಿಗ  ಮೇಸಲಟೆ ಜಗವನತು ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

22/11/2011 16/12/201177
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1910 ಎನ್.ಆರ್. 

ಗ ೂೇವಿಿಂದರಜತ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇಟ್. ರಭಣಣ

ನ ಲಿಗ ರ  ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

21/05/2012 ಹ ೂಸ ಖತ್  

ಅಸಸ್ ಯಿಂಟ್  

ನಿಂ:94/133/1 

ಹಗೂ ಇತರ 

ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ನ ಲಿಗ ರ 

ನ ಲಿಗ ರ  ಗರಭದ ಹ ೂಸ ಖತ್  ಅಸಸ್ ಯಿಂಟ್  ನಿಂ:94/133/1 ಹಗೂ ಇದಯ 

ಸತತುಭತತುಲನ ಕ ೂೇಟ್ಯಿಂತಯ ಬ ಲ್ ಬಳ್ಳವ  ಗರಭಠಣ ಜಮೇನಿಗ  ಶಿರೇ.ಬಲತ ಹಗೂ 

ಇವಯ ಸಹ ೂೇದಯಯತ ಅಕರಭ ಖತ್  ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ, ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Executive 

Officer, 

Taluk 

Panchayath, 

Nagamangala

22/05/2012 17/06/2012

1922 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಕಿಕ ೂೇರಿ

ಕಿಕ ೂೇರಿ ಗರಭ, 

ಕ .ಆರ್. ಪ್ ೇಟ್ , ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

05/06/2012 13 ಭಿಂಡಯ

ಕೃಷಣರಜಪ್ ೇಟ್ 

ಕಿಕ ೂೇರಿ

ಕಿಕ ೂೇರಿ

ಕಿಕ ೂೇರಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:13ಯ 3ಎಕರ  05ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಗತಿಂಡತ ತ್ ೂೇು ಜಮೇನನತು 

ಅಕೂಕೂದ ಜಮೇನಿನವಯತ (ರಭವಿಗಳ್ಳ) ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,K.R

.Pet  Taluk, 

K.R.Pet. 

06/06/2012 02/07/2012

1986 ಕತಳ ಿೇಗೌಢ ಬಿನ್ 

ಮಳಿೇಗ ೇಗೌಡ

ತರಿೇಕ ರ  ಗರಭ, 

ಕ ೂಪಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

10/12/2012 57 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕ ೂಪ-Iನ ೇ ವಲಮ

ತರಿಕ ರ 

ತರಿೇಕ ರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:57ಯ 32ಗತಿಂಟ್  ಸಮಶನ ಜಗದಲಿ ಶಿರೇ. ಟಿ.ದಸಪ ಬಿನ್ 

ತಿಯೇಗೌಡ ಹಗೂ ಚನ ುೇಗೌಡ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಸ್ಗತವಳಿ ಮಡತತಿುಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

11/12/2012 06/01/2013
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2043 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಕ ೂಯೇಯಹಳಿಿ

ಕಸಬ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭಿಂಡಯ ತ್ಲೂಿಕತ 

ಭತತು ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

28/05/2013 120 ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕಸಬ - 1

ಕ ೂಯೇಯಹಳಿಿ

ಕ ೂಯೇಯಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:120ಯಲಿ ಕ ಲವು ಫಲ್ಡಯಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ 

ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಭನ ಗಳ್ನತು ಹಗೂ ಶ ಡ್ ಗಳ್ಳ ನಿಮಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ , 

ಸದರಿ ಜಮೇನನತು ಸ್ವಿಜನಿಕ ಉಯೇಗಕ ೂ ಮೇಸಲಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ndya Taluk, 

Mandya.

30/05/2013 01/07/2013

2051 ಗಿರಿೇಶ್ ವಿ. ಬಿನ್ 

ರ್ ಿಂಕಟ್ ೇಶ್

ತ್ ೈಲೂಯತ ಗರಭ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

04/07/2013 ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕಸಬ - 1

ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ ನಗಯ ರ್ಯಪಿುಮ ಹ ೂಸಹಳಿಿ, ಕ .ಹ ಚ್.ಬಿ. ಕಲ್ ೂೇನಿಮಲಿಯತವ ಸರ್ ಿ ನಿಂ.100, 

62/4, 62/5ಯ ಭಧ್ ಯ ಇಯತವ ಹದ್ದೂಗ  ಹಿಡಿದ ಯಸ್ ು ಜಗವನತು ಶಿರೇ. ರ ೇವಣಣ ಯವಯತ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಗೃಹ ನಿಮಿಣ ಮಡತತಿುಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ , 

ಸದರಿ ಜಗವನತು ಸಿಂಯಕ್ಷಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 08/07/2013 08/08/2013

2065 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಫಳ ಅತಿುಗತಪ್ ಪ

ಕಸಬ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಪ್ಿಂಡವುಯ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

02/08/2013 35, 36, 45ಪಿ1, 

45ಪಿ2

ಭಿಂಡಯ

ಪ್ಿಂಡವುಯ

ಕಸಬ1

ಫಳ ಹತಿುಗತಪ್ ಪ

ಫಳ ಅತಿುಗತಪ್ ಪ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:35, 36, 45ಪಿ1, 45ಪಿ2 ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಕ ರ  ಜಗವನತು 

ಕ ಲವು ರಭವಿಗಳ್ಳ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ , ಸದರಿ 

ಜಗವನತು ಸಿಂಯಕ್ಷಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Pan

davapura 

Taluk, 

Pandavapura. 

27/08/2013 27/09/201383
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2068 ಶಿರೇಭತಿ. ಸಿದೂಭಮ 

ಕ ೂೇಿಂ ಲ್ ೇಟ್ ಕ . 

ಸಿಿಂಗರಮಯ

ಕ ೂಯೇಯಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಕಸಬ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭಿಂಡಯ ತ್ಲೂಿಕತ 

ಭತತು ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

24/08/2013 63 (ಹ ೂಸ 

ಸ.ನಿಂ:259)

ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕಸಬ - 1

ಹ ೂನಗನಹಳಿಿ

ಹ ೂನಗನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:63 (ಹ ೂಸ ಸ.ನಿಂ:259)ಯ 3ಎಕರ  27ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ 

ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನಿನಲಿನ ಅಕರಭ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ndya Taluk, 

Mandya.

26/08/2013 26/09/2013

2072 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ತ್ಲೂಿಕತ ಭತತು ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

02/09/2013 104/4 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:104/4ಯ ಸಕಿರಿ ಫಸ್ ನಿಲ್ೂಣದ ಜಗದಲಿ ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಕಟೆಡಗಳ್ಳ ನಿಮಿಸಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

03/09/2013 03/10/2013

2118 ಶಿರೇ. ಶಿಂಕಯಲಿಂಗಮಯ

ತರಿೇಕ ರ , ಹಯಳ್ಕ ರ  

ಅಿಂಚ , ಕ ೂಪ 

ಹ ೂೇಫಳಿ, ಭದೂೂಯತ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

9972109269

19/12/2013 100/1 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕ ೂಪ-Iನ ೇ ವಲಮ

ತರಿಕ ರ 

ತರಿಕ ರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:100/1ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಹಳ್ಿ ಜಗವನತು ರಭವಿಯದ ಶಿರೇಭತಿ. 

ಪ್ವಿತಭಮ ಕ ೂೇಿಂ ಭತದೂಮಯ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಮೇನನತು ಸಿಂಯಕ್ಷಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

21/12/2013 21/01/2014
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2144 ನಿೇಯಗಿಂಟಿ ರಭಕೃಷಣ 

ಬಿನ್ ಶಿವಮಯ

ಎ.ಕ . ಕಲ್ ೂೇನಿ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

23/01/2014 ಸ.ನಿಂ:111ರಿಿಂದ 

116ಯವರ ಗ , 121 

ರಿಿಂದ 

275ಯವರ ಗ , 

296ರಿಿಂದ 421

ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:121 ರಿಿಂದ 275ಯವರ ಗ , ಸ.ನಿಂ:296ರಿಿಂದ 421, ಸ.ನಿಂ:111ರಿಿಂದ 

116ಯವರ ಗ  ಇಯತವ ರಜಕಲತರ್  ಹಗೂ ಇತರ  ಸಕಿರಿ ಜಮೇನತಗಳ್ಲಿ ಶಿರೇ. ಧಯಣ ೇಿಂದರ 

ಬಫತ ಬಿನ್ ರ್ಸತದ ೇವ್ ಜ ೈನ್ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಯಸ್ ುಗಳ್ಳ ನಿಮಿಣ 

ಮಡತತಿುಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 24/01/2014 23/02/2014

2165 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ಕ ೂಪ ಭತತು 

ಅಿಂಕತಶುಯ

ಕ ೂಪ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/03/2014 60ಯ ಬಜತ ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕ ೂಪ-IIನ ೇ ವಲಮ

ಅಿಂಕತಶುಯ

ಅಿಂಕತಶುಯ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:60ಯ ಬಜತವಿನಲಿಯತವ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು ಕ ೂಪ 

ಗರಭದ ಸರ್ವಿದಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಸ್ ಾಮ ಬ .ವಿರ್ ೇಕನಿಂದ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ಿ ಿಂಚಮತಿ 

ಅಧಯಕ್ಷಯತ ಹಗೂ ರಜಕಿೇಮದವಯತ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ 

ಕಟೆಡಗಳ್ಳ ನಿಮಿಸತತಿುಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಗವನತು ಸ್ವಿಜನಿಕ 

ಉಯೇಗಕ ೂ ಮೇಸಲಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 24/03/2014 24/04/2014

2172 ದ ೇವರಜತ ಬಿನ್ 

ದನಿನಿಿಂಗನ ಕರಿೇಗೌಡ

ಮಮಪನಹಳಿಿ, 

ಫಸರಳ್ಳ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭಿಂಡಯ ತ್ಲೂಿಕತ 

ಹಗೂ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

04/04/2014 85, 86 ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಫಸರಳ್ಳ - 1

ಮಮಪನಹಳಿಿ

ಮಮಪನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:85ಯ 1ಎಕರ  20ಗತಿಂಟ್  ಹಗೂ ಸ.ನಿಂ:86ಯ 33ಗತಿಂಟ್  

ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು ಗರಭಸಾರದ ಶಿರೇಭತಿ. ಮಮಭಮ, ಇವಯ ುತರಯತ ಹಗೂ ಶಿರೇ. 

ಡಿ.ಕ ಿಂಮಯ ಭತತು ಇವಯ ುತರಯತ ಕಿಂದಮ ಅಧಕರಿಗಳ್ ಸಹಮದ್ದಿಂದ ಅಕರಭರ್ಗಿ 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕನೂನತ ರಿೇತ್ಯ ಸೂಕು ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಹಗೂ 

ಸದರಿ ಜಮೇನನತು ಸಿಂಯಕ್ಷಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Assistant 

Commissione

r, Mandya 

District, 

Mandya

05/04/2014 04/05/201489
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2179 ಶಿರೇ. ರಜಕ ೇಶವ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇಟ್. ದಸಪ 

ಹಗೂ ಇತಯಯತ

ಕ .ರ್ಜ. ಯಸ್ ು, ಪ್ ೇಟ್  

ಬಿೇದ್ದ, ಗಿಂಜಿಂ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭತಲಕ

21/04/2014 ಖತ್ 

ನಿಂ.ರ್ಜ.498/314

2, ರ್ಜ499/3143, 

ರ್ಜ500/3144

ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕಸಫ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಗಿಂಜಿಂನಲಿಯತವ ುಯಸಭ ರ್ಯಪಿುಗ ೂಳ್ಟೆ ನಿರ್ ೇಶನ ಆಸಿುಮ ಸಿಂ:498/3172, 

499/3143, 500/3144ಯ ಸಕಿರಿ ಜಗದಲಿ ಶಿರೇ.ಬಲರಜತ ಹಗೂ ಇವಯ ಸಹ ೂೇದಯಯತ 

ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ನಿರ್ ೇಶನಗಳ್ನತು ನಿಮಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ುಯಸಭ 

ಭತಖಯಧಕರಿಮವಯತ, ಒತತುವರಿ ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸದ  ನಿಲಿಕ್ಷಯ ತ್ ೂೇಯತತಿುಯತವುದಯ ಫಗ ೆ 

ಕನೂನತ ರಿೇತ್ಯ ಸೂಕು ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಹಗೂ ಅಕರಭ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ, 

ಸದರಿ ಜಗವನತು ಸ್ವಿಜನಿಕ ಉಯೇಗಕ ೂ ಮೇಸಲಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 23/04/2014 25/05/2014

2185 ವಿಜಮ ಕನಿಟಕ 

ದ್ದನತಿರಕ 

ದ್ದನಿಂಕ : 04-03-

2014

05/05/2014 146 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಆತಗೂಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ

ಹ ಭಮನಹಳಿಿ

ಹ ಭಮನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:146ಯಲಿನ 01-04 (ಎ-ಗತಿಂ) ಸಕಿರಿ ಗತಿಂಡತ ತ್ ೂೇು 

ಜಮೇನಿನಲಿ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಸಭತದಮ ಬವನ, ಸಿಿಂಡಿಕ ೇಟ್ ಬಯಿಂಕ್ ಶಖ , ಶತ ಚ್ಚಕಿತ್್ 

ಕ ೇಿಂದರ, ಅಿಂಗನರ್ಡಿ ಕ ೇಿಂದರ ಹಗೂ ಖಸಗಿಮವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಗೃಹ ನಿಮಿಸಿಯತವುದಯ 

ಫಗ ೆ ಅಧಕರಿಗಳ್ಳ ಯವುದ ೇ ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿದ್ದಯತವ ಫಗ ೆ ಹಗೂ ಸದರಿ ಅಕರಭ 

ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 06/05/2014 06/06/2014

2188 ರ್ಜ. ತಿಭಮಮಯ ಬಿನ್ 

ಮೇಟಗೌಡ

ನಿಂಜಪ ಬಿನ್ 

ಅರ್ ವೇಯಹಳಿಿ ಗೌಡಮಯ, 

ಆಫಲರ್ಡಿ, 

ಕ ೂಪಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

20/05/2014 117 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

ಕ ೂಪ-Iನ ೇ ವಲಮ

ಆಫಲರ್ಡಿ

ಆಫಲರ್ಡಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:117ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಹಳ್ಿವನತು ಶಿರೇ.ನಿಂಜಪ ಯವಯತ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಜ .ಸಿ.ಬಿ. ಭತತು ಟ್ರಕೆರ್ ನಿಿಂದ ಭತಚ್ಚಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ  

ಜಗವನತು ಸಿಂಯಕ್ಷಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Ma

ddur Taluk, 

Maddur. 

21/05/2014 21/06/2014
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2204 ಎಸ್. ಸಿದೂಮಯ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇ|| ಹನತಮಸಿದೂಮಯ

ಎಸ್.ಎನ್.ನಿಲಮ, 

ಎಿಂ.ಐ.ರ್ಜ. 49, 1ನ ೇ 

ಹಿಂತ ಕ .ಹ ಚ್.ಪಿ. 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/06/2014 62 ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕಸಬ - 1

ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ ನಗಯ ಸಭ ರ್ಯಪಿುಮಲಿನ ಸ.ನಿಂ:100, 62/4 ಭತತು 62/5ಯ ಭಧ್ ಯಮ 

ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ು ಜಗವನತು ಶಿರೇ. ಬಿ. ರ ೇವಣಣ ಬಿನ್ ಬ ೂೇರ ೇಗೌಡ ಯವಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 18/06/2014 18/07/2014

2209 ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ, 

ತೂಬಿನಕ ರ  ಹಗೂ 

ಉಯಮಯಕಸಲಗ ರ 

ಕ ೂತುತಿು ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಕಲ್ ೇನಹಳಿಿ (ಪೇ), 

ಭಿಂಡಯ ತ್ಲೂಿಕತ 

ಹಗೂ ರ್ಜಲ್ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

27/06/2014 ಉಯಮಯಕಸಲ

ಗ ರ  ಗರಭದ 

ಸ.ನಿಂ:135

ಭಿಂಡಯ

ಭಿಂಡಯ

ಕ ೂತುತಿು - 1

ಉಯಮಯಕಸಲಗ ರ 

ಮಲಮೂಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:155ಯಲಿ 18-35 (ಎ-ಗತಿಂ), ಎಲ್  ಚಕನಹಳಿಿ ಸ.ನಿಂ:126ಯಲಿ 

56-25(ಎ-ಗತಿಂ) ಭತತು ಉಯಮಯಕಸಲಗ ರ  ಸ.ನಿಂ:135ಯಲಿ 15-09 (ಎ-ಗತಿಂ) ಕ ರ  ಜಮೇನತ 

ಸ್ ೇರಿ ಸತಮಯತ 90-30 (ಎ-ಗತಿಂ) ಜಮೇನನತು ಸಕಿಯದ್ದಿಂದ ವಿಶ ವೇಶವಯಮಯ ಸ್ುತಕ ೂೇತುಯ 

ಸಿಂಸ್ ಾ ಮವರಿಗ  ಭಿಂಜೂಯತ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿದತೂ, ಇವಯತ ಭಿಂಜೂರಿಗಿಿಂತ ಅಧಕರ್ಗಿ 

ಉಯಮಯಕಸಲಗ ರ  ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:135ಯಲಿನ 13-30 (ಎ-ಗತಿಂ) ಸಕಿರಿ ಕ ರ  ಜಮೇನಿಗ  

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡತ ಕಿಂಪ್ೌಿಂಡ್ ನಿಮಿಸತತಿುಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ , 

ಸದರಿ ಜಗವನತು ಸ್ವಿಜನಿಕ ಉಯೇಗಕ ೂ ಮೇಸಲಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 28/06/2014 29/07/2014

2218 ಡ|| ಪ್ಥಿಸ್ಯಥಿ 

ವಿ.ಗೌಡ, ಅಧಯಕ್ಷಯತ

ಭಯತಿೇಮ ಜನತ್ 

ಪ್ಟಿಿ, ನಗಭಿಂಗಲ 

ವಿಧ್ನಸಭ ಕ್ ೇತರ, 

ವಿಶ ವೇಶವಯಮಯ 

ಗರಮೇಣಭವೃದ್ದಧ 

ಬಯಿಂಕ್ ಎದತಯತ, 

ಬಿ.ಎಿಂ.ಯಸ್ ು, 

ನಗಭಿಂಗಲ - 571 

27/08/2014 3 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿ

ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:3ಯಲಿಯತವ ಸಕಿರಿ ಕ ರ  ನಿಮಿಣಕ ೂ ಬೂ ಭಿಂಜೂಯತ 

ಮಡಿಯತವ ಜಗವನತು ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದರಿಿಂದ 

ಕತಡಿಮತವ ನಿೇರಿಗ  ತ್ ೂಿಂದರ ಮತಿಂಟ್ಗಿದತೂ, ಸದರಿ ಅಕರಭ ಒತತುವರಿಮನತು ತತತ್ಿಗಿ 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 08/09/2014 08/10/201495
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2235 ಬಫತ ರಜ ೇಿಂದರ 

ರಸ್ದ್ ಬಿನ್ 

ಶಿವನಿಂಜ ೇಗೌಡ

ಭಿಂತನಹಳಿಿ ಗರಭ 

ಹಗೂ ವಸಿಂತ ಬಿನ್ 

ಸಿದ ಧೇಗೌಡ, ಅಗಚಹಳಿಿ 

ಗರಭ, ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

17/10/2014 42 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಜವಯನಹಳಿಿ

ಜವಯನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:42ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನನತು ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಒತತುವರಿದಯಯ 

ವಿಯತದಧ ಕನೂನತ ರಿೇತ್ಯ ಸೂಕು ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 18/10/2014 18/11/2014

2250 ಶಿರೇ ಜಯರಯೇಗೌಡ 

ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್  

ನಯಸಿಿಂಹ ೇಗೌಡ

ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

19/01/2015 67 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಗ ೂೇವಿಿಂದಘಟೆ

ಗ ೂೇವಿಿಂದಘಟೆ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:67ಯಲಿನ ಸಕಿರಿ ಜಮೇನನತು ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಒತತುವರಿದಯಯ 

ವಿಯತದಧ ಕನೂನತ ರಿೇತ್ಯ ಸೂಕು ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 17/03/2015 13/04/2015

2253 ಭದನ್ ರವ್ ಸಿಿಂಧ್ 

ಪಣಿಮಯನವಯ 

ಬಿೇದ್ದ, ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. ಅರ್ಜಿಭೂಲಕ

01/12/2014 ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕಸಫ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ುಯಸಭ  ರ್ಯಪಿುಮಲಿ ಶಿರೇ.ಕ . ಸ್ ೂೇಭಶ ೇಖರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ ಇವಯತ ಖತ್  ಸಿಂಖ ಯ : 

5361/37ಯ ಭನ ಮನತು ನಿಮಭಬಹಿಯರ್ಗಿ ಖರಿೇದ್ದಸಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಹಗೂ ಕೂದ ಯಸ್ ು 

ಜಗವನತು ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದಯ ಫಗ ೆ ಕನೂನತ ರಿೇತ್ಯ ಸೂಕು 

ಕರಭ ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 03/12/2014 04/01/2015

96

97

98



2272 ಗೌಡಮಯ ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್ 

ಶಿವರಭಮಯ 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.ಅರ್ಜಿ ಭೂಲಕ

19/01/2015 111 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:111ಯ 22ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಆಸಪತ್ ರಮ ಜಮೇನಿನಲಿನ ಅನಧಕೃತ 

ಒತತುವಿರಮನತು ತ್ ಯವುಗಗ ೂಳಿಸಲತ ಆದ ೇಶಿಸತವುದತ ಭತತು ಅನವಶಯಕ ವಿಳ್ಿಂಫ 

ಮಡತತಿುಯತವ ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿಮ ಕಿಂದಮ ಅಧಕರಿಗಳ್ ಯೇಲ್  ಕನಿಟಕ ಬೂ ಕಿಂದಮ 

ಕಯೂ 2007ಯ ಕಲಿಂ 192[1][4]ಯ ಕರಮನಲ್ ಮಕದೂಯಗ  ಆದ ೇಶಿಸಬ ೇಕ ಿಂದತ ದೂಯತ 

ಸಲಿಸಿಯತತ್ುರ .

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

12/02/2015 15/03/2015

2273 ಸಿ.ಬಿ.ರಕಶ್ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇಟ್ ಬ ೂೇರ ೇಗೌಡ 

ಚಭಲ್ುಯ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.

08/01/2015 25 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಅಗಚಹಳಿಿ

ಅಗಚನಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸರ್ ೇಿ ನಿಂಫರ್ 25ಯಲಿಯತವ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನಿಗ  

ಸಿಂಫಿಂಧಸಿದಿಂತ್  ಜವಯನಹಳಿಿ ಗರಭ ಿಂಚಯುಮಲಿ ಅಸ್ ಸ್ ಯಿಂಟ್ 160ಯಿಂತ್  ಅಕರಭ 

ಖತ್  ಮಡಿದತೂ, ಈ ಫಗ ೆ ದಖಲತ ಮಡಿಯತವ ಅಪಿೇಲತ ರಕಯಣವನತು ಇತಯಥಿ ಮಡದ ೇ 

ಇಯತವ ಕಮಿನಿವಿಹಣಧಕರಿ ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ ಿಂಚಯು ಇವಯ ವಿಯತದಧ ಕರಭ 

ಜಯತಗಿಸಿ ಒತತುವರಿ ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

12/02/2015 15/03/2015

2274 ಶಿವಣಣಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇಟ್ ಗಿಂಗಪ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಕರಸ್, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.

08/01/2015 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿಮಲಿ ಹದತ ಹ ೂೇಗತವ ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿ-ಬ ಳ್ಳಿಯತ ರ್ಜಲ್ಿ ಇತರ   ರ್ಜಲ್ಿ 

ಇತರ  ಸಕಿರಿ ಯಸ್ ುಮಲಿನ ಅನಧಕೃತ ಒತತುವರಿ/ಕಟೆಡಗಳ್ನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ 

ಕಿಂದಮ ಅಧಕರಿಗಳ್ಳ ವಿಳ್ಿಂಫ ಮಡತತಿುಯತವ ಫಗ ೆ ದೂಯತ ಅರ್ಜಿ ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Nel

amangala 

Taluk, 

Nelamangala

13/02/2015 15/03/2015101
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2292 ಅಯಣಿ ಗರಭಸಾಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ,

18/12/2014 127 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಆಯಣಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ, ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಅಯಣಿ ಗರಭದ ಸರ್ ೇಿ 

ನಿಂಫರ್ 127ಯಲಿಯತವ ಸಕಿರಿ ಕ ರ ಮ ಜಮೇನಿನಲಿಯತವ ಎಲ್ಿ ಅನಧೇಕೃತ 

ಒತತುವರಿಗಳ್ನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

26/02/2015 20/03/2015

2319 ಜಮಲಕ್ಷಮಭಮ 

ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್ 

ಕ ೂೇಿಂ.ರಭಕೃಷಣ, 

ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.

08/04/2015 31, 32 ಭತತು 33 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ, ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿ ಗರಭದ್ದಿಂದ 

ಸರ್ ಿ ನಿಂ.31, 32 ಭತತು 33 ಯ ಭೂಲಕ ಹದತ ಹ ೂೇಗತವ ಸಕಿರಿ ಕಲತದರಿಮನತು 

ನಗರಜತ ಬಿನ್ ಬ ೂೇರ ೇಗೌಡ ಭತತು ಇತರ  ಸ್ವಿಜನಿಕತರ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿ , 

ಕಟೆಡ ನಿಮಿಸಿಯತವವಯ ಯೇಲ್  ಬೂ ಕಿಂದಮ ಕಯದ  ಕಲಿಂ:192(



2328 ಶಿವಣಣಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇ.ಗಿಂಗಣಣ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ 

ಗರಭ,ಬ ಳ್ಳಿಯತ 

ಹ ೂೇಫಳಿ,ನಗಭಿಂಗಲ

 ತ್ಲೂಿಕತ,ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

27/04/2015 S.H.Road ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಬ ೂಭಮನಹಳಿಿ ಗರಭರ್ಗಿ 

ಉಭಮರ್ ನಗಯ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭಠಣದ ಭೂಲಕ ಎಸ್ .ಹ ಚ್.-19 ಯಸ್ ುಮನತು 

ಸಿಂಕಿಿಸತವ ರ್ಜಲ್ಿ ಇತಯ ಯಸ್ ುಮಲಿ ಅನಧಕೃತ ಒತತುವರಿಗಳ್ನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸತವ ಫಗ ೆ.

Tahsildar,Nag

mangala 

Taluk, 

Nagmangala. 

15/05/2015 30/05/2015

2333 ಭದನ್ ರವ್ ಸಿಿಂಧ್  

ಬಿನ್ ಖಡ ೂೇರ್ಜರವ್

ಪಣಿಮಯ ಬಿೇದ್ದ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ.

15/05/2015 ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕಸಫ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಕ .ಸ್ ೂೇಭಶ ೇಖರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಮಪ, ಪಣಿಮಯ ಬಿೇದ್ದ ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ ಇವಯತ ಯಸ್ ು 

ಒತತುವರಿ ಮಡಿ 13 ಅಡಿಗಳ್ಷತೆ ಯಸ್ ು ಒತತುವರಿ ಮಡಿಯತವುದಲಿದ ೇ ಈತನಿಂತಯೇ ಕ ಲವಯತ 

ಕೂಡ ಯಸ್ ು ಒತತುವರಿ ಮಡಿಯತವ ಫಗ ೆ ದೂಯತ.

D.C.Mandya 23/05/2015 15/06/2015

2339 .ವಿರ್ಜಕತಮಯ ಬಿನ್ 

ಎಿಂ.ಎನ್ ನಗರಜತ,

ಬರಹಮಣ ಬಿೇದ್ದ, 

ನಗಭಿಂಗಲ ಟ್ೌನ್, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.

25/05/2015 68 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ದ ೇವಲ್ುಯ

ತಟೆಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ, ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ದ ೇವಲ್ುಯ ಹ ೂೇಫಳಿ, ತಟೆಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸರ್ ಿ 

ನಿಂಫರ್ 68ಯಲಿ 4.00 ಎಕರ  ಜಮೇನನತು ಷಯತತು ಉಲಿಿಂಘಿಸಿ ಮರಟ ಮಡಿಯತವ ಫಗ ೆ 

ತನಿಖ ಗ  ಆದ ೇಶಿಸಿ, ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ದ ಜಮೇನತ ಸಕಿಯದ ವಶಕ ೂ 

ತ್ ಗ ದತಕ ೂಳ್ಳಿವುದಯ ಫಗ ೆ.

D.C.Mandya 22/04/2016 05/05/2016107
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2345 ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ 

ಸ್ವಿಜನಿಕಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.

15/06/2015 104 ರಿಿಂದ 107 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸ.ನಿಂ:104, 107ಯವರ ಗ  

ಸಕಿರಿ ಶಲ್ ಗಳ್ ಆಟದ ಯೈದನಗಳ್ ಜಮೇನತಗಳ್ಲಿನ ಅನಧಕೃತ ಕಟೆಡಗಳ್ 

ಅಸಸಮಿಂಟ್ ಗಳ್ ಫಗ ೆ ತನಿಖ ಮನತು ಕ ೈಗ ೂಳ್ಿಬ ೇಕ ಿಂದತ ಕ ೂೇರಿ.

D.C.Mandya 22/06/2015 10/07/2015

2347 ರಕಶ ಬಿನ್ 

ಯಲಕೂಮಯ

ತ್ ೂಳ್ಸಿಕ ೂಿಂಬಿರ 

ಗರಭ, ದ ೇವಲ್ುಯ 

ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.

30/06/2015 34 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ದ ೇವಲ್ುಯ

ತ್ ೂಳ್ಸಿಕ ೂಿಂಬಿರ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ, ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ದ ೇವಲ್ುಯ ಹ ೂೇಫಳಿ, ತ್ ೂಳ್ಸಿಕ ೂಿಂಬಿರ ಗರಭದ 

ಸರ್ ಿ ನಿಂಫರ್ 34ಯಲಿಯತವ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನಿನಲಿ ಅನಧಕೃತ ಒತತುವರಿಮನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಆದ ೇಶಿಸತವ ಫಗ ೆ.

D.C.Mandya 09/07/2015 20/07/2015

2371 ರ್ ೈ.ಎಸ್.ಶಿರ್ನಿಂದ್

ಮಲ್ದಹಳಿಿ 

ಗರಭ,ಕಸಬ 

ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ,ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. 

08/09/2015 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಕಸಬ

ಮಲ್ದಹಳಿಿ

 ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಕಸಬ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಬ ೂಭಮನಹಳ್ಿ-ಮಲ್ದಹಳಿಿ 

ಯಸ್ ುಮಲಿನ ಅನಧಕೃತ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸತವ ಫಗ ೆ.

D.C.Mandya 13/10/2015 31/10/2015
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2384 ಭಹಭಮದ್ ಅಜೆರ್ 

ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್ ಅಫತೂಲ್ 

ಖದರ್ 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. 

26/10/2015  107 & 

107/1,107/2,107

/3,107/4,107/5,

107/6,107/7

ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸರ್ ಿ 

ನಿಂ. 107 & 107/1,107/2,107/3,107/4,107/5,107/6,107/7ಯ ಸಕಿರಿ ಶಲ್ ಮ ಆಟದ 

ಯೈದನದ ಭತತು ಪೇಲೇಸ್ ಠಣ ಗ  ಬೂಸ್ವಧೇನರ್ಗಿಯತವ ಜಮೇನಿನ ವಯದ್ದಮನತು 

ನಿೇಡಲತ ವಿಪಲರಗಿಯತವ ವಿದಯಯಣಿ, ಸಹಮಕ ಬೂ ದಖಲ್ ಗಳ್ ಉ ನಿದ ೇಿಶಕಯತ 

ಪ್ಿಂಡವುಯ, ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿಯವಯ ಯೇಲ್  ಕನಿಟಕ ಬೂ ಕಿಂದಮ ಕಯದ  192ಎ(4) 

ಯಿಂತ್  ಆದ ೇಶಿಸತವ ಫಗ ೆ.

D.C.Mandya 05/11/2015 20/11/2015

2386 ಶಿರೇರಜ್ ಅಹಭದ್ 

ಬಿನ್ ಮಹಭಮದ್ 

ಗೌಸ್ 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.

05/10/2015 ಭತನಿ್ಲ್ 

ಅಸ್ ಸ್ ಯಿಂಟ್ 

ನಿಂ.287

ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ, ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಭತನಿ್ಲ್ ಅಸ್ ಸ್ ಯಿಂಟ್ 

ನಿಂಫರ್ 287ಯ ಖಲ ನಿರ್ ೇಶನದಲಿನ ಅನಧಕೃತ ಒತತುವರಿ ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸತವ ಫಗ ೆ,

D.C.Mandya 16/11/2015 25/11/2015

2396 ಮಮಣಣಗೌಡ ಬಿನ್ 

ನಿಂಜ ೇಗೌಡ

ಹ ೂನ ುೇನಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ,ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ.

11/11/2015 30/ಪಿ1ಪಿ1 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ದ ೇವಿಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ. ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಹ ೂನ ುೇನಹಳಿಿ ಗರಭದ 

30/ಪಿ1ಪಿ1 ಯಲಿಯತವ ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನಿನಲಿ ಅನಧಕೃತ ಒತತುವರಿಮನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸತವ ಫಗ ೆ.

D.C.Mandya 18/11/2015 30/11/2015113
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2460 ಫಸರ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಹ ೂನ ುೇಗೌಡ

ಮಡಯಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಅಯಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.

13/06/2016 01 ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಅಯಕ ರ 

ಮಡಯಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ, ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ ತ್ಲೂಿಕತ, ಅಯಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ, ಮಡಯಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸರ್ ಿ 

ನಿಂ.1ಯಲಿ 1-00 ಎಕರ  ಸಕಿರಿ ಜಮೇನಿನಲಿ ಭಗಯ ಕ ೂೇಿಂ ಎಿಂ.ಬಿ.ಸತರ ೇಶ್,  ಸಿಡಿಗಣಣ ಬಿನ್ 

ಭೂಗ ೇಗೌಡ,  ಗ ೂೇಪ್ಲ ಬಿನ್ ಹ ೂನ ುೇಗೌಡ ಈ ಭೂವರಿಗೂ ಗರಭ ಿಂಚಯುಮಲಿ 

ಖತ್ ಯಗಿಯತತುದ . ಭನ  ನಿಮಿಣ ಮಡತತಿುಯತತ್ುರ . ಒತತುವರಿ ಜಮೇನನತು 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಈ 1-00 ಎಕರ  ಜಮೇನನತು ಅಿಂಗನರ್ಡಿ ಕ ೇಿಂದರ ಹಗೂ ಶಲ್ , ರ ೈತಯ 

ಕಣ, ಬವನ ನಿಮಿಣಕ ೂೇಸೂಯ ಈ ಜಗವನತು ಮೇಸಲಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ಕ ೂೇರಿ ದೂಯತ 

ಅರ್ಜಿಮಲಿ ತಿಳಿಸಿಯತತ್ುರ .

D.C.Mandya 16/06/2016 30/06/2016

2465 ಸಿಂತ್ ೂೇಷ್ ಕತಮಯ 

ಬಿನ್ ರಯೇಗೌಡ

ವಡಡಯಹಳಿಿ 

ಗರಭ,ಬ ಳ್ಳಿಯತ 

ಹ ೂೇಫಳಿ,ನಗಭಿಂಗಲ

 ತ್ಲೂಿಕತ.ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ.

20/06/2016 62/ಪಿ4 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ವಡಡಯಹಳಿಿ

ನಗಭಿಂಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ವಡಡಯಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸರ್ ಿ ನಿಂಫರ್ 62/ಪಿ4 

ಯಲಿಯತವ ಸಕಿರಿ ಅಯಣಯ ಗತಿಂಡತತ್ ೂೇು ಭತತು ಸಕಿರಿ ಗ ೂೇಮಳ್ ಜಮೇನಿನಲಿ 

ಅನಧಕೃತ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಲತ ಆದ ೇಶಿಸತವ ಫಗ ೆ.

D.C.Mandya 28/06/2016 15/07/2016

2468 ಗರಭಸಾಯತ ಗರಭಸಾಯತ

ಹ ೂನ ುೇನಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ  

ರ್ಜಲ್ ಿ.

23/06/2016 58 ರಿಿಂದ 61. 70 

.71.

ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಹ ೂನ ುೇನಹಳಿಿ

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಹ ೂನ ುೇನಹಳಿಿ ಗರಭದ ನಕಶ ಮಲಿಯತವ 

ದರಿ ಹ ೂನ ುೇನಹಳಿಿಯಿಂದ ಅಣಕನಹಳಿಿ ಭತತು ಎಿಂ.ಕ ೂೇಡಿಹಳಿಿಗ  ಸಿಂಕಿ ಇದತೂ 

ಅಯವಟಿೆಗಳಿದೂ ದರಿಯಗಿತತು. ಸರ್ ಿ ನಿಂಫರ್ 58 ರಿಿಂದ 61. 70 .71.ಯವರ ಗ  ಹರಿನಗರಿಗ  

ಸಕಿಯದ್ದಿಂದ ಫಿಂದ ಇನಿಂ ಜಮೇನತಗಳ್ನತು ಪೇಡಗಿದತೂ, ಚತಿಂಚನಗಿರಿಗ  ಹ ೂೇಗಲತ 

PWD ಯಸ್ ುಗ  ಸ್ ೇಯತವಿಂತ್  ನಕಶ  ದರಿ ಬಿಡಿಸಿಕ ೂಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ದೂಯತ ಅರ್ಜಿಮಲಿ 

ತಿಳಿಸಿಯತತ್ುರ .

D.C.Mandya 25/06/2016 15/07/2016
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2472 ಲಕ್ಷಿಮೇಕಿಂತ  ಬಿನ್ 

ಲ್ ೇಟ್ ರಮನತಜಮಯ

ಬ ೇಟ್ ರಮ 

ದ ೇವಸ್ಾನದ 

ಅಚಿಕಯತ, 

ನಗಲ್ುಯ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ನಗಭಿಂಗಲ 

ತ್ಲೂಿಕತ

08/07/2016 214 ಭಿಂಡಯ

ನಗಭಿಂಗಲ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ಬ ಳ್ಳಿಯತ

ನಗಭಿಂಗಲ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಬ ಳ್ಳಿಯತ ಗರಭದ ಸರ್ ಿ ನಿಂಫರ್ 

214ಯಲಿನ 1 ಎಕರ  13 ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ದ ೇವಸ್ಾನದ ಜಮೇನಿನ ಅನಧೇಕೃತ ಒತತುವರಿ 

ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಅನಧಕೃತ ಒತತುವರಿದಯಯತ ಆದ ಮೇತಿ@ಟ್ ೇಲ, ಶಿರೇನಿರ್ಸ ಬಿನ್ 

ಟ್ ೇಲ, ತಿಯೇಗೌಡ ನಗಲ್ುಯವಯ ಯೇಲ್  ಕಿರಮನಲ್ ಮಕದಧಯ ದಖಲಸತವ ಫಗ ೆ 

ದೂಯತ.

D.C.Mandya 12/07/2016 25/07/2016

2479 ಹ ಚ್.ಎಿಂ. 

ಯವಿಕತಮರ್ ಬಿನ್ 

ಭಹದ ೇವು ಭತತು 

ಪಿ.ಹ ೂಸಹಳಿಿ 

ಗರಭಸಾಯತಗಳ್ಳ 

ಪಿ.ಹ ೂಸಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಬ ಳ್ಗ ೂೇಳ್ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ 

ತ್ಲೂಿಕತ, ಭಿಂಡಯ 

ರ್ಜಲ್ ಿ. 

26/07/2016 180, 

211,213,217,218,1

79,181,178,183,18

7, 185,186 

ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಬ ಳ್ಗ ೂಳ್

ಹ ೂಸಹಳಿಿ

ಬ ಳ್ಗ ೂೇಳ್ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಪಿ.ಹ ೂಸಹಳಿಿ ಗರಭಕ ೂ ಸ್ ೇರಿದ ಸರ್ ಿ ನಿಂಫರ್ ಸರ್ ಿ ನಿಂ .213ಯ 

ಬಜತ ಓಣಿ ಖರಬಿನ ಜಮೇನಿನಲಿ ದ ೇ ದ ೇ ಅಕರಭರ್ಗಿ ಶಿರೇ ಹ ಚ್.ಎಸ್.ಚಿಂದರಪ ಬಿನ್ 

ಸಿದ ೂೇಗೌಡ ಅವಯ ಭಕೂಳ್ಳ ಯಸ್ ುಗ  ಭಣಣನತು ಅಡಡಲ್ಗಿ ಸತರಿದತ ತ್ ವರಿ ನಿಮಿಸಿ 

ತಿಯತಗಡಲತ ತ್ ೂಿಂದರ  ನಿೇಡತತಿುಯತವವಯ ವಿಯತದಧ ಕನೂನತ ಕರಭ ಜಯತಗಿಸಲತ ದೂಯತ 

ದಖಲಸಿಯತತ್ುರ .

D.C.Mandya 29/07/2016 16/08/2016

2496 ಡಡಿ.ಆರ್. 

ರಯೇಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಯಿಂಗ ೇಗೌಡ

ದ ೂಡಡಪ್ಳ್ಯ ಗರಭ, 

ದ ೂಡಡ ಪ್ಳ್ಯ ಪೇಸ್ೆ, 

ಅಯಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ 

ತ್ಲೂಿಕತ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ

21/09/2016 351 ಭಿಂಡಯ

ಶಿರೇಯಿಂಗಟೆಣ

ಅಯಕ ರ 

ಭತಿಂಡತಗದ ೂರ 

ಭತಿಂಡಗದ ೂರ  ಗರಭದ 4ನ ೇ ಚಲತರ್ ೇಗೌಡಯ ಭಗ ಭರಿೇಗೌಡ ಉ|| ಎಿಂ.ಸಿ.ಭರಿಮಪ 

ಎಿಂಫತವಯತ ಸರ್ ಿ ನಿಂಫರ್ 351್ ಯ ಸಕಿರಿ ಬೂಮ ಹಗೂ ಯಸ್ ು ದರಿಮನತು 

ಅಕರಭರ್ಗಿ ಒತತುವರಿ ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿದತೂ ಗರಭಸಾರಿಗ  ಹಗೂ ದನ ಕಯತಗಳಿಗ  ಹ ೂೇಗಲತ 

ತ್ ೂಿಂದರ ಯಗತತಿುದತೂ ಸದರಿ ಜಗದ ಒತತುವರಿಮನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸ್ವಿಜನಿಕ ಯಸ್ ು 

ಕಲಪಸಿಕ ೂಡಲತ ಕ ೂೇರಿಕ .

D.C.Mandya 26/09/2016 15/10/2016
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2509 ಭಹ ೇಶ ಬಿನ್ ಲ್ ೇಟ್ 

ಫಸರ್ ೇಗೌಡ

ಕಣಿಕಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಬಿ.ರ್ಜ.ುಯ ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭಳ್ವಳಿಿ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ.

17/10/2016 33, 36, 40, 71, 

65, 66, 60. 58 

ಭಿಂಡಯ

ಭಳ್ವಳಿಿ

ಬಿ.ರ್ಜ.ುಯ ಹ ೂೇಫಳಿ I

ಕಣಿಕಹಳಿಿ

ಭಳ್ವಳಿಿ ತ್ಲೂಿಕತ, ಬಿ.ರ್ಜ.ುಯ ಹ ೂೇಫಳಿ, ಸಯಗೂಯತ ಸರ್ ಿ ನಿಂಫರ್ 33, 36, 40, 71, 65, 

66, 60. 58ಯ  ಕಲತದರಿಮ ಒತತುವರಿ ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸತವ ಫಗ ೆ.

D.C.Mandya 22/10/2016 10/11/2016

2511 ಶಿರೇ ಯವಿ.ಬಿ.ಆರ್. 

ಭತತು ಇತಯಯತ

ಯಳ್ಿಹಳಿಿ ಗರಭ, 

ಸಿ.ಎ.ಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ, 

ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, 

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ.

22/10/2016 60/2 ಭಿಂಡಯ

ಭದೂೂಯತ

C.A.ಕ ರ  Iನ ೇ ವಲಮ

ಯಳ್ಿಹಳಿಿ

ಭಿಂಡಯ ರ್ಜಲ್ ಿ,  ಭದೂೂಯತ ತ್ಲೂಿಕತ, ಸಿ.ಎ.ಕ ರ  ಹ ೂೇಫಳಿ, ಯಳ್ಿಹಳಿಿ ಗರಭದ ಸರ್ ಿ 

ನಿಂಫರ್ 60/2ಕ ೂ ಹ ೂಿಂದ್ದಕ ೂಿಂಡಿಂತ್  0-05 ಗತಿಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಖರಫತ ಇದತೂ,  ಶಿರೇ 

ಎ.ಟಿ.ಸಿದೂರಯೇಗೌಡ ಎಿಂಫತವವಯತ ಒತತುವರಿ  ಮಡಿಕ ೂಿಂಡಿಯತವುದನತು ತ್ ಯವುಗ ೂಳಿಸಿ , 

ಚಯಿಂಡಿಮನತು  ಯಕ್ಷಣ  ಮಡಬ ೇಕ ಿಂದತ ದೂಯತ ಸಲಿಸಿಯತತ್ುರ .

D.C.Mandya 08/11/2016 25/11/2016
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PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

172 ಅಧಯಕ್ಷರು 

ವೆಲ್ ಫೆೇರ್ ಕಮಿಟಿ 

ಮಯಸೂರು 

28/10/2009 143 ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ದೆೇವನೂರು

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ, ಮೈಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, ಕಸಬ ಹೊೇಬಳಿ

ದೆೇವನೂರು ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ.143ರಲ್ಲ1ೆ-24  ಎ:ಗುಂಟೆ ಸರ್ಾರಿ ಖರಬು ಜಮಿೇನಿನ 

ಒತುುವರಿ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸುವ ಬಗ್ೆೆ.

Commissioner, 

Mysore City 

Corporation, 

30/10/2009 10/11/2009

173 ಅಧಯಕ್ಷರು 

ಸೊೇಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಪೆೇರ್ 

ಕಮಿಟಿ ಮೈಸೂರು 

28/10/2009 74 ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ರ್ಯತಮರನಹಳಿಿ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ, ಮೈಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, ಕಸಬ ಹೊೇಬಳಿ

ರ್ಯತಮರನಹಳಿಿ  ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ.74ರಲ್ಲೆ 0-14  ಎ:ಗುಂಟೆ ಸರ್ಾರಿ ಖರಬು 

ಜಮಿೇನಿನ ಒತುುವರಿ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸುವ ಬಗ್ೆೆ.

Commissioner, 

Mysore City 

Corporation, 

29/10/2009 10/11/2009

District Name:ಮೈಸೂರು
ದಿನಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



355 ರ್ೆ.ರ್ೆ.ರಮಸಾಮಿ 

9741514996

28/01/2010 1ರಿಂದ 

38

ಮೈಸೂರು

ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ

ಹರನಹಳಿಿ

ರ್ೊ

ಸವೆಾ ನಂ.1ರಿಂದ 38ರ ವರೆಗಿನ 514ಎರ್ೆರೆ  ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿರುವ ಬಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Periyap

atana Taluk, 

Periyapatana.

29/01/2010 08/02/2010

425 ಬೆೇನಮಿ 05/02/2010 -------

-----

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಮೈಸೂರು

ಆಶೆೃೇಕ ುರಂ ಮತುು ಸುತು ಮುತು ಅಕರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು 

ರ್ೊೇರಿರುವ ಬಗ್ೆೆ.

Commissioner, 

Mysore City 

Corporation, 

08/03/2010 08/04/2010

447 ದಯವ 

ದೂರವಣಿ ಮೂಲ್ಕ 

08/02/2010 88 ಮೈಸೂರು

ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ

ಬೆಟ್ಟದುರ

ತಮಮಡಹಳಿಿ

ಸವೆಾ ನಂ.88ರ 3ಎರ್ೆರೆ9ಗುಂಟೆ ಗುಂಡುತೊೇು ಜಮಿೇನು ಒತುುವರಯಗಿರುವ ಬಗ್ೆೆ. Tahsildar,Periyap

atana Taluk, 

Periyapatana.

08/02/2010 01/03/20105

3
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539 ಸೊೇಮಯಯ 

ಸಂಘಟ್ನ ಸಂಚಲ್ಕರು 

ದಲ್ಲತ ಸಂಘಷಾ ಸಮಿತಿ 

ಹುಣಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು 

ಹುಣಸೂರು 

ಅಜಿಾ ಮೂಲ್ಕ 

18/02/2010 40 

ಇತರೆ

ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸೂರು

ಹನಗ್ೊೇಡು

ನಿೇಲ್ವಗಿಲ್ುರ್ವಲ್

ಸವೆಾ ನಂ.40ರ 4ಎಕರೆ 19ಗುಂಟೆ  ರ್ೆರೆ ಜಮಿೇನು, ಮೂಕನಹಳಿಿ ಸವೆಾ ನಂ.117ರ 

1ಎಕರೆ 35ಗುಂಟೆ ಸರ್ಾರಿ ಕಟೆಟ ಮತುು ಕಟೆಟಮಳಲ್ವಡಿ ಗ್ರಮದ ಸ .ನಂ.267ರಲ್ಲೆ 

2ಎಕರೆ 11ಗುಂಟೆ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರುವ ಬಗ್ೆೆ .

Tahsildar,Hunsur 

Taluk, Hunsur.

20/02/2010 14/03/2010

599 ಬೆೇನಮಿ 

ದೂರವಣಿ ಮೂಲ್ಕ 

9845117878

02/03/2010 105/1 ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸೂರು

ಕಸಬ

ಮೂಕನಹಳಿಿ

ಸವೆಾ ನಂ.105/1ರ 2ಎಕರೆ 1ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನನುನ ಕನಾಟ್ಕ ಹೌಸಿೇಂಗ್ ಬೊೇರ್ಡಾ 

ನವರು ಅಕರಮಿಸಿ ಸೆೈಟ್ುಗಳನುನ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Hunsur 

Taluk, Hunsur.

04/03/2010 21/03/2010

677 ರ್ೆ.ಎನ್. ಚಂದರಶೆೇಖರ

1130/31, 12ನೆೇ ಮುಖಯ ರಸೆು, 

4ನೆೇ ಅಡಡ ರಸೆು, 

ಶ್ರೇನಿವಸನಗರ, ಬಯಂಕ್ 

ರ್ಲ್ೊೇನಿ, ಬೆಂ.50

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

06/04/2010 - ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು ನಗರದ 4ನೆೇ ಮುಖಯ ರಸೆು, ವಿದಯರಣಯುರಂ 30ನೆೇ ಅಡಡ ರಸೆುಗ್ೆ 

ಎದುರಿನಲ್ಲೆರುವ ಸರ್ಾರಿ ಜಗದಲ್ಲೆ ಮನೆಗಳನುನ ಕಟಿಟರುವ ಬಗ್ೆೆ.

Commissioner, 

Mysore City 

Corporation, 

06/04/2010 26/04/2010

6
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693 ರಭುಸಾಮಿ

ನಂ: 4291, 2ನೆೇ ಅಡಡರಸೆು, 

3ನೆೇ ಮುಖಯ ರಸೆು, 

ಗ್ಂಧಿನಗರ, ಮೈಸೂರು.

ಅಜಿಾ ಮೂಲ್ಕ

19/04/2010 153, 

103/1, 

103/2ಎ

, 

103/2ಬಿ

, 104

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು ಕಸಬ ಹೊೇಬಳಿಯ ಸ.ನಂ: 153, ವಿಸಿುೇಣಾ 13-04 ಎಕರೆ, 

103/1, 103/2ಎ, 103/2ಬಿ, 104ರ ಒಟ್ುಟ ವಿಸಿುೇಣಾ 16-38 ಎಕರೆ ಸಮಶನ 

ಜಮಿೇನನುನ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ೆೆ

Commissioner, 

Mysore City 

Corporation, 

20/04/2010 10/05/2010

872 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಚಿಲ್ುಕಂದ 

ಗ್ರಮ

ಹುಣಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

07/08/2010 305 ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸೂರು

ಹನಗ್ೊೇಡು

ಚಿಲ್ುಕಂದ

ಚಿಲ್ುಕಂದ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:305 ದೊಡಡರ್ೆರೆಗ್ೆ ಹೊೇಗಲ್ು ಸರ್ಾರಿ ಓಣಿ ಜಗವನುನ 

ಅತಿಕರಮಣವನುನ 2004ರ ನಯಯಲ್ಯದ ಆದೆೇಶದಂತೆ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸುವಂತೆ 

ಹಗೂ ಸ.ನಂ:315 ಮತುು ಸ.ನಂ:5ರ ಒತುುವರಿಯನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Hunsur 

Taluk, Hunsur.

09/08/2010 30/08/2010

876 ುಣಯವತಿ ರ್ೊೇಂ.ರ್ೆ.ರಮು

ರ್ೊಯಮತೂುರು ರ್ಲ್ೊೇನಿ

ಹುಣಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

10/08/2010 1348, ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸೂರು

ಕಸಬ

ಬಲ್ೆೆೇನಹಳಿಿ

ಬಲ್ೆೆೇನಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಗಡಿ ದರಿ ಹದು ಹೊೇಗುವ ಆಸತೆರ ರ್ವಲ್ ಸುಣಣದ 

ಮಂಟಿಯ ಸ.ನಂ:1348ರ 1 ಎಕರೆ 33ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ:1350ರ 5 ಎಕರೆ 23ಗುಂಟೆ, 

ಸ.ನಂ:1351ರ 5 ಎಕರೆ 30ಗುಂಟೆ ಒಟ್ುಟ 13ಎಕರೆ 06ಗುಂಟೆ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನು 

ಹಗೂ ಶಮಶನ ಜಗವನುನ ಶ್ರೇ ಗಣತಿ ಬಿನ್ ನಗರಜು ಎಂಬುವವರು ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Hunsur 

Taluk, Hunsur.

11/08/2010 31/08/201011

9
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891 ಶಂಕರ ನರಯಣ

ಮೈಸೂರು

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

17/08/2010 - ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು ನಗರದ 13ನೆೇ ವರ್ಡಾ ವಯಪಿುಯ ಮನಂದವಡಿ ರಸೆು ಶ್ವುರ 

ಗ್ರಮದ ರ್ೆೇಂದಿರಯ ರೆೇಷೆಮ ಸಂಶೆೃೇಧನಲ್ಯದ ಕಛೆೇರಿ ಎದುರು ಸುಮರು 

15ಮಂದಿ ಜನತ ನಿವೆೇಶನಗಳ ಮಲ್ಲೇಕರು ತಮಮ ನಿವೆೇಶನದ ಜಗರ್ೆಕ 

ಸವಾಜನಿಕ ರಸೆುಯನುನ ಸಹ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ೆೆ .

Commissioner, 

Mysore City 

Corporation, 

18/08/2010 08/09/2010

1084 ಂಚಯತಿ ಸದಸಯರು 

ಮತುು ರ್ೊಣಸೂರು 

ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು

ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ ತಲ್ೂೆಕು

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

16/11/2010 - ಮೈಸೂರು

ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ

ಬೆಟ್ಟದುರ

ರ್ೊಣಸೂರು

ರ್ೊಣಸೂರು ಗ್ರಮದ ಈಶಾರ ದೆೇವಸಥನದ ಮುಂಭಗದ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಗ್ೊೇ. 

ಸಿದದಲ್ಲಂಗ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಇವರು ಅಕರಮವಗಿ ರ್ಲ್ು ದರಿಯನುನ ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Periyap

atana Taluk, 

Periyapatana.

18/11/2010 08/12/2010

1218 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು

ಆರ್. ತುಂಗ್ ಗ್ರಮ

ರವಂದೂರು ಹೊೇಬಳಿ

ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ ತ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

05/01/2011 63 ಮೈಸೂರು

ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ

ರವಂದೂರು

ತುಂಗ್ ಆರ್

ಆರ್. ತುಂಗ್ ಗ್ರಮದ ಸ್.ನಂ:63ರ ಸುಮರು 6ಎಕರೆ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ೊೇಮಳ 

ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ರೇ.ಸಿದದರಮೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೇಗ್ೌಡ ಹಗೂ ಇತರರು ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ೊಂಡು ಅಕರಮದಖಲ್ೆ ಮಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ೆೆ ಕರಮ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Periyap

atana Taluk, 

Periyapatana.

06/01/2011 26/01/2011

12
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1244 ಮಹದೆೇವಯಯ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

12/01/2011 11 ಮೈಸೂರು

ನಂಜನಗೂಡು

ಚಿಕಕಯಯನಛತರ

ಮೂಡಹಳಿಿ

ಮೂಡಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:11ರ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Nanjang

ud  Taluk, 

Nanjangud.

12/01/2011 02/02/2011

1247 ಮಹದೆೇವ ಸಾಮಿ

ಮಜಿ ಜಿಲ್ೆ ಂಚಯಿತಿ 

ಸದಸಯರು

ನಂ. 73, ಆಲ್ನಹಳಿಿ, 4ನೆೇ 

ಮುಖಯರಸೆು, 8ನೆೇ ಅಡಡರಸೆು

ಮೈಸೂರು

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

13/01/2011 27 ಮೈಸೂರು

ಹೆಗೆಡದೆೇವನರ್ೊೇಟೆ

ಅಂತರಸಂತೆ

ಹೊಸಹಳಿಿ

ಹೊಸಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:27ರ ಕಬಿನಿ ಜಲ್ಶಯರ್ೆಕ ಸಾಧಿೇನಡಿಸಿದದರೂ 

ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಹಂದಿನ ಮಲ್ಲೇಕರು ಅಕರಮದಖಲ್ೆ ಸೃಷ್ಟಟಸಿರ್ೊಂಡು 

ಮರಟ್ಮಡುತಿುರುವ ಬಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Heggad

adevankote 

Taluk, 

Heggadadevankot

e.

14/01/2011 04/02/2011

1354 ಬೆೇನಮಿ

ದೂರವಣಿಮೂಲ್ಕ

17/02/2011 - ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು ರಿಂಗ್ ರಸೆುಯಲ್ಲೆರುವ ಲ್ಲಂಗ್ಬುದಿ ಪಳಯ, ಸಿದದರಮಯಯ ನಗರದ 

ಸಮಶನ ಜಗವು ಸುಮರು 1ಎಕರೆ ಹಗೂ ಇತರೆ 9ಎಕರೆ 30ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನನುನ 

ಅಕರಮವಗಿ ಶ್ರೇ.ರವಿೇಂದರನಥ ರೆಡಿಡ ಎಂಬುವವರು ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡು 

ರ್ಂಪೌಂರ್ಡ ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ೆೆ ಕರಮ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

D.C.Mysore 18/02/2011 09/03/201117

15
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1364 ಕುಮರ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಚಲ್

ಮಹೆೇಶ್

ನಂ.1111, ಜಿಎಲ್.ಬಿ. ರಸೆು

ವಿದಯರಣಯುರಂ, ಮೈಸೂರು

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

23/02/2011 116 ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಜಯುರ

ಮರಟಿೇರ್ಯತನಹಳಿಿ

ಮರಟಿೇರ್ಯತನಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:116ರಲ್ಲೆನ ಸವಾಜನಿಕ ರಸೆು ಜಗವು 

ಮುಚಿಿಹೊೇಗಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ ರಸೆು ಮಗಾ ಕಲ್ಲಸಿರ್ೊಡಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Mysore 

Taluk, Mysore.

24/02/2011 15/03/2011

1449 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, 

ದೆೇವರಸನಹಳಿಿ

ನಂಜನಗೂಡು ತಲ್ೂೆಕು

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

30/03/2011 1183:1, 

1182:2ಎ

, ಬಿ, 

272, 

281, 

276

ಮೈಸೂರು

ನಂಜನಗೂಡು

ಕಸಬ

ದೆೇವರಸನಹಳಿಿ

ನಂಜನಗೂಡು ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:1183:1, 1182:2ಎ, ಬಿ ಮತುು ಉನಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ 

ಸ.ನಂ:272, 286, 276ರಲ್ಲೆನ ಸವಾಜನಿಕ ರಸೆು ಜಗದ ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

D.C.Mysore 31/03/2011 21/04/2011

1604 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ತೊಂಡಳು

ಹುಣಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

09/06/2011 44 ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸೂರು

ಕಸಬ

ತೊಂಡಳು

ತೊಂಡಳು ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:44ರ 4ಎಕರೆ 24ಗುಂಟೆ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನನುನ 

ಶ್ರೇ.ಶ್ವೆೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಯಿಗ್ೌಡ ರವರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡು 

ಸಗುವಳಿ ಮಡುತಿುರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ೆಕ ತೆಗ್ೆದುರ್ೊಳಿಲ್ು 

ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Hunsur 

Taluk, Hunsur.

10/06/2011 05/07/2011

18
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1628 ಬಿ.ಎಂ. ರಮು

ಮಜಿ ಅಧಯಕ್ಷರು,

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆ ಂಚಯಿು

ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ-34, ಸಾಮಿ 

ವಿವೆೇರ್ನಂದ ರಸೆು

ಶರದದೆೇವಿ ನಗರ, 

ಮೈಸೂರು

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

21/06/2011 143, 

144, 

145, 147

ಮೈಸೂರು

ನಂಜನಗೂಡು

ಚಿಕಕಯಯನಛತರ

ತಂಡವುರ

ತಂಡವುರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ: 143, 144, 145, 147ಗಳ ಮಧ್ೆಯ ಇರುವ ಸರ್ಾರಿ 

ಓಣಿ ಹಗೂ ಸ.ನಂ:144ರ ೂವಾಕ್ಕಕರುವ ಸ.ನಂ:560ರಲ್ಲೆ 20ಗುಂಟೆ ರದೆೇಶವನುನ 

"ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯ ಪೆೇರ್ ಮಿಲ್" ಮಲ್ಲೇಕರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ಹಗೂ ಸ.ನಂ:147 ಮತುು 148ರ ಮಧಯದ ಸರ್ಾರಿ 

ಜಗವನುನ ಶ್ರೇ.ಹುಚಿಯಯ ರವರು ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ 

ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Nanjang

ud  Taluk, 

Nanjangud.

22/06/2011 18/07/2011

1646 ಸಮಿತಿ ಸದಸಯರು ಹಗೂ 

ಂಚಯತಿ ಸದಸಯರು

ಶ್ರೇ ಶಂತಿನಥ ಸಾಮಿ 

ಬಸದಿ ವಯವಸಥನ ಸಮಿತಿ

ರ್ೊಣಸೂರು ಗ್ರಮ ಮತುು 

ಅಂಚೆ, ಬೆಟ್ಟದುರ 

ಹೊೇಬಳಿ, ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ 

ತಲ್ೂೆಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

16/07/2011 - ಮೈಸೂರು

ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ

ಬೆಟ್ಟದುರ

ರ್ೊಣಸೂರು

ರ್ೊಣಸೂರು ಗ್ರಮದ ಶ್ರೇ ಶಂತಿನಥ ಸಾಮಿ ಬಸದಿಯ ಜಗದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ.ಎಸ್. 

ರಜು ಬಿನ್ ಸಣಣ ರವರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ 

ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Periyap

atana Taluk, 

Periyapatana.

18/07/2011 16/08/2011

1663 ರ್ೆ.ಮದೆೇಶ್, ಅಧಯಕ್ಷರು, 

ಕನಾಟ್ಕ ರಕ್ಷಣ ವೆೇದಿರ್ೆ.

ಮೈಸೂರು 

ತಲ್ೂೆಕು,ಹೆಬಾಳ್ 

ಗ್ರಮ,ಅಜಿಾ ಮೂಲ್ಕ

12/07/2011 80 ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಹೆಬಾಳು

ಮೈಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, ಹೆಬಾಳ್ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ.80ರಲ್ಲೆ   5-09 ಎ:ಗುಂ ಸರ್ಾರಿ 

ಖರಬು ಜಮಿೇನನುನ " ಮೈಸೂರು ರ್ೊೇ.ಆರೆೇಟಿವ್ ಇಂಡಸಿರೇಯಲ್ ಎಸೆಟೇಟ್ " 

ಇವರು ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Mysore 

Taluk, Mysore.

13/07/2011 07/08/201123

21
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1751 ಫರಂಕ್ ಡಬುೆು ಡಿಸೊೇಜ

ನಂ.145, ಗ್ಯತಿರುರಂ 

2ನೆೇ ಹಂತ, ಉದಯಗಿರಿ 

ಅಂಚೆ, ಮೈಸೂರು-19

. ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

17/09/2011 153 ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:153ರ 13ಎಕರೆ 4ಗುಂಟೆ ಸಮಶನ ಜಗವನುನ 

ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡು ನಕಲ್ಲ ದಖಲ್ೆ ಸೃಷ್ಟಟಸಿ, ಅಕರಮ 

ಕಟ್ಟಡಗಳನುನ ನಿಮಿಾಸಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Commissioner, 

Mysore City 

Corporation, 

19/09/2011 15/10/2011

1756 ಪಿ.ಕುಮರ್ ಬಿನ್ 

ಬೊೇಗಯಯ

ಗ್ರ.ಂ.ಸದಸಯರು, 

ರ್ೆಂಣಣಹುಂಡಿ ಗ್ರಮ, 

ಹೊಸರ್ೊೇಟೆ, 

ಟಿ.ನರಸಿೇುರ-571110, 

ಹಸನಜಿಲ್ೆೆ. 

ದೂರವಣಿಮೂಲ್ಕ

20/09/2011 127 ಮೈಸೂರು

ತಿರಮಲ್ಕೂಡು 

ನರಸಿೇುರ

ಕಸಬ

ಹೊಸರ್ೊೇಟೆ

ಹೊಸರ್ೊೇಟೆ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:127ರ ಸುಮರು 2ಎಕರೆ 20ಗುಂಟೆ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ 

ಶ್ರೇ.ಮಹದೆೇವಣಣ ಬಿನ್ ನಗಣಣ ಮದೆೇಗ್ೌಡ ರವರು ಅಕರಮವಗಿ ಗೃಹ 

ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಂಡು ಸಗುವಳಿ ಮಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ೆೆ ಕರಮ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,T-

Narsipur Taluk,T-

Narsipur.

21/09/2011 15/10/2011

10/04/2012

1808 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, 

ಗಂಗಡಹೊಸಹಳಿಿ

ಹಂಪುರ ಹೊೇ. 

ಹೆಗೆಡದೆೇವನರ್ೊೇಟೆ ತ. 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

21/11/2011 1 ಮೈಸೂರು

ಹೆಗೆಡದೆೇವನರ್ೊೇಟೆ

ಹಂಪುರ

ಗಂಗಡಹಳಿಿ

ಗಂಗಡಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:1ರಲ್ಲೆನ 1ಎಕರೆ 6ಗುಂಟೆ ಶ್ರೇ.ಮಲ್ೆೆೇಶಾರ ದೆೇವಸಥನರ್ೆಕ 

ಮಂಜೂರಗಿರುವ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಗಂಗಡಹೊಸಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಮಜಿ 

ಛೆೇಮಾನ್ ಶ್ರೇ.ವೆಂಕಟೆೇಗ್ೌಡ ರವರ ುತರ ಶ್ರೇ.ರ್ೆ.ವಿ. ಬಸವರಜು, ಶ್ರೇ 

ಜವರೆೇಗ್ೌಡರ ಮಗ ಶ್ರೇ. ಜೆ.ರಮೇಗ್ೌಡರು ಹಗೂ ಇತರರು ಅಕರಮವಗಿ 

ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡು ವಣಿಜಯ ಮಳಿಗ್ೆ, ದನದ ರ್ೊಟಿಟಗ್ೆ 

ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ ಸರ್ಾರಿ ಪಠಶಲ್ೆಗ್ೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲ್ು 

ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Heggad

adevankote 

Taluk, 

Heggadadevankot

e.

22/11/2011 16/12/2011
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1856 ಎಂ.ಶ್ವಮದಯಯ

ಪರಚಯಾರು, 

ಭೂಮನ ಕಂದಯ 

ನಿಣಾಯ ತರಬೆೇತಿ ಸಂಸೆಥ, 

ಹಡಜನ, ಮೈಸೂರು-571311

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

31/01/2012 ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಕುರುಬರಹಳಿಿ

ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:4ರಲ್ಲೆನ (ರ್ೆ.ಸಿ.ಲ್ೆೇ ಔಟ್ ಲ್ಲ್ಲತಮಹಲ್ ಹತಿುರ) 

ಸುಮರು 11618 ಚ.ಮಿೇ.ನಷುಟ ಸರ್ಾರಿ ಕಟೆಟ ಜಗವನುನ ಸ.ನಂ:6993ರ 

ಮಲ್ಲೇಕರು Peter Farm, ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ 

ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ರ್ನೂನು ರಿೇತಿ ಕರಮ ರ್ೆೈಗ್ೊಳಿದಿರುವ ಬಗ್ೆೆ.

Commissioner, 

Mysore City 

Corporation, 

31/01/2012 25/02/2012

1921 ಬೆೇನಮಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

05/06/2012 124 

ಮತುು 

130ರ 

ಮಧಯ 

ಇರುವ 

ಜಮಿೇನು

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಬೊೇಗ್ದಿ

ಬೊೇಗ್ದಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:124 ಮತುು 130ರ ಮಧಯ ಇರುವ 25ಗುಂಟೆ ಬೆಲ್ೆಬಳುವ 

ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಖಸಗಿಯವರು ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಸಹಯದಿಂದ ಅಕರಮವಗಿ 

ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡು ಗೃಹ ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ , ಸದರಿ 

ಜಮಿೇನನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Mysore 

Taluk, Mysore.

06/06/2012 02/07/2012

1989 ನಳಿಿ ಸಿದಧಯಯನ 

ರ್ಳೆೇಗ್ೌಡರ ಮೊಮಮಕಕಳು

ಸಿದೆದೇಗ್ೌಡ ಮತುು 

ತಮಮಂದಿರು, ಚಮನಹಳಿಿ 

ಗ್ರಮ, ಬನೂನರು ಹೊೇಬಳಿ, 

ಟಿ.ನರಸಿೇುರ ತಲ್ೂೆಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

29/12/2012 49/12ರ

 

ಕಕದಲ್ಲೆ

ರುವ 

ವೃತು

ಮೈಸೂರು

ತಿರಮಲ್ಕೂಡು 

ನರಸಿೇುರ

ಬನೂನರು

ಚಮನಹಳಿಿ

ಚಮನಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:49/12ರ ಕಕ ಇರುವ ವೃತು (ಮಂಡಯ - ಮಳವಳಿಿ 

ವೃತು)ದಲ್ಲೆನ ಸರ್ಾರಿ ಜಗದಲ್ಲೆ ಚಮನಹಳಿಿಯ ವಯಕ್ಕುಯೊಬಾರು ಅಕರಮವಗಿ 

ವಣಿಜಯ ಮಳಿಗ್ೆಗಳನುನ ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಂಡು ಬಡಿಗ್ೆಗ್ೆ ನಿೇಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ 

ಸವಾಜನಿಕ ಉಯೊೇಗರ್ೆಕ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,T-

Narsipur Taluk,T-

Narsipur.

31/12/2012 27/01/201329
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1998 ರ್ೆ.ಆರ್.ನಗರ ಮತುು 

ವಿಜಯನಗರ ಬಡವಣೆಯ 

ನಿವಸಿಗಳು

ರ್ೆ.ಆರ್.ನಗರ ಟೌನ್, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

31/12/2012 ಮೈಸೂರು

ಕೃಷಣರಜನಗರ

ಕಸಬ

ಕಂಠೆೇನಹಳಿಿ

ಕಂಠೆೇನಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ (ರ್ೆ.ಆರ್. ನಗರ ಸವಾಜನಿಕ ಆಸತೆರಯ ನಂತರ ಹಗೂ 

ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೊೇರ್ಡಾ ವಿಜಯನಗರ ಬಡವಣೆಗ್ೆ ಹೊಂದಿರ್ೊಂಡಂತೆ) ಇರುವ 

ಸುಮರು 4ಎಕರೆ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನನುನ ರಭವಿಯದ ಶ್ರೇ. ರ್ೆೇಶವ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ 

ಚಂದಗ್ಲ್ು ರಮೇಗ್ೌಡ ರವರು ಅಕರಮವಗಿ ಖತೆ ಮಡಿಸಿರ್ೊಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ೆೆ 

ಹಗೂ ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ. ಟಯಂಕ್ ರಸೆು ಜಗವನುನ ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡು 

ನಿವೆೇಶನ ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,K.R. 

Nagar Taluk, K.R. 

Nagar.

01/01/2013 27/01/2013

2005 ುಟ್ಟಸಾಮಿ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇ. 

ರ್ೆಂಪೆೇಗ್ೌಢ

ಮೈಲ್ುಂಬೂರು ಗ್ರಮ, 

ಗ್ವಡಗ್ೆರೆ ಹೊೇಬಳಿ, 

ಹರಿರ್ಯತನ ಹಳಿಿ ಅಂಚೆ, 

ಹುಣಸೂರು ತ. ಮೈಸೂರು 

ಜಿಲ್ೆೆ. ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

11/01/2013 44 ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸೂರು

ಗ್ವಡಗ್ೆರೆ

ಮೈಲ್ಂಬೂರು

ಮೈಲ್ುಂಬೂರು ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:44ರ 0-09ಗುಂಟೆ ಸರ್ಾರಿ ಕಟೆಟ ಜಗವನುನ 

ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಜಮಿೇನನುನ 

ಸವಾಜನಿಕ ಉಯೊೇಗರ್ೆಕ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Hunsur 

Taluk, Hunsur.

15/01/2013 10/02/2013

2009 ಎಸ್.ಸಿ. ಮಹದೆೇವ 

ಬಿನ್ ಲ್ೆೇ.ಎಂ.ಎಸ್. ಚಿಕಕಣಣ

ಸತಯಗ್ಲ್ ಗ್ರಮ, ಕಸಬ 

ಹೊೇಬಳಿ, ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ 

ತಲ್ೂೆಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

22/01/2013 - ಮೈಸೂರು

ಪಿರಿಯಟ್ಟಣ

ಕಸಬ

ಸತಯಗ್ಲ್

ಸತಯಗ್ಲ್ ಗ್ರಮದ ಸರ್ಾರಿ ರ್ೆರೆ ಹಗೂ ಇತರೆ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನುಗಳನುನ 

ಗ್ರಮಸಥರದ ಶ್ರೇ. ಎಸ್.ಸಿ. ಮಹದೆೇವ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಚಿಕಕಣಣ ರವರು 

ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡು ಸಗುವಳಿ ಮಡುತಿುರುವುದನುನ 

ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Periyap

atana Taluk, 

Periyapatana.

23/01/2013 18/02/2013
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2015 ವಿಜಯನಗರ ಮತುು ರ್ೆ.ಆರ್. 

ನಗರದ ನಿವಸಿಗಳು

ಕಸಬ ಹೊೇಬಳಿ, 

ರ್ೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಲ್ೂೆಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

08/02/2013 ಮೈಸೂರು

ಕೃಷಣರಜನಗರ

ಕಸಬ

ಕೃಷಣರಜನಗರ

ರ್ೆ.ಆರ್.ನಗರದ ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬಯಂಕ್ ನಿಂದ ಚೆೇರನಹಳಿಿ ರಸೆುಗ್ೆ ನೆೇರ 

ನಿಮಿಾಸುತಿುದುದ, ಇದರಲ್ಲೆ 40ಅಡಿ ರಸೆುಗ್ೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಟ್ಟ ಜಗವನುನ ಶ್ರೇ. ಡಿ.ರಮೇಗ್ೌಡ 

ರವರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ಮತುು 12ಎಕರೆ ಗ್ೊೇಮಳ 

ಒತುುವರಿ ಮಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ, ಸವಾಜನಿಕ ಉಯೊೇಗರ್ೆಕ 

ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,K.R. 

Nagar Taluk, K.R. 

Nagar.

15/02/2013 15/03/2013

2024 ಗ್ರಮಸಥರುಗಳು, ಕುಟ್ಟವಡಿ

ಬಿಳಿರ್ೆರೆ ಹೊೇಬಳಿ, 

ಹುಣಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

13/03/2013 95 ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸೂರು

ಬಿಳಿರ್ೆರೆ

ಕುಟ್ಟವಡಿ

ಕುಟ್ಟವಡಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:95ರಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ. ಲ್ೊೇರ್ೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಮದಯಯ ರವರು 

ಅಕರಮವಗಿ 1 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡು ಗೃಹ 

ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

Tahsildar,Hunsur 

Taluk, Hunsur.

16/03/2013 15/04/2013

2071 ಶ್ರೇನಿವಸ ಮೂತಿಾ, 

ರ್ಯಾದಶ್ಾ

ಶ್ರೇ. ಒಡೆಲ್ 

ರಂಗನಥಸಾಮಿ 

ಸಮನಾಯ ಸೆೇವ ಸಮಿತಿ, 

ಬಿ. ಬೆಟ್ಟಹಳಿಿ, ಬನೂನರು 

ಹೊೇಬಳಿ, ಟಿ.ನರಸಿೇುರ 

ತ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

29/08/2013 75, 130 ಮೈಸೂರು

ತಿರಮಲ್ಕೂಡು 

ನರಸಿೇುರ

ಸೊೇಸಲ್ೆ

ಕಳಿಿುರ

ಕಳಿಿುರ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:75, 130ರ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ ಖಸಗಿ ವಯಕ್ಕುಗಳು 

ಅಕರಮವಗಿ ದಸೊೇಹ ಭವನ, ಆಶರಮ ಹಗೂ ಗೃಹ ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ 

ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಲ್ು ಹಗೂ ಸದರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆನ ಬೆಲ್ೆ ಬಳುವ ಮರಗಳನುನ 

ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

D.C.Mysore 03/09/2013 03/10/201335
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2154 ಶ್ರೇ. ರ್ೆ. ಶ್ರೇನಿವಸ ಮೂತಿಾ 

ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ ರ್ೆಂಚೆೇಗ್ೌಡ

ಅತುಹಳಿಿ ಗ್ರಮ, ಬನೂನರು 

ಹೊೇಬಳಿ, ಟಿ.ನರಸಿೇುರ 

ತಲ್ೂೆಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಕ

18/02/2014 75, 130 ಮೈಸೂರು

ತಿರಮಲ್ಕೂಡು 

ನರಸಿೇುರ

ಸೊೇಸಲ್ೆ

ಕಳಿಿುರ

ಬೊಮಮನಹಳಿಿ ಮತುು ಕಳಿಿೇುರ ಗ್ರಮದ (ಶ್ರೇ.ಒಡೆಲ್ುೆ ರಂಗನಥ ಸಾಮಿ 

ದೆೇವಸಥನದ ಸಮಿೇದ) ಸ.ನಂ:75, 130ರಲ್ಲೆನ ಸುಮರು 80ಎಕರೆ ಕಂದಯ 

ಹಗೂ ಅರಣಯ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ ಸವಾಜನಿಕರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ ಮಡಿರ್ೊಂಡು 

ಆಶರಮ, ಮಠ ಹಗೂ ಮನೆಗಳು ನಿಮಿಾಸಿರ್ೊಂಡಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ 

ಜಮಿೇನನುನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ರ್ೊೇರಿರ್ೆ.

D.C.Mysore 19/02/2014 19/03/2014

2290 ಮಳಲ್ವಡಿ ಗ್ರಮಸಥರು 

ಕ್ೆೇಮಭಿವೃದಿಧ ಸಂಘ 

ಹಗೂ ಮಳಲ್ವಡಿ 

ಗ್ರಮ,ಮೈಸೂರು 

ತಲ್ೂೆಕು, ಮೈಸೂರು 

30/12/2014 32/1 

33/1 

32/2 

32/3ರ 

ರ್ೆರೆ 

ಜಗ 

ಮತುು 

ನಲ್ೆಗ

ಳು, 2 

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಮಳಲ್ವಡಿ

ಮೈಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, ಮಳಲ್ವಡಿ ಗ್ರಮದ ಸವೆಾ ನಂಬರ್ 32/1 33/1 32/2 

32/3ರಲ್ಲೆ ಮಳಲ್ವಡಿ ರ್ೆರೆ ಜಗ ಮತುು ರ್ೆರೆ ನಲ್ೆಗಳ ಜಗವನುನ 

ಜಿಲ್ೆಧಿರ್ರಿಗಳು ದಿನಂಕ:10.02.2011ರಲ್ಲೆ ಒತುುವರಿ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿದುದ, ುನ: ಶ್ರೇ 

ನಿೇಲ್ಕಂಟ್ ಚಿಕಕಹರದನಳಿಿ ಎಂಬುವವರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತುುವರಿ 

ಮಡುತಿುರುವುದಗಿ ಹಗೂ ಸ.ನಂ.2 ರಿಂದ 50ರ ಚಿಕಕಹರದನಹಳಿಿ ಜಮಿೇನುಗಳ 

ಮಧಯ ಬರುವ ಸರ್ಾರಿ ರಸೆು ಕಟೆಟ ನಲ್ೆ ಮತುು ಗ್ೊೇಮಳ ಜಮಿೇನುಗಳನುನ 

ಅಕಕಕಕದವರು ಒತುುವರಿ ಮಡಿರುವುದಗಿ ದೂರು ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ೆೆ.

D.C.Mysore 26/02/2015 20/03/2015

2381 ಚನನವಿೇರ ನಯಕ

ನಂ.46, ರ್ೊೇಣನ 

ಹೊಸಹಳಿಿ ಗ್ರಮ, 

ದೊಡಡಹೆಜೂೂರು ಅಂಚೆ, 

ಹನಗ್ೊೇಡು ಹೊೇಬಳಿ, 

ಹುಣಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ.571105

26/10/2015 23 ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸೂರು

ಹನಗ್ೊೇಡು

ರ್ೊೇಣನಹೊಸಹಳಿಿ

 ಹುಣಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, ಹನಗ್ೊೇಡು ಹೊೇಬಳಿ, ರ್ೊೇಣನ ಹೊಸಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ 

ಸವೆಾ ನಂಬರ್ 23ರಲ್ಲೆ 4-00 ಎಕರೆ ಗ್ೊೇಮಳ ಮತುು ಅರಣಯ ಭೂಮಿಯನುನ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ರ್ೊೇಂ ಪೆರುಮಳ್ ಮತುು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇವರಿಗ್ೆ ಮಂಜೂರತಿ 

ಮಡದಂತೆ  ಹಗೂ ಸಗುವಳಿ ಚಿೇಟಿ ನಿೇಡದಂತೆ ಮನವಿ.

D.C.Mysore 02/11/2015 20/11/2015
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2385 ರಜಲ್ಕ್ಷಿಮ  

ನಂ.1538, ಸಿ ಅಂರ್ಡ ಡಿ 

ಬೆಕ್, ಕುವೆಂುನಗರ, 

ಮೈಸೂರು.570023.

19/08/2015 ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು ನಗರಭಿವೃದಿಧ  ಪರಧಿರ್ರ, ಸೆೈಟ್ ನಂ.5190,(50*80 ಅಡಿ), ದಟ್ಟಗಳಲ್ಲೆ 

3ನೆೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು, ಇದರ ಗಡಿಗಳನುನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತುು ದಟ್ಟಗಳಲ್ಲೆ 

ಗ್ರಮದ ಸವೆಾ ನಂಬರ್ 123 (ಹಸಾ ನಂ.123/1 ರಿಂದ 123/22)ರ ಬಗ್ೆೆ ತನಿಖೆ 

ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ.

Mysore Urban 

Development 

Authority, Mysore

09/11/2015 20/11/2015

2393 ರಜ್ಞವಂತ ಗ್ರಮಸಥರು 

ಮತುು ನಗರಿೇಕುರ

ಕತಾಡಿುರ ಗ್ರಮ, ಕಸಬ 

ಹೊೇಬಳಿ,ನಂಜನಗೂಡು 

ತಲ್ೂೆಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ.

26/10/2015 ಮೈಸೂರು

ನಂಜನಗೂಡು

ಕಸಬ

ಕತಾಡಿುರ

ರ್ೆಐಎಡಿಬಿ ರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ನಿಮಿಾಸಲ್ಗಿದದ (ಸಕಾಲ್ ನಲ್ಲೆ) ಮೊೇರಿ, ಡಿವೆೈಂಡರ್ ಹಳಿ 

ತೆಗ್ೆದು ತಿರುಗ್ಡುವ ಜನರಿಗ್ೆ ತೊಂದರೆ ಮಡಿರುವ ಬಗ್ೆೆ.

D.C.Mysore 17/11/2015 25/11/2015

2401 ಸವಿತರಮಮ ರ್ೊೇಂ ನಿಂಗಯಯ

ವರ್ಡಾ ನಂ.೩, ಮನೆ 

ಸಂಖೆಯ:23, ಬನಿನಮಂಟ್ 

ಎಕ್ಾ ಟೆನಾನ್ , 

ರ್ೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಮೈಸೂರು 

ಜಿಲ್ೆೆ-271602

23/04/2014 72 ಮೈಸೂರು

ಕೃಷಣರಜನಗರ

ಕಸಬ

ಕೃಷಣರಜನಗರ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ, ರ್ೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಲ್ೂೆಕು, ಕಸಬ ಹೊೇಬಳಿ, ರ್ೆ.ಆರ್.ನಗರ ಟೌನ್ 

ಸವೆಾ ನಂಬರ್ 72ರಲ್ಲೆ 57-31 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಸರ್ಾರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲೆ ಹಂಚಿರ್ೆ 

ಮಡಲ್ಗಿರುವ ನಿವೆೇಶನಗಳ ಸಂಖೆಯ19,20 ಮತುು 21ರ ಮುಂದೆ ಸರ್ಾರಿ 

ರಸೆುಯನುನ ರ್ೆ.ಕುಮರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಗ್ೌಡ ಕಗುೆಂಡಿ ಇವರು ಒತುುವರಿ ಮಡಿ ಮನೆ 

ಕಟಿಟರುವ ಬಗ್ೆೆ.

D.C.Mysore 07/12/2015 25/12/201541
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2427 ಡಿ.ಎಲ್.ುಟ್ಟಬಸವೆೇ ಗ್ೌಡ 

ಉರುಫ್ ದೆೇವರ ಗುಡಡ 

ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ ನಿಂಗಯಯ 

ಉರುಫ್ ದೆೇವರ ಗುಡಡ

ದೊಡಡಮಲ್ಗೂಡು ಗ್ರಮ, 

ಬನೂನರು ಹೊೇಬಳಿ, 

ಟಿ.ನರಸಿೇುರ ತಲ್ೂೆಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ.

04/03/2016 21.37.38 ಮೈಸೂರು

ತಿರಮಲ್ಕೂಡು 

ನರಸಿೇುರ

ಬನೂನರು

ದೊಡಡಮಲ್ಗೂಡು

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ. ಟಿ.ನರಸಿೇುರ ತಲ್ೂೆಕು, ಬನೂನರು ಹೊೇಬಳಿ, ದೊಡಡಮಲ್ಗೂಡು 

ಗ್ರಮದ ಸವೆಾ ನಂಬರ್ 21ರಲ್ಲೆ 12 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಬಿೇರೆೇಶಾರ 

ದೆೇವರ ದೆೇವಸಥನ ಇದುದ ವಸುವವಗಿ ದೆೇವಸಥನಕ ಸಾಧಿೇನ ಕಡಿಮ ಇರುತುದೆ. 

ಸವೆೇಾ ನಂ.37ಲ್ಲೆ ಬಿೇರದೆೇರ ಮಜೂನದ ರ್ೊಳ 1-04 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಹಗೂ ಸವೆಾ 

ನಂ.38ರಲ್ಲೆ 3-23 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಇನಮು ಜಮಿೇನು ಮುಜರಯಿ ಇಲ್ಖೆಗ್ೆ ಸೆೇರಿದ 

ಜಮಿೇನನುನ ಸರಿಯದ ರಿೇತಿ  ಅಳತೆ ಮಡಿಸಿ ಹದುದಬಸುು ನಿಗಧಿಡಿಸಿ 

ಒತುುವರಿಯಗಿರುವುದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ ಜಮಿೇನನುನ ದೆೇವಸಥನದ ಸಾಧಿೇನರ್ೆಕ 

ಕೂಡಿಸಿರ್ೊಡಬೆೇರ್ೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿರುತುರೆ.

D.C.Mysore 15/03/2016 30/03/2016

2435  ಶ್ರೇ ಪರಂಕ್    ಡಬೂೆು 

ಡಿಸೊೇಜ

ನಂಬರ್ .145 ಗ್ಯಿತಿರುರಂ 

2ನೆೇ ಹಂತ ಉದಯಗಿರಿ 

ಅಂಚೆ ಮಸೂರು 570019

29/03/2016 184 185 

187 189 

190 191 

168 169 

170 

ಹಗೂ 

150 151 

153

ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

ಕಸಬ

ಮೈಸೂರು

ಮಸೂರು ಗ್ರಮದ ಗ್ರಮ ನರ್ಶೆಯಲ್ಲೆ ದಖಲ್ೆ ಇರುವ ಸವಾಜನಿಕ ರಸೆುಗಳನುನ 

ಮಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ರಸೆುಯಿಂದ ಸೂಯಯಜ    ಫರಂ ರಸೆುಗ್ೆ ಸಂಕಾ 

ಕಲ್ಲಸುವ ಸ.ನಂ.184 185 187 189 190 191 168 169 170 ಹಗೂ 150 151 153 

ಸವಾಜನಿಕ ರಸೆುಗಳನುನ ಮಸೂರು ಮಹನಗರ ಪಲ್ಲರ್ೆಯವರು ರ್ನೂನು 

ಬಹರವಗಿ ಮುಚಿಿರುವುದನುನ ತಕ್ಷಣ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ ಸವಾಜನಿಕರಿಗ್ೆ ತೊಂದರೆ, 

ಅನಯಯ ಆಗಿರುವುದನುನ ಸರಿಡಿಸಿ ನಯಯ ಒದಗಿಸಿರ್ೊಡುವಂತೆ ದೂರು 

ದಖಲ್ಲಸಿರುತುರೆ

D.C.Mysore 07/04/2016 25/04/2016

2440 ರ್ೆ.ನರಸಿಂಹಮೂತಿಾ ಬಿನ್ 

ಲ್ೆೇಟ್ ಕರಿಯಯಯ

ಕಟೆಟಮಳಲ್ವಡಿ ಗ್ರಮ, 

ಕಸಬ ಹೊೇಬಳಿ, 

ಹುಣಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ.

16/04/2016 ರಿ.ಸ.

ನಂ.267

ಮೈಸೂರು

ಹುಣಸೂರು

ಕಸಬ

ಕಟೆಟಮಳಲ್ವಡಿನಲ್

 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ. ಹುಣಸೂರು ತಲ್ೂೆಕು, ಕಸಬ ಹೊೇಬಳಿ, ಕಟೆಟಮಳಲ್ವಡಿ 

ಗ್ರಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.267ರಲ್ಲೆ 2-11 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಸರ್ಾರಿ ಕಟೆಟಯನುನ ದುರಸಿಥ ಮಡಿ 

ಹೂಳು ತೆಗ್ೆದು ಅಬದ್ ಮಡಿರ್ೊಟ್ಟರೆ ಬೆೇಸಿಗ್ೆ ರ್ಲ್ದಲ್ಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ 

ತೊಂದರೆ ಹಗೂ ನೂರರು ಎಕರೆ ಜಮಿೇನುಗಳಿಗ್ೆ ನಿೇರಿನ ಸೌಲ್ಭಯ ಮತುು ಕಟ್ಟಗ್ೆ 

ಸಮಿೇವೆೇ ಹರಂಗಿ ರ್ಲ್ುವೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಜನುವರುಗಳಿಗ್ೆಲ್ೆ ತುಂಬ 

ಉಯುಕುವಗಿರುತುದೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ ಕಟೆಟಯ ಒತುುವರಿಯನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ 

ಒತುುವರಿದರರ ವಿರುದಧ ರ್ನೂನು ರಿೇತಯ ಕರಮ ತೆಗ್ೆದುರ್ೊಂಡು ಸವಾಜನಿಕರಿಗ್ೆ 

ಅನುಕೂಲ್ ಮಡಿರ್ೊಡಬೆೇರ್ೆಂದು  ಸಲ್ಲೆಸಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ೆೆ.

D.C.Mysore 18/04/2016 30/04/201644
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2493 ಶ್ರೇ ರ್ೆ.ಎಮ್, ಮಹದೆೇವ 

ಬಿನ್ ಮಂಚೆೇಗ್ೌಡ

ರ್ೆಂಗ್ೌಡನಹಳಿಿ 

ರ್ೊಲ್ು,ಯಚೆೇನಹಳಿಿ 

ಅಂಚೆ, ಬನೂನರು ಹೊೇಬಳಿ, 

ಟಿ.ನರಸಿೇುರ ತಲ್ೂೆಕು, 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ, 

06/09/2016 168/1,2,

3

ಮೈಸೂರು

ತಿರಮಲ್ಕೂಡು 

ನರಸಿೇುರ

ಬನೂನರು

ಮಣಸಿರ್ಯತನಹಳಿಿ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೆೆ, ಟಿ.ನರಸಿೇುರ ತಲ್ೂೆಕು, ಬನೂನರು ಹೊೇಬಳಿ, 

ಮಣಸಿರ್ಯತನಹಳಿಿ ಗ್ರಮದ ಸವೆಾ ನಂಬರ್ 168/1,2,3ರ ದಕ್ಷಿಣ ಬಗದ ವಯಪಿುಗ್ೆ 

ಬರುವ ಸುಲ್ುನ್ ರಸೆುಯನುನ ನಗರಜ ಬಿನ್ ಸಿದೆದೇಗ್ೌಡ ಮತುು ಜವರೆೇಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕುಟೆಟೇಗ್ೌಡ ಇವರು ಸುಮರು 0-13 ಗುಂಟೆ ಅತಿಕರಮಣ ಮಡಿ, ಇದರಲ್ಲೆ  

73X50 ವಿಸಿುೇಣಾದ ಆಲ್ೆ ಮನೆ  ನಿಮಿಾಸಿರುತುರೆ. ಇದನುನ ತೆರವುಗ್ೊಳಿಸಿ ಸರ್ಾರದ 

ವಶರ್ೆಕ ತೆಗ್ೆದುರ್ೊಳುಿವಂತೆ ದೂರು ದಖಲ್ಲಸಿರುತುರೆ.

D.C.Mysore 16/09/2016 30/09/201645



PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Survey No. District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

230 ಗ್ರಮಸಧರುಖಳು 

ಸಂಧನೂರು 

14/12/2009 768/1,2,3, ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರ

ಬೀದರ್- ಶ್ರೀರಂಖಟ್ಟಣ ರಜ್ಯ ಹ ೀದ್ಾರಿಯ

ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಾರಿ ಜ್ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಟಡಖಳನುು ನಿಮೀಾಸರುವ ಬಗ್ ೆ.

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

15/12/2009 25/12/2009

262 ರಂಖಯಯ ಮತ್ುು 

ಇತ್ರರು 

ಅಸಿಹಳ್ಳಿ  ರಯಚೂರು 

04/01/2010 36/1 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ಅಸಿಹಳ

3-2/ಎರ್ ರ  ಸರ್ಾರಿ ಜ್ಮೀನನುು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡಿರುವ ಬಗ್ ೆ . Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

05/01/2010 19/01/2010

District Name:ರಾಯಚೂರು
ದಿನಂಔ: 22/02/2017

Sl No

1

2



647 ಹನುಮವವ ಹರಿಜ್ನ 

ದ್ ೀವದ್ಸ  

ಸಂಖನಳ್ ಗ್ರಮ, 

ಖಂಖವತಿ ತಲ್ೂಿಔು, 

ರ್ ೂಪಳ ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

25/03/2010 ಸ.ನಂ.768/1 ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರು ಟ್ಟಣದ ಸವ ಾ ನಂ.768/1ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ವಿ. ಟೀಲ್ ಸುಧ ಕ್ಲಿನಿಔಲ್ 

ಲ್ಯಬ ೂೀರ ೀಟ್ರಿ ಇವರು ಅಔರಮ ಔಟ್ಟಡ ಔಟಟರುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Sindanur 

 Taluk

27/03/2010 17/04/2010

810 ಬಸವರಜ್ು

ಭೂತ್ಲ್ದಿನಿು ಗ್ರಮ, 

ಸಂದನೂರು ತ. 

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ.

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

02/07/2010 1, 2 ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಔುನುಟ್ಗಿ

ಭೂತ್ಲ್ದಿನಿು

ಭೂತ್ಲ್ದಿನಿು ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:1 ಹಖೂ 2ರ ಸರ್ಾರಿ ಜ್ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. 

ಶ್ರೀನಿವಸ್ ಹಖೂ ಇತ್ರರು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡು ಖೃಹ ಹಖೂ 

ಔಟ್ಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಸರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ಮತ್ುು 192(A) ರರ್ರ 

ರಔರಣ ದ್ಕಲ್ಲಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Sindanur 

 Taluk

06/07/2010 26/07/20104

3



966 ಬ. ರಗುನಥ

ಸದಸಯರು, 

ಖೃ.ನಿ.ಸ.ಸಂ.ನಿ. 

ಜ್ವಹರನಖರ

ನಂ.7-5-60

ರಯಚೂರು-584103

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

08/09/2010 - ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದಲ್ಲಿರುವ ಖೃಹ ನಿಮಾಣ ಸಹರ್ರ ಸಂಗ ನಿಯಮತ್, 

ಜ್ವಹರನಖರ ಇವರು ನಿವ ೀಶನಖಳನುು ಮಾಡಿಸಲ್ು ವಸತಿ ಹಖೂ 

ನಖರಭವೃದಿಧ ಇಲ್ಖ ಯಂದ ಅನುಮತಿ ಡ ಯದ್ ೀ ಸವಾಜ್ನಿಔ 

ಉದ್ ಾೀಶರ್ಿಗಿ ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟ ನಿವ ೀಶನಖಳನುು ಹಂಚಿರ್  ಮಡಿರುವ ಔುರಿತ್ು.

Tahsildar,Raichur 

Taluk, Raichur.

13/09/2010 03/10/2010

985 ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಎಲ್ ಔೂಡಿಿಗಿ

ಸಂಧನೂರು ತಲ್ೂಿಔು

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

21/09/2010 1, 2, 6. ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಔುನುಟ್ಗಿ

ಎಲ್ ಔೂಡಿಿಗಿ

ಎಲ್ ಔೂಡಿಿಗಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ.1ರ 16-03ಖುಂಟ , ಸ.ನಂ.2ರ 33ಖುಂಟ  ಹಖೂ 

ಸ.ನಂ.6ರ 08ಎಔರ  20ಖುಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಜ್ಮೀನನುು ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ್,  

ಶ್ರೀಮತಿ. ಯಲ್ಿಮಮ, ಶ್ರೀ. ಬಸವರಜ್ ಬನ್ ಮರಿಯಪ, ಶ್ರೀ. ಅಮರ ೀಶ ಬನ್ 

ಯಂಔಪ, ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತ್ ರವರುಖಳು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡು ಸಖುವಳ್ಳ 

ಮಡುತಿುರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Sindanur 

 Taluk

22/09/2010 12/10/2010

5

6



993 ಬಂದುರವ್ ಚಗಿ

ಅಧಯಕ್ಷರು

ಸಟಜ್ನ್್ ಫೀರಮ್

ಎಫ್ಎಸ್-2, 

ಹ ಚ್.ಆರ್.ಬ. 

ರ್ಲ್ ೂೀನಿ, ರಯಚೂರು

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

27/09/2010 - ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ ಗ್ಂಧಿ ಚೌಔದಿಂದ ಗ್ ೂೀಶಲ್ ರಸ ು ನಡುವ  (ಗ್ ೂೀವಿಂದ 

ರವ್  ಟ ೂರೀಲ್ ಬಂಕ್ ಹಂದಿನ ಭಖ) ರಸ ು ಜಖದಲ್ಲಿ ಸವಾಜ್ನಿಔರು 

ಅನಧಿಔೃತ್ವಗಿ ಸುಮರು 15 ಶ ಡ್ ಖಳನುು ನಿಮಾಸರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸ 

ಸವಾಜ್ನಿಔ ರಸ ು ಔಲ್ಲಪಸರ್ ೂಡಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Raichur 

Taluk, Raichur.

28/09/2010 18/10/2010

1045 ಮಲ್ಿಪ ಬನ್ ಖಂಖಪ

ವಡ್ಾ ನಂ.2, 

ಭ ೂೀಗ್ವತಿ, ಮನವಿ 

ತಲ್ೂಿಔು, ರಯಚೂರು 

ಜಿಲ್ ಿ-584123. 

ಅಜಿಮೂಲ್ಔ ಹಖೂ

ಪಿ.ರ್ . ಸುಬಬಯಯ, 

ರ್ .ಎ.ಎಸ್. 

ಔಂದ್ಯ ಸಚಿವರ ಆು 

ರ್ಯಾದಶ್ಾ

21/10/2010 - ರಯಚೂರು

ಮನಿವ

ಹರ ೀರ್ ೂಟುಔಲ್

ಭ ೂೀಗ್ವತಿ

ಭ ೂೀಗ್ವತಿ ಗ್ರಮದ ಗ್ರಂ ಠಣ ಭೂಮಯನುು ರ್ ಲ್ವು ಖಸಗಿ ರಭವಿ 

ವಯಕ್ಲುಖಳು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

23/10/2010 13/11/2010

7

8



1067 ಬಸಪ

ಸುರ್ಲ್ ೀಟ , 

ಸಂಧನೂರು ತಲ್ೂಿಔು

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

09/11/2010 745 ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರ

ಶ್ರೀರಂಖಟ್ಟಣ-ಬೀದರ್ ಹ ದ್ಾರಿಗ್  ಹ ೂಂದಿರ್ ೂಂಡಂತ  ಹಖೂ  ಸಂಧನೂರು 

ಟ್ಟಣದ ಸ.ನಂ:745ರ ತ ೂೀಟ್ಗ್ರಿರ್  ಇಲ್ಖ ಯ ಭೂಮಯನುು ಶ್ರೀ 

ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಬನ್ ಶ್ವಬಸವನಗ್ೌಡ ಎಂಬುವವರು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡು 

ಅಂಖಡಿ ನಿಮಾಸ ಹಖೂ ತ್ಂತಿ ಬ ೀಲ್ಲ ಹಕ್ಲರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Sindanur 

 Taluk

10/11/2010 30/11/2010

1080 ಆರ್. ಮನಸಯಯ

ರಜ್ಯಧಯಕ್ಷರು

ಔನಾಟ್ಔ ರ ೈತ್ ಸಂಗ

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

9972999080

11/11/2010 1320 ರಿಂದ 

1350, 1487/1-

13, 1229/1, 3

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದಲ್ಲಿರುವ ಸ ಟೀಡಿಯಂ ಹತಿುರದ ಸ.ನಂ:1484/1, 2 ಹಖೂ 

1485ರ 6ಎಔರ  20ಖುಂಟ , ಸವಾಜ್ನಿಔ ಉದ್ಯನವನದ ಸ.ನಂ:1487/1-13ರ 

22ಎಔರ  20ಖುಂಟ , ಮವಿನ ರ್ ರ /ಐಡಿಎಸ್ಎಂಟ ಬಡವಣ ಯ ಸ.ನಂ:1229/1, 

3, 1235ರ ಹಖೂ ಇನುು ನಖರದ ಹಲ್ವರು ಔಡ ಯ ಸರ್ಾರಿ ಜ್ಮೀನಿನ 

ತ್ುುವರಿಯನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

12/11/2010 02/12/201010

9



1085 ಔೃಷಣಮೂತಿಾ

ಂಚಮುಖಿ 

ಬಡವಣ ಯ ಅಭವೃದಿಧ 

ಸಂಗ, ರಯಚೂರು

ಂಚಮುಖಿನಖರ, 

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

16/11/2010 818/1 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ ಸ.ನಂ:818/1ರಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯನವನದ ಜಖವನುು 

ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ಆದ್ ೀಶ 

ನಿೀಡಿದರು ಸಹ ತ್ುುವರಿ ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸದಿರುವ ಬಗ್ ೆ.

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

18/11/2010 08/12/2010

1134 ಶ್ರೀ. ಅಯಯಪ ಸ ೀವ 

ಸಮತಿ ಟ್ರಸ್ಟ

ಅಯಯಪ ದ್ ೀವಸಥನ 

ರಸ ು, ಸ ಟೀಷನ್ ಏರಿಯ,

ರಯಚೂರು-584101

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

07/12/2010 - ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರ, ಸ ಟೀಷನ್ ಏರಿಯ ಜಖದಲ್ಲಿ "ಶ್ರೀ. ಅಯಯಪ ಅಯಯಪ 

ದ್ ೀವಸಥನ" ದ ರ್ಂೌಂಡನುು ನ ೂೀಟೀಸ್ ಜರಿ ಮಡದ್  ಡ ದು ಹಕ್ಲರುವ 

ಬಗ್ .ೆ

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

08/12/2010 28/12/2010

11

12



1149 ಎಸ್. ಎಸ್. ಖದಿರ

ಮಜಿ ುರಸಭ  

ಸದಸಯರು

ವಡ್ಾ ನಂ.15, 

ಬರಹಮಣವಡಿ

ಮನವಿ ತ.-584 123 

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ, 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ 

16/12/2010 100, 101, 141, 

402, 401, 

421, 626 

ಇತಯದಿ

ರಯಚೂರು

ಮನಿವ

ಮನವಿ

ಮನವಿ

ಮನವಿ ನಖರದ ಸ.ನಂ:100, 101, 141, 402, 401, 421, 626 ಇತಯದಿ ವಕ್್ 

ಬ ೂೀಡ್ಾ ಬ ಲ್  ಬಳುವ ಆಸುಯನುು ಸಹ ಖ ೂಟಟ ದ್ಕಲ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಟಸ ತ್ಮಮ 

ಹ ಸರಿಗ್  ವಗ್ಾವಣ  ಮಡಿರ್ ೂಳುಿತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ೂಂಡು ಸದರಿ 

ಜ್ಮೀನನುು ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಿ ತ ಗ್ ದುರ್ ೂಂಡು ಮುಸಿಂ ಸಮಜ್ದ 

ಅಭವೃದಿಧಗ್ಗಿ ನಿೀಡಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

18/12/2010 08/01/2011

1233 ಸಂಖಪ ಬನ್ ಶ್ವಪ 

ಹಖೂ ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು, 

ಲ್ಲಂಖಸಖೂರ ತ.

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

9731728243

11/01/2011 - ರಯಚೂರು

ಲ್ಲಂಖಸಖೂರ

ಲ್ಲಂಖಸುಖೂರು

ಚಿತುೂರ

ಚಿತುುರ ಗ್ರಮದ ುನವಾಸತಿ ರ್ ೀಂದರರ್ ಿ ಸ ೀರಿದ ಸವಾಜ್ನಿಔ ಬವಿಯನುು 

ರ್ ಲ್ವು ಗ್ರಮಸಥರುಖಳು ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Tahsildar,Lingasu

gur Taluk

17/01/2011 07/02/2011

13

14



1331 ರ್ .ಚಂದರಶ ೀಕರ್

ನಂ.12-8-73, 

ಯೀದರವಡಿ

ರಯಚೂರು-584 102

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

04/02/2011 - ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ ಸಯತ್ಲ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಮಮಲ್ಮಮ ಮತ್ುು 

ಸ.ಲ್ಿ ರವರು ನ ೂಂದಣ  ತ್ರ ಮಡಿರ್ ೂಳುಿವಖ ಸರ್ಾರಿ ರಸ ುಯನುು 

ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡು ಔಟ್ಟಡ ನಿಮಾಸರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

05/02/2011 25/02/2011

1414 ಬ ೀನಮ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

17/03/2011 - ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಾರಿ ಜ್ಮೀನು ಹಖೂ ಸವಾಜ್ನಿಔ 

ರದ್ ೀಶದಲ್ಲಿನ ತ್ುುವರಿಯನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸ ಸಂರಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ . 

(ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸದ್ ).

Commissioner, 

CMC, Raichur.

19/03/2011 09/04/201116

15



1431 ಬೀಚಣಣ ಖಟ್ುಟ ಯದವ

ಅಧಯಕ್ಷರು

ಹತ್ರಕ್ಷಣ ಸಮತಿ 

ತಿಮಮುರ ೀಟ  

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

23/03/2011 866/1 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದಲ್ಲಿರುವ ಸ.ನಂ:866/1ರ ವಸವಿುರ ಬಡವಣ ಯಲ್ಲಿ 

ರ್ಯಾರಿಸದ ಸವಾಜ್ನಿಔ ಉದ್ಯನವನದಲ್ಲಿ ಮನಯ ೌರಯುಔುರು , 

ನಖರಸಭ  ರಯಚೂರು, ಇವರು 5 ನಿವ ೀಶನಖಳನುಗಿ ರಚಿಸ ಹಂಚಿದಾನುು 

ರದುಾಡಿಸ ಹಖೂ ಇವರ ಯೀಲ್  ರ್ನೂನು ರಿೀತಿ ಔರಮ ರ್ ೈತ ಗ್ ದುರ್ ೂಳಿಲ್ು 

ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

24/03/2011 14/04/2011

1489 ನಗ್ ೀಶ, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಔನಾಟ್ಔ ರಕ್ಷಣ ವ ೀದಿರ್ 

ನಂ.3-8-133, 

 ೀಟಿಬುಜ್, ರ್ ೂೀಟ ,

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

9845781055

18/04/2011 1524/1 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:1524/1ರ 5ಎಔರ  12ಖುಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಜ್ಮೀನನುು 

ಸವಾಜ್ನಿಔರು ಅಔರಮವಗಿ ವಣಿಜ್ಯ ಮಳ್ಳಗ್ , ಲ್ಡ್್ ಹಖೂ ಇತ್ರ 

ಔಟ್ಟಡಖಳನುು ನಿಮಾಸರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ 

Tahsildar,Raichur 

Taluk, Raichur.

19/04/2011 09/05/2011

17
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1504 ಬೀಚಣಣ ಖಟ್ುಟ ಯದವ

ಅಧಯಕ್ಷರು

ಹತ್ರಕ್ಷಣ ಸಮತಿ 

ತಿಮಮೂರ  ೀಟ 

ಮನ  ನಂ.6-6-95, 

ತಿಮಮೂರ  ೀಟ 

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

9449792361

21/04/2011 871/2 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದಲ್ಲಿರುವ ಸ.ನಂ:871/2ರ 20ಖುಂಟ  ಸರ್ಾರಿ ಸಮಶನ 

ಜಖ ಹಖೂ 30ಅಡಿ ಅಖಲ್ದ ರಸ ುಯನುು ಖೃಹ ನಿಮಾಣ ಸಹರ್ರ ಸಂಗ 

ನಿಯಮತ್, ಜ್ವಹರನಖರ ರವರು ಹಖೂ ಇತ್ರರು ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ೂಂಡು ನಿವ ೀಶನಖಳನುಗಿ ಮಾಡಿ ಮರಿದವರ ಯೀಲ್  ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ೂಳಿಲ್ು ಹಖೂ ತ್ುುವರಿಯನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Raichur 

Taluk, Raichur.

23/04/2011 13/05/2011

1524 ಡಿ.ಎಸ್. ಔಲ್ಮಠ

ವಕ್ಲೀಲ್ರು, ಸಂಧನೂರು 

ತಲ್ೂಿಔು

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

03/05/2011 19, 23, 30 ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರು ಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಯುಾ ಹ ೂೀಖುವ ಬೀದರ್-ಶ್ರೀರಂಖಟ್ಟಣದ 

ರಷ್ಟರೀಯ ಹ ದ್ಾರಿಯ 21ಮೀಟ್ರ್ ಮಜಿಾನ್ ಜಖದಲ್ಲಿ ಔಟಟದಲ್ಲಿ ಔಟಟರುವ 

ಔಟ್ಟಡಖಳನುು ನಯಯಲ್ಯದ ಆದ್ ೀಶದಂತ  ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Executive 

Engineer, Public 

Works 

Department, 

Raichur

03/05/2011 23/05/2011
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1578 ಡಿ.ಎಸ್. ಔಲ್ಮಠ

ವಕ್ಲೀಲ್ರು, ಸಂಧನೂರು 

ತಲ್ೂಿಔು

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

02/06/2011 - ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರು ಗ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸ. ಮರುಔಟ ಟ ರಂಖಣದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಾರಿ 

ಜ್ಮೀನನುು ಧನಯ ಸಂಖರಹಸಲ್ು ಶ ಡ್, ಉದ್ಯನವನ ಹಖೂ ಇತ್ರ  

ಸವಾಜ್ನಿಔ ಉಯೀಖರ್ ಿ ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟ ಜಖವನುು ಆಡಳ್ಳತ್ ಮಂಡಳ್ಳ ಮತ್ುು 

ರ್ ಲ್ವು ಅಧಿರ್ರಿಖಳು ಶಮೀಲ್ಗಿ ಸದರಿ ಜಖವನುು ವಯರಿಖಳ್ಳಗ್  ಅಂಖಡಿ 

ನಿಮಾಸಲ್ು ವಿತ್ರಿಸರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಸೂಔು ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ೂಳಿಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Sindanur 

 Taluk

03/06/2011 28/06/2011

1580 ಡಿ.ಎಸ್. ಔಲ್ಮಠ

ವಕ್ಲೀಲ್ರು, ಸಂಧನೂರು 

ತಲ್ೂಿಔು

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

02/06/2011 775 ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರು ಟ್ಟಣದ ಸ.ನಂ:775ರಲ್ಲಿನ ಸುಮರು 24ಎಔರ  ಸರ್ಾರಿ ಹಣಿಣನ 

ತ ೂೀಟ್ವಿದುಾ ಸದರಿ ಜ್ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಔರಮವಗಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸ. ರವರು 

ಅಔರಮವಗಿ ವಣಿಜ್ಯ ಸಂಕ್ಲೀಣಾವನುು ನಿಮಾಸುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ೂಳಿಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Sindanur 

 Taluk

03/06/2011 28/06/201122
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1632 ರಸದ್

ಜ್ವಹರನಖರ ನಿವಸ

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

24/06/2011 22 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ ಸ.ನಂ:867, 868ರಲ್ಲಿ ಔನಾಟ್ಔ ಖೃಹ ಮಂಡಳ್ಳ 

ಮಡಿರ್ ೂಂಡ ಸವಾಜ್ನಿಔ ಉದ್ ಾೀಶರ್ಿಗಿ ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟ ಜಖ, ರಸ ು ಜಖವನುು 

ಸಂರಸಲ್ು ಹಖೂ ಸ.ನಂ:22ರ ಸರ್ಾರಿ ರ್ ರ  ಜ್ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಔರಮವಗಿ 

ಶ್ರೀ.ಎ.ರ ಡಿಿ, (ಮಜಿ-ಶಸಔರು) ರವರು ಔಲ್ಯಣ ಮಂಟ್ 

ನಿಮಾಸುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ೂಳಿಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

25/06/2011 15/07/2011

1692 ಸ ೈಯದ್ ಖ ೈಸರ್ 

ಹುಸ ೀನಿ

ಜಿಲ್ಿಧಯಕ್ಷರು, ದಲ್ಲತ್ 

ಮತ್ುು ಅಲ್ಪಸಂಖಯತ್ರ 

ಸ ೀವ ಸಮತಿ (ರಿ), 12-

11-32, 1ನ ೀ ಮಹಡಿ, 

ಟುಪ ಸುಲ್ುನ್ ಸಔಾಲ್, 

 ಟ ೂರೀಲ್ ಬಂಕ್ 

ಎದುರು, ಗ್ ೂೀಶಲ್ 

ರಸ ು, ರಯಚೂರು-584 

01/08/2011 341/2, 3, 4, 

7, 8, 341/ಎಸ

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ ಸ.ನಂ:341/2, 3, 4, 7, 8, 341/ಎಸ ರ ಸರ್ಾರಿ 

ನೌಔರರ ಖೃಹ ನಿಮಾಣ ಸಂಗ ನಿಯಮತ್, ರಯಚೂರು ಬಡವಣ  

ಎಲ್.ಬ.ಎಸ್. ನಖರದಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಜ್ನಿಔ ಮತ್ುು ಸ.ಎ. ಸ ೈಟ್ುಖಳನುು 

ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡು ಹಖೂ ಅಔರಮ ದ್ಕಲ್  ಸೃಷ್ಟಟಸರ್ ೂಂಡು 

ವಣಿಜ್ಯ ಮಳ್ಳಗ್ ಖಳನುು ನಿಮಾಸರ್ ೂಂಡಿರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ೂಳಿಲ್ು 

ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

02/08/2011 27/08/2011
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24



1714 ಆನಂದ್ ಡಿ. ಶ ೃರೀತಿಯ

ನಂ.1-8-93/94 (ಹಳ ) 

ಮತ್ುು 1-8-

96/97(ಹ ೂಸದು), 

ಸ ಟೀಷನ್ ರಸ ು, 

ರಯಚೂರು-584101

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

17/08/2011 - ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ ಸ ಟೀಷನ್ ರಸ ುಯ ಸಮೀ ಇರುವ ಹತ್ುು ಅಡಿ ಅಖಲ್ದ 

ರಸ ುಯನುು ಮನ  ನಂ.1-8-72() ಮತ್ುು 1-8-74(ಎನ್) ರ ಮಲ್ಲೀಔರು 

ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡು ಔಟ್ಟಡ ನಿಮಾಸುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ೂಳಿಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Commissioner, 

CMC, Raichur.

18/08/2011 13/09/2011

1728 ಅಮರಖುಂಡಪ ಬನ್ 

ಖುರುಶಂತ್ಪ

ವಿ.ವಿ.ನಖರ 

(ಮುಳುಿಅಖಸ), 

ಸಂಧನೂರು-584128

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

27/08/2011 768/1 ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರ

ಸಂಧನೂರು ಟ್ಟಣದ ಸ.ನಂ:768/1ರ 4ಎಔರ  38ಖುಂಟ  ರಜ್ಯ ಹ ದ್ಾರಿ 

ಹ ೂಂದಿರ್ ೂಂಡಿರುವ ಜಖದಲ್ಲಿ ಅಔರಮವಗಿ ವಣಿಜ್ಯ ಸಂಕ್ಲೀಣಾವನುು 

ಔಟ್ುಟತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ೂಳಿಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Sindanur 

 Taluk

29/08/2011 23/09/2011

25
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1769 ಅಲ್ಿಮ ರಭು ಭಔುರು

ಖಬೂಬರು ಹ ೂೀಬಳ್ಳ, 

ದ್ ೀವದುಖಾ ತ. 

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ, 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

28/09/2011 108 ರಯಚೂರು

ದ್ ೀವದುಖಾ

ಖಬೂಬರು

ಖೂಖಲ್

ಖೂಖಲ್ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:108ರ ವಿಸುೀಣಾ 16ಎಔರ  ಅಲ್ಿಮರಭು ದ್ ೀವಸಥನದ 

ಜ್ಮೀನನುು ಶ್ರೀ.ರಬಣಣ ಬನ್ ಸಂಖಪ ರವರು ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Devdurg

a  Taluk

30/09/2011 25/10/2011

1800 ರವಿೀಂದರನಥ ಟಟ

ಖುಲ್ಬಖಾ ವಿಭಗಿೀಯ 

ಸಂಚಲ್ಔರು

ಔನಾಟ್ಔ ದಲ್ಲತ್ 

ಸಂಗಷಾ ಸಮತಿ 

(ಭೀಮವದ), ಮನ  

ನಂ.1-2-79, ವಿ.ವಿ.ರಸ ು, 

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

17/11/2011 - ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ ನಿಜ್ಲ್ಲಂಖಪ ರ್ಲ್ ೂೀನಿಯಲ್ಲಿ ರ್ .ಹ ಚ್.ಬ. ರವರು 

ಸವಾಜ್ನಿಔ ಉದ್ಯನವನರ್ಿಗಿ ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟ ಜಖದಲ್ಲಿ “ಬಸವ ವಿದ್ಯನಿರ್ ೀತ್ನ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಥ” ರವರು ಅಔರಮವಗಿ ಔಟ್ಟಡ ನಿಮಾಸರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸ 

ಸದರಿ ಜ್ಮೀನನುು ಸವಾಜ್ನಿಔ ಉದ್ಯನವನರ್ಿಗಿ ಮೀಸಲ್ಲಡಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Commissioner, 

Karnataka 

Housing Board

18/11/2011 13/12/201128
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1844 ತ್ಲ್ರ್ಡು ಮರ ಪ

ರಜ್ಯರಿಷತ್ ಸದಸಯರು 

ಹಖೂ ಜಿಲ್ಿ ಯುವ 

ಮೀಜಾ ರ್ಯಾದಶ್ಾ, 

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ಿ.

ನಂ.6-6-83, 

ತಿಮಮುರ  ೀಟ , 

ರಯಚೂರು-584103. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

9731494369

07/01/2012 1220 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದಲ್ಲಿನ ಸ.ನಂ:1220ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಸತ್ಯನಥ ಖೃಹ ನಿಮಾಣ 

ಸಂಗ ನಿ. ರವರು ಸವಾಜ್ನಿಔ ಉಯೀಖರ್ ಿ ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟ ಸಮಶನ, 

ಉದ್ಯನವನ, ಶಲ್  ಹಖೂ ರಸ ು ಜಖದಲ್ಲಿ ಅಔರಮವಗಿ ಖೃಹ 

ನಿಮಾಸರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Commissioner, 

CMC, Raichur.

09/01/2012 04/02/2012

1855 ಶರಣಪ ಅಸಿಹಳ

ಅಧಯಕ್ಷರು, ಜ ೈ ಔನುಡ 

ರಕ್ಷಣ ವ ೀದಿರ್ . 

ನಂ.14-2-653, ಜ್ನತ 

ರ್ಲ್ ೂೀನಿ, 

ಜಾನಜ ೂಯೀತಿ ಶಲ್ ಯ 

ಹಂಭಖ, ಅಸಥಹಳ 

ನಖರ, ರಯಚೂರು-

584103. ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

28/01/2012 1223, 1257, 

1355 ಹಖೂ 

ಇತ್ರ 

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರ ಮತ್ುು ಗ್ರಮಂತ್ರ ರದ್ ೀಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಾರಿ 

ಜ್ಮೀನುಖಳನುು ರ್ ಲ್ವು ರಭವಿಖಳು ಹಖೂ ಇತ್ರರು ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸ ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಿ ತ ಗ್ ದುರ್ ೂಳಿಲ್ು 

ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

30/01/2012 25/02/2012

29
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1870 ಆಂಜ್ನ ೀಯ

ಮನ  ನಂ:9-14-97, 

ಮಡಿಿ ೀಟ್, ರಯಚೂರು 

ನಖರ ಜಿಲ್ ಿ. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

17/02/2012 22 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ ಸ.ನಂ:22ರ ಸರ್ಾರಿ ರ್ ರ ಯಲ್ಲಿ ಸುಮರು 6ಎಔರ  

ಜ್ಮೀನನುು ರ್ ಲ್ವು ರಭವಿಖಳು ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸ ಸರ್ಾರದ ವಶರ್ ಿ ತ ಗ್ ದುರ್ ೂಳಿಲ್ು 

ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Commissioner, 

CMC, Raichur.

18/02/2012 14/03/2012

1893 ರಭಔರ .ಡಿ

ಲ್ಿ ನಿವಸ, ನಂ.8-2-

62/1, ಸರ್ಾರಿ 

ಪಿ.ಯು.ರ್ಲ್ ೀಜ್ು 

ಎದುರು, ರಯಚೂರು-

584 101. ರಯಚೂರು 

ಜಿಲ್ ಿ. ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

9901817687

11/04/2012 855, 857, 858 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ ಶ್ರೀ.ನಿೀಲ್ಔಂಠ ೀಶವರ ದ್ ೀವಲ್ಯದ ಸಮೀ 

ಸವಾಜ್ನಿಔ ಉಯೀಖರ್ ಿ ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟ ಜಖದಲ್ಲಿ ಅಔರಮವಗಿ ನಿವ ೀಶನ 

ನಂ:8-11-180/149 ನಿಮಾಸರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

12/04/2012 07/05/2012
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1946 ಜ . ರಶುರಮ 

ಮಡಗಿರಿ

ವಕ್ಲೀಲ್ರು, 8-6-30, 

ನವಬಖಡಿ, 

ರಯಚೂರು-584101. 

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

14/08/2012 823/1ಬ ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರದ, ಎನ್.ಜಿ.ಒ. ರ್ಲ್ ೂೀನಿ ಹತಿುರವಿರುವ ಸ.ನಂ:823/1ಬ 

ರಲ್ಲಿ "ಇಂಧಿರಗ್ಂಧಿ ಹರಿಜ್ನ ನೌಔರರ ಖೃಹ ನಿಮಾಣ ಸಹರ್ರ ಸಂಗ (ನಿ)" 

ಇವರು ಉದ್ಯನವನರ್ಿಗಿ ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟ ಜಖದಲ್ಲಿ ಅಔರಮವಗಿ ಸ ೈಟ್ ಖಳನುಗಿ 

ಮಾಡಿಸರುವುದನುು ರದುಾಡಿಸ ಹಖೂ ಉದ್ಯನವನದ ಜಖದಲ್ಲಿ 

ನಿಮಾಸರುವ ಅಔರಮ ಔಟ್ಟಡಖಳನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Commissioner, 

CMC, Raichur.

16/08/2012 12/09/2012

2127 ಬೀಚಣಣ ಖಟ್ುಟ ಯದವ

ಅಧಯಕ್ಷರು

ಹತ್ರಕ್ಷಣ ಸಮತಿ 

ತಿಮಮುರ ೀಟ ,

ನಂ.6-6-95, 

ತಿಮಮುರ ೀಟ , 

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ

ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

9449792361

07/01/2014 238 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ಪೀತ್ೆಲ್

ಪೀತ್ಖಲ್ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ.:238ರಲ್ಲಿನ 10ಎಔರ  21ಖುಂಟ  ಸರ್ಾರಿ 

ಜ್ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ದ್ ೂಡಿ ಅಯಯಳಪ ರವರು ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ ೂಂಡು ನಿವ ೀಶನಖಳನುಗಿ ರಚಿಸುತಿುರುವ ಬಗ್ ೆ ರ್ನೂನು ರಿೀತಯ ಔರಮ 

ರ್ ೈಗ್ ೂಳಿಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

08/01/2014 08/02/201434
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2152 ಡಿ.ಎಸ್. ಔಲ್ಮಠ

ವಕ್ಲೀಲ್ರು, ಸಂಧನೂರು 

ತಲ್ೂಿಔು, ರಯಚೂರು 

ಜಿಲ್ ಿ. ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

18/02/2014 - ರಯಚೂರು

ಸಂದನೂರು

ಸಲ್ುೆಂದ್

ಸ ೂೀಮಲ್ೂರ

ಸ ೂೀಮಲ್ುರ ಗ್ರಮದ ಸದಾ ವಾತ್ ಅಂಭದ್ ೀವಿ ದ್ ೀವಸಥನರ್ ಿ 

ಹ ೂಂದಿರ್ ೂಂಡಂತ  ಇರುವ ಸರ್ಾರಿ ರ್ ರ  ಜಖದಲ್ಲಿ ಸವಾಜ್ನಿಔರು 

ಅಔರಮವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸ, ಸದರಿ 

ರ್ ರ ಯನುು ಅಭವೃಧಿಿಡಿಸ ಸಂರಸಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Tahsildar,Sindanur 

 Taluk

19/02/2014 19/03/2014

2173 ರ್ . ಭೀಮಣಣ ಹಖೂ 

ಇತ್ರ  ಸಥಳ್ಳೀಯರು

ರ್ .ಎಂ. ರ್ಲ್ ೂೀನಿ, 

ನವೀದಯ ಯಡಿಔಲ್ 

ರ್ಲ್ ೀಜ್ು ಎದುರು, 

ಮಂತರಲ್ಯ 

ರಸ ು,ರಯಚೂರು -

584101. ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

04/04/2014 1140 ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು ನಖರ ಸಭ ವಯಪಿುಯ ಸ.ನಂ:1140ರಲ್ಲಿನ ರ್ .ಎಂ. ರ್ಲ್ ೂೀನಿ, 

ಅನುಷ ನಖರ ಹಖೂ ಖುಲ್ಬಖಾ ಬಲ್ಿಸ್ಾ ಲ್ ೀ ಓಟ್ ನ ಮೂಲ್ಔ ಹದು 

ಹ ೂೀಖುವ ಸವಾಜ್ನಿಔ ರಸ ು ಜಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ರಜ ೀಂದರ ಔುಮರ್ ರವರು 

ಅಔರಮವಗಿ ವಣಿಜ್ಯ ಸಂಕ್ಲೀಣಾವನುು ನಿಮಾಸರ್ ೂಂಡಿರುವುದನುು 

ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸ, ಸದರಿ ಜಖವನುು ಸವಾಜ್ನಿಔ ಉಯೀಖರ್ ಿ ಮೀಸಲ್ಲಡಲ್ು 

ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Commissioner, 

CMC, Raichur.

05/04/2014 05/05/2014

35

36



2234 ಲ್ಕ್ಷಿಣ ಔುಡಿಾ

ಜಿಲ್ಿ ಸಂಗಟ್ನ 

ಸಂಚಲ್ಔರು,

ಔುಡಿಾ ಸ||, ಮನಿವ 

ತಲ್ೂಿಔು, ರಯಚೂರು 

ಜಿಲ್ ಿ. ಅಜಿಾಮೂಲ್ಔ

17/10/2014 570 ರಯಚೂರು

ಮನಿವ

ಔುಡಿಾ

ಔುಡಿಾ

ಔುಡಿಾ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ:569ರ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ಯರಣ 3ಎಔರ  16ಖುಂಟ  ಹಖೂ 

ಸ.ನಂ:570ರಲ್ಲಿನ 23ಖುಂಟ  ಜ್ಮೀನನುು ಗ್ರಮಂಚಯತಿ 

ಔರವಸೂಲ್ಲಗ್ರರದ ಶ್ರೀ. ಅಕುರ್ ಷ ಅಬುಾಲ್ ಖದರ್ ರವರು 

ಅಔರಮವಗಿ ನಿವ ೀಶಖಳನುು ಮಡಿ ಸವಾಜ್ನಿಔರಿಗ್  ಮರಟ್ 

ಮಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ್ ೆ ರ್ನೂನು ರಿೀತಯ ಸೂಔು ಔರಮ ರ್ ೈಗ್ ೂಳಿಲ್ು ರ್ ೂೀರಿರ್ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

18/10/2014 18/11/2014

2287 ಟ.ಲ್ಚುುಮಣಣ 

ಮತ್ುು ಔುಡಿಾ ಗ್ರಮದ 

ಗ್ರಮಸಥರು, ಔುಡಿಾ 

ಗ್ರಮ,ಮನವಿ 

ತಲ್ೂಿಔು,ರಯಚೂರು 

ಜಿಲ್ ಿ.

31/12/2014 ಔುಡಿಾ 

ಗ್ರಮಠಣ 

ಊರುಬವಿ 

ಹತಿುರದಿಂದ 

ಎಪಿಎಂಸ 

ವರ ಗ್ 

ರಯಚೂರು

ಮನಿವ

ಔುಡಿಾ

ಔುಡಿಾ

ಔುಡಿಾ ಗ್ರಮದ ಗ್ಂವ್ ಠಣ ವಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಊರು ಬವಿ ಹತಿುರದಿಂದ 

ಎಪಿಎಂಸ ಔಟ್ಟಡದವರ ಗ್  ಅಔರಮವಗಿ ಮನ ಖಳನುು ನಿಮಾಸದುಾ ಮತ್ುು 

ಬುನದಿ ತ ೂೀಡುತಿುರುವುದನುು ಮತ್ುು ಅಔರಮವಗಿ ಮನ ಖಳನುು ನಿಮಾಸದಾನುು 

ತ ರವುಗ್ ೂಳ್ಳಸುವ ಬಗ್ ೆ.

Excecutive officer 

Manavi Taluk 

Panchat

25/02/2015 18/03/2015
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2513 ರಮಣಣಸಜ್್ನ 

ದ್ ೀವರ ಬ ೂೀುರು 

ಲ್ಲಂಖಸೂರು ತಲ್ೂಿಔು 

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿ.

29/11/2016 594 ರಯಚೂರು

ಲ್ಲಂಖಸಖೂರ

ಖುರುಖುಂಟ

ಖುರುಖುಂಟ

ರಯಚೂರು ಜಿಲ್ ಿಯ ಲ್ಲಂಖಸೂಖೂರು ತಲ್ೂಿಕ್ಲನ ಖುರುಖುಂಟ ಗ್ರಮದ 

ಸವ ಾ ನಂಬರ್ 594ರ ಅರಣಯ ಇಲ್ಖ ಗ್  ಸ ೀರಿದ 25-22 ಎಔರ /ಖುಂಟ  ಅರಣಯ 

ಭೂಮಯನುು ಸವಾಜ್ನಿಔರು ಅತಿಔರಮಣ ಮಡಿರ್ ೂಂಡಿರುತುರ . ಇದನುು 

ಅರಣಯ ಇಲ್ಖ ಯ ವಶರ್ ಿ ಡ ಯುವಂತ  ದೂರು ದ್ಕಲ್ಲಸರುತುರ .

Deputy 

Commissioner,  

Raichur District

30/11/2016 15/12/201639



PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

77 ಶಿವ 

ಭಹಿಭನ ಹಳ್ಳಿ ಕನಕುಯ 

ತಲ್ಲೂಕು

9740237931

03/10/2009 ಸರ್ಾರಿ

 

ಜಮೀನು

ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಉಮಯಂಫಳ್ಳಿ

ಭಹಿಭನಹಳ್ಳಿ

ಸ.ನಂ238ಯ ಮಲೀಕಯ  ರಕಕದ  ಸರ್ಾರಿ

ಜಗದಲೂ ಬಗಲೀರ್ ವಗೀಲ್ ಹಕಿಸಿಯುವ  ಫಗ್ಗೆ

D.C.Ramana

gara

06/10/2009 21/10/2009

198 ಜಿಲ್ೂಧಿರ್ರಿ 

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ 

27/11/2009 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಭಯಳವಡಿ

ಕಿೀಯಣಗ್ಗರಗ

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ, ಕನಕುಯ ತಲ್ಲೂಕು, ಕಿಯಣಗ್ಗರಗ ಗ್ರಭದ ಕಂಡಿ ರ್ಗರಗ ಅಂಗಳದ 

ಬಲ ಕಫಳ್ಳರ್ಗ ಫಗ್ಗೆ.

D.C.Ramana

gara

27/11/2009 04/12/20092

District Name:ರಾಮನಗರ
ದಿನಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1



275 ಬಳಗೀ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭತ್ುು ಇತ್ಯಯು

ಚಿಕಕದಗೀವಯಹಳ್ಳಿ ಟಿ.ವಸಹಳ್ಳಿ 

ಭಯಳವಡಿ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ 

ಕನಕುಯ ತಲ್ುೂಕು ರಭನಗಯ 

ಜಿಲ್ಗೂ

9901324451

18/01/2010 29,31 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಭಯಳವಡಿ

ಕಿೀಯಣಗ್ಗರಗ

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ ಕನಕುಯ ತಲ್ಲೂಕು ಕಿೀಯಣಗ್ಗರಗ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ.29 ಭತ್ುು 31ಯ 

ಸಕಾರಿ ಬಿೀಳು ಜಮೀನಿನ ಪಡರಗಸಗಲಟೀರ್ ಮಡಿಯುವ ಫಗ್ಗೆ.

D.C.Ramana

gara

19/01/2010 02/02/2010

521 ಶಿವನಂಜಪ 

ದಲಯವಣಿ ಭಲಲ್ಕ 

9844317039

18/02/2010 77 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಭಯಳವಡಿ

ಅತ್ತುಕುಗಪ

ಸವಗಾ ನಂ.77ಯ 90ಎಕರಗ ಗ್ಗಲೀಮಳದ ಜಮೀನನುು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿಯುವ ಫಗ್ಗೆ 

ತ್ಹಶಿೀಲ್ಾರ್, ಎ.ಸಿ.ಯವರಿಗ್ಗ ದಲಯು ನಿೀಡಿದಯು ಕರಭ ತಗಗ್ಗದುರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದಿಲ್ೂ.

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

20/02/2010 17/03/2010

3
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523 ಸುಂದರ್ ಗಣಗೀಶ್ 

ದಲಯವಣಿ ಭಲಲ್ಕ 

08050084996

18/02/2010 3 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಕಸಬ

ಕನಕುಯ

ಸವಗಾ ನಂ.3ಯ ಶಿೀಲ್ಂಪೊಡಿ ಅಯಣಯ  ಸಂಗಭದ ಹತ್ತುಯದ 100ಎಕರಗ ಅಯಣಯ 

ಜಮೀನನುು ಜಿ.ಆನಂತ್ಪ ಇತ್ಯಯು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿಯುವ ಫಗ್ಗೆ.

ಹರಿ ರ್ಗಲಡಗಯವಯು 30ಎಕರಗ ಜಮೀನನುು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿಯುವ ಫಗ್ಗೆ.

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

20/02/2010 14/03/2010

528 ಎಂ.ಬಗೈರಜು 

ಅಜಿಾ ಭಲಲ್ಕ 

9880836214

18/02/2010 19 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಭಯಳವಡಿ

ಡುವಣಗ್ಗರಗ

ಸವಗಾ ನಂ.19ಯ ಸುಮಯು 25-50ಎಕರಗ ಗ್ಗಲೀಮಳದ ಜಮೀನನುು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿ 

ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಸಹಮದಿಂದ ಮಯಟ ಮಡಿಯುವ ಫಗ್ಗೆ.

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

20/02/2010 14/03/2010

5
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532 ಸಂತ್ 

ದಲಯವಣಿ ಭಲಲ್ಕ 

9845187990

18/02/2010 77 ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಬಿಡದಿ

ಶಗೀಷಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿ

ಸವಗಾ ನಂ.77ಯ ಜಮೀನನುು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿ Tibetian School ನಿಮೀಾಸುತ್ತುಯುವ ಫಗ್ಗೆ. Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

20/02/2010 14/03/2010

565 ುಟಟಸಾಮ 

ದಲಯವಣಿ ಭಲಲ್ಕ 

7265595

23/02/2010 ------- ರಭನಗಯ

ಚನುಟಟಣ

ಕಸಬ

ತ್ಟ್ಗಟರ್ಗರಗ

ಅಯಲಯು ರ್ಗರಗಮನುು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿ ಶಿರೀ.ಚಿಕಕಸಿದಗಾಗ್ೌಡ ಯವಯು ಕಬಿಿನ ಬಗಳಗ 

ಇಟಿಟಯುವ ಫಗ್ಗೆ.

Tahsildar,Cha

nnapatna 

Taluk, 

Channapatna

.

25/02/2010 16/03/20108
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615 ಟ್ಗೈಂಸ  ಆಫ  ಇಂಡಿಯ ತ್ತರರ್ 

ವಯದಿ

09/03/2010 ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಬಿಡದಿ

ಶಗೀಷಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿ

ರಭನಗಯ, ತ. ಬಿಡದಿ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಬಿಡದಿಮಲೂಯುವ 

ಸಾಮನಿತಯನಂದಸಾಮಮವಯ ಆಶ್ರಭರ್ಗಕ ನಿೀಡಿಯುವ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ವಸುು ಡಗಮುವ ಫಗ್ಗೆ

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

09/03/2010 30/03/2010

877 ಬಗೀನಮ ಅಂಚಗಭಲಲ್ಕ

ಅಂಚಗಭಲಲ್ಕ

10/08/2010 - ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಸಬ

ಕನುಭಂಗಲ್ದಗಲಡಿಿ

ಕನುಭಂಗಲ್ದಗಲಡಿಿ ಗ್ರಭದ ರ್ಗರಗ ಹಗಲ ಶ್ಮಶನದ ಜಗ ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿಯುವುದನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

11/08/2010 31/08/2010

9
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880 ಸವಾಜನಿಕ ಹಿತ್ಯಕ್ಷಣ ಶ್ಕಿು

ಅಯಳಗೀಗೀಟ್ಗ, ವರ್ಡಾ ನಂ. 8

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ,

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

10/08/2010 ವರ್ಡಾ 

ನಂ.8

ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಸಬ

ಕನುಭಂಗಲ್ದಗಲಡಿಿ

ರಭನಗಯ ಟ್ೌನ್, ಅಯಳಗೀಗೀಟ್ಗ, ವರ್ಡಾ ನಂ.8ಯ ಶಿರೀ. ಫಸವಗೀಶ್ಾಯಸಾಮ 

ದಗೀವಸಾನದ ಹಿಂಭಗದ ಯಸಗುಮ ತ್ುುವರಿಮನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

11/08/2010 31/08/2010

904 ರಭಕೃಷಣ ಹಗಲ 

ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು

ಫಸವನುಯ ಗ್ರಭ, ರಭನಗಯ 

ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

20/08/2010 35/4, 

35/5, 

35/9, 

35/10, 

35/11, 

35/14, 

35/15

ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಸಬ

ಫಸವನುಯ

ಫಸವನುಯ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:35/4, 35/5, 35/9, 35/10, 35/11, 35/14, 35/15 ಯ 

ಸರ್ಾರಿ ಗ್ಗಲೀಮಳ ಜಮೀನಿಗ್ಗ "ಆಗ್ ಕುಟುಂಫ" ಹಗಲ "ನಿಂಗಮಯನವಯ 

ಕುಟುಂಫದವಯು" ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು ಅಕರಭ ದಖಲ್ಗಗಳನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಿಯುವ ಫಗ್ಗೆ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

27/08/2010 17/09/2010

11

12



925 ಸವಾಜನಿಕಯು

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

27/08/2010 129/2 ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಸಬ

ವಡಗೀಯಹಳ್ಳಿ

ವಡಗೀಯಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:129/2ಯ ಸುಮಯು 13ಗುಂಟ್ಗ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಸವಾಜನಿಕಯು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವ ಫಗ್ಗೆ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

30/08/2010 20/09/2010

939 ಲ್ಗಲೀರ್ಗೀಶ್ ಹಗಲ ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು

ಅಳ್ಳಿಮಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ, ಕಸಬ 

ಹಗಲೀಫಳ್ಳ,

ಕನಕುಯ ತಲ್ಲೂಕು, ರಭನಗಯ 

ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

01/09/2010 40 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಕಸಬ

ಅಳ್ಳಿಮಯನಹಳ್ಳಿ

ಅಳ್ಳಿಮಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:40ಯ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ಗಲೀಮಳ ಜಮೀನು ಹಗಲ 

ರ್ಳಮಯನ ರ್ಗರಗಮ ಜಮೀನಿನ ತ್ುುವರಿಮನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

02/09/2010 22/09/201014

13



945 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು, ಹನಿಮಲಯು

 ಹನಿಮಲಯು, ವಿಯುಕ್ಷಹಗಲೀಫಳ್ಳ,

ಚನುಟಟಣ ತಲ್ಲೂಕು, 

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

04/09/2010 126/ಪಿ11 ರಭನಗಯ

ಚನುಟಟಣ

ವಿಯುಕ್ಷಿುಯ

ಹನಿಮಲಯು

ಹನಿಮಲಯು ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:126/ಪಿ11ಯ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ರ್ಗ.ಫಸವರಜು, 

ಹಲ ನಗಯ ಸಭ ಸದಸಯ ಹಗಲ ಇವಯ ತ್ತು ಹಗಸರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಳುಿ ಮಹಿತ್ತ 

ನಿೀಡಿ 04ಎಕರಗ ಜಮೀನು ಭಂಜಲಯು ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ಸರ್ಾಯದ ವಶ್ರ್ಗಕ 

ಡಗದುರ್ಗಲಳಿಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Cha

nnapatna 

Taluk, 

Channapatna

.

06/09/2010 27/09/2010

948 ಭದಲಾರಗೀಗ್ೌಡ

ವಾತ್ತ ನಿಲ್ಮ, ಕನಕನಗಯ

ಚನುಟಟಣ ಟ್ೌನ್

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

04/09/2010 24 ರಭನಗಯ

ಚನುಟಟಣ

ಕಸಬ

ರ್ಗಲೀಡಿುಯ

ರ್ಗಲೀಡಿುಯ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:24ಯ 2ಎಕರಗ 20ಗುಂಟ್ಗ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ಗಲೀಮಳ 

ಜಮೀನನುು ಶಿರೀಭತ್ತ. ುಟಟಲಂಗಭಮ ಎಂಫುವವರಿಗ್ಗ ಅನಧಿಕೃತ್ವಗಿ ಭಂಜಲಯು 

ಮಡಿಯುವುದನುು ಯದುಾಡಿಸುವ ಫಗ್ಗೆ.

Tahsildar,Cha

nnapatna 

Taluk, 

Channapatna

.

06/09/2010 27/09/2010
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958 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು, ಮೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ

ತ್ತಭಮಸಂದರ ಅಂಚಗ

ಕಲಟಗಲ್ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ರಭನಗಯ 

ತ. ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

07/09/2010 235 ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಸಬ

ಫಸವನುಯ

ಮೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:235ಯ 01ಎಕರಗ 08ಗುಂಟ್ಗ ಗುಂಡು ತಗಲೀು ಜಮೀನು 

ಹಗಲ ಸ.ನಂ:236ಯ 07ಎಕರಗ 23ಗುಂಟ್ಗ ರ್ಗರಗ ಜಮೀನಿನನುು ಅಕಕಕಕದ 

ಜಮೀನಿನವಯು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿಯುವುದನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

13/09/2010 03/10/2010

960 ಶಿರೀಧಯ ಹಗಲ ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು

ಬಗೀನಮ ಅಜಿಾ ಭಲಲ್ಕ

08/09/2010 24 ರಭನಗಯ

ಚನುಟಟಣ

ವಿಯುಕ್ಷಿುಯ

ದಯವಟಟಣ

ದಯವಟಟಣ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:24ಯ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ಗಲೀಮಳ ಜಮೀನಿನಲೂ ನಿವೃತ್ು 

ಸರ್ಾರಿ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಬಗಲ್ಗಬಳುವ ಭಯಗಳನುು ಕಡಿದು, ಜಮೀನುಗಳನುು ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು ಹಗಲ ಅಕರಭ ದಖಲ್ಗ ಸೃಷ್ಟಟಸುತ್ತುಯುವುದನುು ತ್ಡಗದು ಗ್ಗಲೀಮಳ 

ತ್ುುವರಿಮನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Cha

nnapatna 

Taluk, 

Channapatna

.

13/09/2010 03/10/2010

17
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971 ವಗೈ.ಎಸ. ಸಂತ್

ಬಿನ್ ಮಜಮನ್ ಶಿರೀನಿವಸಮಯ

ನಂ.294, ಅಯಳಳು ಯಸಗು,

ಕನಕುಯ-562117

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

13/09/2010 146, 

427

ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ರ್ಗಲೀಡಿಹಳ್ಳಿ

ಗಟಿಟಗುಂದ

ಗಟಿಟಗುಂದ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:146ಯ 04ಎಕರಗ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನು ಹಗಲ ಹಗಲಸ 

ಸ.ನಂ:427ಯ 03ಎಕರಗ 25ಗುಂಟ್ಗಗ್ಗ ಖರಫು ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. ಸಿದಾರಜು ಬಿನ್ 

ಲ್ಗೀ.ರ್ಗಂಗೀಗ್ೌಡ ಎಂಫುವವಯು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವ ಫಗ್ಗೆ.

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

14/09/2010 04/10/2010

1013 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು, ಮದುಯ

ಶಿವನಗ್ೌಡನ ದಗಲಡಿಿ, 

ಸಂಗಫಸವನ ದಗಲಡಿಿ

ರಭನಗಯ ತಲ್ಲೂಕು ಭತ್ುು ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

05/10/2010 57,59,6

0

ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಸಬ

ವಡಗೀಯಹಳ್ಳಿ

ಮದುಯ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:57ಯ 1ಎಕರಗ 35ಗುಂಟ್ಗ, ಸ.ನಂ:59ಯ 29ಗುಂಟ್ಗ, 

ಸ.ನಂ:60ಯ 10ಗುಂಟ್ಗ ಜಮೀನನುು ಅಕರಭವಗಿ ಭಂಜಲಯು ಮಡಿಯುವುದನುು 

ತ್ಡಗದು ಹಗಲ ಸವಾಜನಿಕ ಯಸಗು ಕಲಪಸಿರ್ಗಲಡಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

11/10/2010 02/11/201020
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1022 ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯ್ತು 

ರ್ಯಾಲ್ಮ

ಕನಕುಯ ತಲ್ಲೂಕು, ರಭನಗಯ 

ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

12/10/2010 58,126 

ಹಗಲ 

ಇತಯದಿ

 9 

ರ್ಗರಗಗಳು

ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ರ್ಗಲೀಡಿಹಳ್ಳಿ

ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ

ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸರ್ಾರಿ ರ್ಗರಗ ಹಗಲ ಸಮಶನ ಜಗವನುು ಸವಾಜನಿಕಯು 

ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

13/10/2010 03/11/2010

1043 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು

ಬಗೀನಮ ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

18/10/2010 39 ರಭನಗಯ

ಚನುಟಟಣ

ಕಸಬ

ಫರಹಮಣಿೀುಯ

ಫರಹಮಣಿೀುಯ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:39ಯ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನಿಗ್ಗ ಶಿರೀ. ಜಗದಿೀಶ್ 25ಎಕರಗ, 

ಶಿರೀ. ಕೃಷಣ, ತ್ತಟಟಮಯನಹಳ್ಳಿ, 15ಎಕರಗ, ಶಿರೀ. ವಗಂಕಟ್ಗೀಶ್ ವಯಯಸಾ 25ಎಕರಗ 

ತ್ುುವರಿ ಮಡಿಯುವ ಫಗ್ಗೆ ಹಗಲ ವಿಯುದಸಂದರ ಗ್ೌಡಗಲೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ .ನಂ:26ಯ 

18ಎಕರಗ ಅಯಣಯ ಬಲಮಮನುು ಶಿರೀ. ಟ್ಗೀಲ್ ಭರಿಸಾಮ ಗ್ೌಡ ಎಂಫುವವಯು 

ಅಕರಭವಗಿ ಗ್ಗಲೀಮಳ ಜಮೀನನುು ವಶ್ಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು 

ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

D.C.Ramana

gara

19/10/2010 11/11/2010

21

22



1203 ಮೊಹಭಮದ್ ಭುರ್ುರ್ ಅಹಮದ್

ನಂ.24/3, 3ನಗೀ ಭುಖಯ ಯಸಗು, 

16ನಗೀ ರ್ರಸ, ಲ್ಕಕಸಂದರ

ಬಗಂಗಳೂಯು, ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ 

ಹಗಲ

ಪಿ.ರ್ಗ. ಸುಫಿಮಯ, ರ್ಗ.ಎ.ಎಸ.

ಕಂದಮ ಸಚಿವಯ ಆು 

ರ್ಮಾದಶಿಾ

ತ್ರದ ಭಲಲ್ಕ

04/01/2011 - ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಬಿಡದಿ

ಶಗೀಷಗಿರಿ ಹಳ್ಳಿ

ಗ್ಯುಭಯ್ತದಗಲಡಿಿ, ಕಂಚುಗ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸುಮಯು 86 ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನನುು 

ಶಿರೀ. ತ್ತಭಮಗ್ೌಡ ಎಂಫುವವಯು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು ಸಕಕರಗ ರ್ರ್ಾನಗ 

ನಿಮಾಸುತ್ತುಯುವುದನುು ತಗಯುವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

05/01/2011 25/01/2011

1206 ರ್ಗ.ಎಸ. ನಂಜುಂಡರವ್ ಬಿನ್ 

ಲ್ಗೀಟ್ ಶ್ಂರ್ಗಲರೀಜಿರವ್

ಕೃಷಣುಯದಗಲಡಿಿ, ಕಲನಗಲ್ 

ಗ್ರಭ

ರ್ಗೈಲ್ಂಚ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ರಭನಗಯ 

ತ ಭತ್ುು ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

04/01/2011 174/1ಎ

2

ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಸಬ

ಫಸವನುಯ

ಕಲನಗಲ್ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:174/1ಎ2 ಯ 10ಅಡಿ ಸವಾಜನಿಕ ಯಸಗುಮನುು ಶಿರೀ. 

ಗ್ಗಲೀವಿಂದರಜು ಬಿನ್ ಭಲಡೂಮಯ ಯವಯು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು ನಿೀರಿನ ಟ್ಯಂಕ್ 

ನಿಮಾಸುತ್ತುಯುವುದನುು ತ್ಡಗದು ಸವಾಜನಿಕ ಯಸಗು ಕಲಪಸಿರ್ಗಲಡಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

05/01/2011 25/01/2011

23

24



1213 ಬಗೀನಮ

ಅಜಿಾ ಭಲಲ್ಕ

05/01/2011 12 ರಭನಗಯ

ಚನುಟಟಣ

ವಿಯುಕ್ಷಿುಯ

ಆಯಳಳಸಂದರ

ಅಯಳಲ್ುಸಂದರ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:12 ಹಗಲ ದಯವಟಟಣದ ಸ.ನಂ:24ಯ ಸರ್ಾರಿ 

ಗ್ಗಲೀಮಳ ಜಮೀನಿನನುು ರ್ಗಲ್ವು ರಭವಿ ವಯಕಿುಗಳು ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Cha

nnapatna 

Taluk, 

Channapatna

.

06/01/2011 26/01/2011

1220 ರ್ಗ.ಎಸ. ನಂಜುಂಡ ರವ್

ಕೃಷಣುಯದಗಲಡಿ,ಿ ಕಲನಗಲ್ 

ದಖಲ್ಗ

ರ್ಗೈಲ್ಂಚ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ

ರಭನಗಯ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ ಹಗಲ ಪಿ.ರ್ಗ. 

ಸುಫಿಮಯ, ರ್ಗ.ಎ.ಎಸ.

ಕಂದಮ ಸಚಿವಯ ಆು 

ರ್ಮಾದಶಿಾ, ತ್ರದ ಭಲಲ್ಕ

05/01/2011 174/1ಎ

2

ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ರ್ಗೈಲ್ಂಚ

ಕಲನಗಲ್

ಕಲನಗಲ್ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:174/1ಎ2ಯ ಸವಾಜನಿಕ ಯಸಗುಮನುು 

ಶಿರೀ.ಗ್ಗಲೀವಿಂದರಜು ಬಿನ್ ಭಲಡೂಮಯ ಯವಯು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು 

ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಿ ಸವಾಜನಿಕ ಯಸಗು ಕಲಪಸಿರ್ಗಲಡಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

D.C.Ramana

gara

06/01/2011 26/01/201126

25



1273 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು, ಫಳಗ್ಗರಗ

ಕನಕುಯ ತ

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

14/01/2011 - ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಭಯಳವಡಿ

ಫಳಿಗ್ಗರಗ

ಫಳಗ್ಗರಗ ದಖಲ್ಗ ಭಲ್ಗೂೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸರ್ಾರಿ ರ್ಗರಗ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ .ಭುದಗಾೀಗ್ೌಡ, 

ಬಗೈರಗೀಗ್ೌಡ, ತ್ಭಮಮಯ ಹಗಲ ಇತ್ಯ ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

17/01/2011 07/02/2011

1325 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು, ಡುವಣಗ್ಗರಗ

ಭಯಳವಡಿ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಕನಕುಯ

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

02/02/2011 195 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಭಯಳವಡಿ

ಡುವಣಗ್ಗರಗ

ಡುವಣಗ್ಗರಗ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:195ಯಲೂ ಗ್ಗಲೀಲ್ನ್ ಕಂನಿಮವಯು ಸುಮಯು 

60ಎಕರಗ ಬಲಮಮನುು ಖರಿೀದಿಸಿ ಅದಯ ಸುತ್ುುಭತ್ುಲಯುವ ಸುಮಯು 115 ಸರ್ಾರಿ 

ಬಲಮಮನಲು ಸಗೀರಿಸಿ ತ್ಂತ್ತ ಬಗೀಲ ನಿಮಾಸಲ್ು ರಮತ್ತುಸುತ್ತುಯುವುದಯ ಫಗ್ಗೆ ಕರಭ 

ರ್ಗೈಗ್ಗಲಳಿಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

D.C.Ramana

gara

03/02/2011 23/02/2011

27
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1453 ಜಗ. ನಟರಜು

1ನಗೀ ಯಸಗು, ಯಂಗನಥ ಫಡವಣಗ

ಕನಕುಯ ಟ್ೌನ್

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

30/03/2011 446 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಕಸಬ

ಕನಕುಯ

ಕನಕುಯದ ಸ.ನಂ:446ಯಲೂನ ದಗಲಡಿಮಯನ ರ್ಗರಗ ಜಮೀನನುು ರ್ಗಲ್ವು ಅಧಿರ್ರಿಗಳು 

ಭತ್ುು ರ್ಗಲ್ವು ಫಲ್ಢ್ಯಯ ಹಗಸರಿಗ್ಗ ರ್ತಗ ಮಡುತ್ತುಯುವುದನುು ತ್ಡಗದು ಸದರಿ ರ್ಗರಗ 

ಜಮೀನನುು ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

D.C.Ramana

gara

31/03/2011 21/04/2011

1552 ಎಲ್. ಲಂಗಮಯ

ನಿವೃತ್ು ಡಗಯಯಟಿ ಡಗೈರಗಕಟರ್ ಟ್ೌನ್ 

ೂನಿಂಗ್

ನಂ.96, 1ನಗೀ ಭುಖಯಯಸಗು, ಕನರ್ 

ಲ್ಗೀ ಔಟ್

ಫನಶ್ಂಕರಿ 2ನಗೀ ಹಂತ್, 

ಬಗಂಗಳೂಯು-70

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

18/05/2011 40 ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಲಟಗಲ್

ಬಳಲಂಗ್ಗೀಗ್ೌಡನದಗಲಡಿಿ

ಬಳಲಂಗ್ಗೀಗ್ೌಡನದಗಲಡಿಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:40ಯಲೂ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನಿನಲೂ 

ಅಕರಭವಗಿ ಶಿರೀ. ುಟಟಸಾಭಮಯ ಭತ್ುು ಭರಿಸಾಮ ಬಿನ್ ಲ್ಗೀಟ್ ತ್ತಮೆೇಗ್ೌಡ 

ಯವಯು ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು ಬಗಲೀರ್ ವಗಲ್ ಭತ್ುು ಂಪ್ ಸಗಟ್ ಹಕಿರ್ಗಲಂಡು 

ಸಗುವಳ್ಳ ಮಡುತ್ತುಯುವುದನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಿ ಸದರಿ ಜಮೀನನುು ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು 

ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

19/05/2011 10/06/2011

29

30



1574 ುಟಟಭಮ ಹಗಲ ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು

ಕಲ್ೂಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯ್ತು ಮಜಿ 

ಅಧಯಕ್ಷಯು

ಕಸಬ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಕನಕುಯ 

ತಲ್ಲೂಕು, ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

06/06/2011 71/1 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಕಸಬ

ಕಲ್ೂಹಳ್ಳಿ

ಕಲ್ೂಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ71/1ಯಲೂನ ಸರ್ಾರಿ ನಲ್ ಜಗವನುು ಶಿರೀ. ರ್ಗಂಚಗೀಗ್ೌಡ 

ಬಿನ್ ಸಿದಗಾೀಗ್ೌಡ ಎಂಫುವವಯು ಅಕರಭವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು ಅಂಗಡಿ, 

ಹಗಲೀಟ್ಗಲ್ ನಿಮಾಸಿರ್ಗಲಂಡು ಭತ್ುು ನಿವಗೀಶ್ನ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತುಯುವುದಯ ಫಗ್ಗೆ ಕರಭ 

ರ್ಗೈಗ್ಗಲಳಿಲ್ು ಹಗಲ ಸದರಿ ಜಗವನುು ಸವಾಜನಿಕ ಉಯೀಗರ್ಗಕ ಮೀಸಲಡಲ್ು 

ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

07/06/2011 03/07/2011

1587 ಭರಿಸಾಭಮಯ ಬಿನ್ ಲ್ಗೀಟ್ 

ಸವಂದಮಯ ಭತ್ುು 

ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು

ಮದುಯ ಗ್ರಭ, ಕಸಬ 

ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ರಭನಗಯ ತ ಭತ್ುು 

ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

06/06/2011 4, 5, 

8, 9, 

10, 11, 

38, 39, 

41, 121, 

127

ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಸಬ

ಮದುಯ

ಮದುಯ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 38, 39, 41, 121, 127ಯಲೂ ಹದು 

ಹಗಲೀಗುವ ಸವಾಜನಿಕ ಯಸಗು ಜಗದಲೂ ಶಿರೀ.ಭಲ್ಗೂೀಶ್ ಬಿನ್ ಭಲ್ೂಮಯ ಯವಯು 

ಅಕರಭವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು ಸಗುವಳ್ಳ ಮಡುತ್ತುಯುವುದನುು 

ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಿ, ಸವಾಜನಿಕ ಯಸಗುಮನುು ಕಲಪಸಿರ್ಗಲಡಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

07/06/2011 03/07/201132

31



1588 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು, ಇಗೆಲ್ಲಯು

ವಿಯುಕ್ಷಿುಯ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ,

ಚನುಟಟಣ ತ. ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

06/06/2011 437 ರಭನಗಯ

ಚನುಟಟಣ

ವಿಯುಕ್ಷಿುಯ

ಇಗೆಲ್ಲಯು

ಇಗೆಲ್ಲಯು ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:437ಯ 7ಎಕರಗ 27ಗುಂಟ್ಗ ಸರ್ಾರಿ ರ್ಗರಗ ಜಮೀನನುು 

ರ್ಗಲ್ವು ಫಲ್ಡಯ ವಯಕಿುಗಳು ಅಕರಭವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು 

ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಿ ಸವಾಜನಿಕ ಉಯೀಗರ್ಗಕ ಮೀಸಲಡಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Cha

nnapatna 

Taluk, 

Channapatna

.

07/06/2011 03/07/2011

1589 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು, ಬಗಲಭಮನಹಳ್ಳಿ

ಸತ್ನಲಯು ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಕನಕುಯ 

ತಲ್ಲೂಕು

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

06/06/2011 48 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಸತ್ನಲಯು

ಬಗಲಭಮನಹಳ್ಳಿ

ಬಗಲಭಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:48ಯಲೂನ ರ್ಗರಗಮ ಜಮೀನು ಸುಮಯು 15ಎಕರಗ 

23ಗುಂಟ್ಗ ಇದುಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಅಧಾಕಿಕಂತ್ ಹಗಚಿಿನ ಬಲಮಮನುು ಕಕದ 

ಜಮೀನಿನವಯು ಅಕರಭವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು 

ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

07/06/2011 03/07/2011
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1699 ರಭಣಣ

ಮಜಿ ಗ್ರಭ ಂಚಯ್ತು 

ಸದಸಯಯು

ರಭಸಗಯ, ಮೆೀಡಮಯನಹಳ್ಳಿ 

ಪೊೀಸಟ

ಹರಗಲೀಹಳ್ಳಿ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಕನಕುಯ 

ತ್

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

03/08/2011 71/ಪಿ15 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಹರಗಲೀಹಳ್ಳಿ

ಮೆೀಡಮಯನಹಳ್ಳಿ

ಮೆೀಡಮಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:71/ಪಿ15ಯಲೂನ 4ಎಕರಗ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ಗಲೀಮಳ 

ಜಮೀನು ಸವಾಜನಿಕ ಉಯೀಗರ್ಗಕ ಮೀಸಲಟಟ ಜಗವನುು ಶಿರೀ.ಎಂ.ಭುನಗೀಶ್ 

ಹಗಲ ಶಿರೀ.ಆರ್.ಎಂ.ವಗಂಕಟಪ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು 

ಅಕರಭ ದಖಲ್ಗ ಸೃಷ್ಟಟಸಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದಯ ಫಗ್ಗೆ ಕರಭ ರ್ಗೈಗ್ಗಲಳಿಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Kan

akpura 

Taluk, 

Kanakpura.

04/08/2011 29/08/2011

1779 ದಗಲಡಿರ್ಗಂಮಯ

ವಡಹಳ್ಳಿ, ತವರಗರ್ಗರಗ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, 

ಬಗಂಗಳೂಯು ದ.ತ. ಬಗಂಗಳೂಯು. 

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

9449214687

18/10/2011 46, 

46/1

ರಭನಗಯ

ಮಗಡಿ

ಮಡಬಳ್

ಭಂಚನಬಗಲ್ಗ

ಭಂಚನಬಗಲ್ಗ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:46, 46/1 ಯ ಭಂಚನಬಗಲ್ಗ ಜಲ್ಶ್ಮರ್ಗಕ ಬಲ 

ಸಾಧಿೀನವಗಿಯುವ ಎಕರಗ 20ಗುಂಟ್ಗ ಜಮೀನನುು ಬಲಗಳಿಯು ಅಕರಭ ದಖಲ್ಗ 

ಸೃಷ್ಟಟಸಿರ್ಗಲಂಡು ಮರಟ ಮಡಿಯುವುದಯ ಫಗ್ಗೆ ಹಗಲ ಜಲ್ಶ್ಮರ್ಗಕ 

ಭಂಜಲರಗಿಯುವ ಜಮೀನನುು ಅಕರಭವಗಿ ತ್ಂತ್ತ ಬಗೀಲ ನಿಮಾಸಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು 

ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ma

gadi Taluk, 

Magadi.

19/10/2011 14/11/2011
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1930 ನರಮಣಪ ಬಿನ್ ಲ್ಗೀಟ್ 

ಭುನಿಗಂಗಮಯ

ಫಸವನಗುಡಿ ಳಯ, 

ಗಂಗ್ಗಲೀನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚಗ, ತ್ತಪಸಂದರ 

ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಮಗಡಿ ತಲ್ಲೂಕು, 

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ. ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

25/06/2012 89 ರಭನಗಯ

ಮಗಡಿ

ತ್ತಪಸಂದರ

ಗಂಗ್ಗಲೀನಹಳ್ಳಿ

ಗಂಗ್ಗಲೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:89ಯ 1ಎಕರಗ ಗ್ಗಲೀಮಳ ಜಮೀನಿನಲೂ ಶಿರೀ. ಜಿ.ವಿ. 

ನಯಸಿಂಹಮಯ ಬಿನ್ ವಗಂಕಟಮಯ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಭಂಜಲಯು 

ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ಯದುಾ ಡಿಸುವ ಫಗ್ಗೆ ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ma

gadi Taluk, 

Magadi.

25/06/2012 19/07/2012

1934 ನರಮಣಪ, ಹಗಲ ಇತ್ಯಯು

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

05/07/2012 87, 89, 

81, 62, 

63

ರಭನಗಯ

ಮಗಡಿ

ತ್ತಪಸಂದರ

ಗಂಗ್ಗಲೀನಹಳ್ಳಿ

ಗಂಗ್ಗಲೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:62, 63, 81, 87, 89ಯ ಸುಮಯು 100ಎಕರಗ ಸರ್ಾರಿ 

ಗ್ಗಲೀಮಳ ಹಗಲ ಅಯಣಯ ಬಲಮಮನುು ರಭವಿಗಳದ ಮಜಿ ತ.ಂ. 

ಅಧಯಕ್ಷರದ ಶಿರೀ.ಜಿ.ವಿ. ರಭಣಣ ಹಗಲ ಇವಯ ಸಂಫಂಧಿಗಳು ಅಕರಭವಗಿ ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು ಭಯಗಳನುು ಕಡಿದು, ಇಟಿಟಗ್ಗ ರ್ರ್ಾನಗಮನುು 

ನಿಮಾಸಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

D.C.Ramana

gara

05/07/2012 30/07/201238
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2090 ಸವಾಜನಿಕಯು, ಗಂಗ್ಗಲೀನಹಳ್ಳಿ

ತ್ತಪಸಂದರ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ,ಮಗಡಿ 

ತಲ್ಲೂಕು, ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ. 

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

26/09/2013 89 ರಭನಗಯ

ಮಗಡಿ

ತ್ತಪಸಂದರ

ಗಂಗ್ಗಲೀನಹಳ್ಳಿ

ಗಂಗ್ಗಲೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:89ಯ 6ಎಕರಗ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ಗಲೀಮಳ ಜಮೀನನುು ಶಿರೀ. 

ಜಿ.ವಿ. ನಯಸಿಂಹಮಯ ಬಿನ್ ಲ್ಗೀಟ್ ವಗಂಕಟಪನವಯು ಅಕರಭವಗಿ ತ್ುುವರಿ 

ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ಹಗಲ ಫಂಡಿ ದರಿಮಲೂನ ಅಕರಭ ತ್ುುವರಿಮನುು 

ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಿ ಸವಾಜನಿಕ ಉಯೀಗರ್ಗಕ ಮೀಸಲಡಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

Tahsildar,Ma

gadi Taluk, 

Magadi.

30/09/2013 30/10/2013

2214 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು, ಹರಗಲೀಹಳ್ಳಿ

ಅಜಿಾಭಲಲ್ಕ

14/07/2014 793 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಹರಗಲೀಹಳ್ಳಿ

ಹರಗಲೀಹಳ್ಳಿ

ಹರಗಲೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸ.ನಂ:793ಯಲೂ ಸುಮಯು 78ಎಕರಗ 30ಗುಂಟ್ಗ ಸರ್ಾರಿ 

ಗ್ಗಲೀಮಳ ಜಮೀನಿದುಾ, ಇದಯಲೂ ಬದಗ್ಗರಗಮ ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳದ ಶಿರೀ.ಚಗಲ್ುವರಜು 

ಬಿನ್ ಲ್ಗೀಟ್ ದಸಪ, ಶಿರೀ.ಶಿರೀನಿವಸು ಬಿನ್ ಲ್ಗೀಟ್ ದಸಪ, ಭಧು ಬಿನ್ 

ಶಿರೀನಿವಸು ಹಗಲ ಇತ್ಯಯು ಅಕರಭವಗಿ ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು 

ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಲ್ು ರ್ಗಲೀರಿರ್ಗ.

D.C.Ramana

gara

15/07/2014 16/08/2014
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2280 ಎಂ.ರ್ಗ.ಶಿವಣಣ  ಬಿನ್ 

ದಗಲಡಿಕಗಲಗ್ೌಡ

ಮೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ, ಕಲಟಗಲ್ 

ಹಗಲೀಫಳ್ಳ,ರಭನಗಯ ತಲ್ಲೂಕು 

ಭತ್ುು ಜಿಲ್ಗೂ.

09/01/2015 68 ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಲಟಗಲ್

ಮೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ, ಕಲಟಗಲ್ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಮೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸವಗೀಾ ನಂಫರ್ 68ಯ 

ಉತ್ುಯ ದಿಕಿಕನಲೂಯುವ ಕಣಾ ರಜರ್ಲ್ುವಗಮನುು ಶಿರೀ ಹನುಭಂತ್ರವ್ ಎಂಫುವವಯು 

ತ್ುುವರಿ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡಿಯುವುದನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಬಗೀರ್ಗಂದು ದಲಯು ಅಜಿಾ ಭಲಲ್ಕ 

ಸಲೂಸಿಯುತುರಗ.

Tahsildar,Ra

managar 

Taluk, 

Ramanagar.

21/02/2015 07/03/2015

2404 ಗ್ರಭಸಾಯುಗಳು

ತ್ತಮೆೇಗ್ೌಡನದಗಲಡಿಿ, ಹರಿೀಸಂದರ 

ದಖಲ್ಗ, ಕಸಬ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, 

ರಭನಗಯ ತಲ್ಲೂಕು, 

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ.

9743825928

09/12/2015 252/1A. 

 

252/2B

.252/2

A

ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಕಸಬ

ತ್ತಮೆೇಗ್ೌಡನದಗಲಡಿಿ

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ ಭತ್ುು ತಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಹರಿೀಸಂದರ ದಖಲ್ಗ 

ತ್ತಮೆೇಗ್ೌಡನದಗಲಡಿಿ ಗ್ರಭದ ಸವಗಾ ನಂಫರ್ 252/1A. ಯಲೂ 0-10 ಗುಂಟ್ಗ, 

252/2B.ಯಲೂ 0-04 ಗುಂಟ್ಗ, ಭತ್ುು 252/2Aಯಲೂ 0-14 ಗುಂಟ್ಗ ಜಮೀನಿನಲೂಯುವ 'ಬಿ' 

ಖರಫು ಫಂಡಿದರಿಮನುು ಹಿಡುವಳ್ಳದಯಯು ಭುಚಿಿದುಾ ಈ ಫಂಡಿದರಿಮನುು 

ಸವಾಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಹಗಲ ಸರ್ಾಯರ್ಗಕ ಉಳ್ಳಸಿರ್ಗಲಳುಿವ ಫಗ್ಗೆ ಗ್ರಭಸಾಯ ಭನವಿ.

D.C.Ramana

gara

16/12/2015 25/12/2015

41

42



2428 ಎ.ಎ.ಪಿ ಭುಖಂಡ ಯವಿ, ಕೃಷಣ ರಗಡಿಿ 

ಭತ್ುು ಆರ್.ಟಿ.ಐ ರ್ಮಾಕತ್ಾ 

ಯವಿಕುಮರ್

ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭ, ಕಸಬ 

ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಕನಕುಯ ತಲ್ಲೂಕು, 

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ.(ದಿನತ್ತರರ್ಗ)

10/03/2016 67/3 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಕಸಬ

ಶಿವನಹಳ್ಳಿ

ಕನಕುಯ ತಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದ ಸವಗಾ ನಂಫರ್ 

67/2ಯಲೂ4-02 ಎಕರಗ/ಗುಂಟ್ಗ ಜಮೀನು ಕುಯುಗೀಟ್ಗ ವಸಿ ಲ್ಗೀಟ್ ಲಂಗಮಯ ಇವಯ 

ಹಗಸರಿನಲೂದಾ ಜಮೀನನುು 2012ಯಲೂ  ಆಗಿನ ಕನಕುಯ ತ್ಹಶಿೀಲ್ಾರ್ ಖರಿೀದಿಸಿ ಸತ್ು 

ವಯಕಿು ಹಗಸರಿನಲೂ ಸರ್ಾಯರ್ಗಕ ನಗಲೀಂದಣಿ ಮಡಿರ್ಗಲಟಿಟಯುತುರಗ. ಆದರಗ ಸರ್ಾಯರ್ಗಕ 

ಖರಿೀದಿಸಿದ ಜಮೀನು ಗ್ಗಲೀಮಳ ಬಲಮಯಗಿದಗ. ಸರ್ಾಯವಗೀ ನಗೀಯವಗಿ 

ವಶ್ಡಿಸಿರ್ಗಲಂಡಗರ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ೂ ಎಂಫ ರ್ಯಣರ್ಗಕ ಸತ್ು ವಯಕಿುಮ ಹಗಸರಿನಲೂದಾ 

ರ್ತಗಮನುು ಫಳಸಿರ್ಗಲಂಡು ಸರ್ಾಯರ್ಗಕ ಮೊೀಸ ಮಡಿದಾರಗ ಎಂದು ದಿನತ್ತರರ್ಗಮಲೂ 

ವಯದಿಯಗಿಯುವುದು.

D.C.Ramana

gara

15/03/2016 30/03/2016

2432 ಪಿ.ಸಂತ್ುು ಬಿನ್ ಲ್ಗೀಟ್ 

ಎಲ್.ುಟಟಸಾಮ

ಅಫಿನಕುಗಪ ಗ್ರಭ, ಬಿಡದಿ 

ಹಗಲೀಫಳ್ಳ ಭತ್ುು ಅಂಚಗ, 

ರಭನಗಯ ತಲ್ಲೂಕು ಭತ್ುು 

ಜಿಲ್ಗೂ.

9845187990

24/03/2016 13/p1,17

0/p1 

ರಭನಗಯ

ರಭನಗಯ

ಬಿಡದಿ

ಅಯಳಳುಸಂದರ

ರಭನಗಯ ತಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಅಯಳಳುಸಂದರ ಗ್ರಭದ ಸವಗಾ 

ನಂ.13/p1,ಯಲೂ 2-10 ಗುಂಟ್ಗ ಭತ್ುು 2-00 ಎಕರಗ, ಭತ್ುು ಸವಗಾ ನಂ.170/p1 ಯಲೂ 1-10 

ಎಕರಗ/ಗುಂಟ್ಗ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ಗಲೀಮಳದ ಜಮೀನಿಗ್ಗ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತಗ 

ಎಂ.ಆರ್.ಹಗಚ್.91,91,92/2014-15 ಯ ಜಮೀನುಗಳ್ಳಗ್ಗ ಭಲಲ್ ಉಚಛನಯಯಲ್ಮದ 

ಆದಗೀಶ್ವಗಂದು ದುಫಾಳರ್ಗ ಮಡಿರ್ಗಲಂಡು, ರ್ಸಗಿ ಜನರಿಗ್ಗ ರ್ತಗ ಮಡಿಯುವ 

ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಸಂಫಂಧಟಟ ನೌಕಯಯುಗಳ ವಿಯುದಧ ರ್ನಲನು ಕರಭ ರ್ಗೈಗ್ಗಲಳುಿವ 

ಕುರಿತ್ು.

D.C.Ramana

gara

30/03/2016 15/04/2016
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2455 ಚನುಪ. ಜಿ.

ನಂ.16/1-1, 36ನಗೀ 'ಎ' ರ್ರಸ  , 

11ನಗೀ 'ಎ' ಮೆೈನ್   , 4ನಗೀ 'ಟಿ' 

ಬೂಕ್  , ಜಮನಗಯ, ಬಗಂಗಳೂಯು-

560031

17/05/2016 94, 95 ರಭನಗಯ

ಕನಕುಯ

ಕಸಬ

ತ್ುಂಗಣಿ

ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ, ಕನಕುಯ ತಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ತ್ುಂಗಣಿ ಗ್ರಭದ 

ಸ.ನಂ.94, 95 ಯ ಸರ್ಾರಿ ರ್ಗರಗ ಗಡಿ ಗುಯುತ್ತಸಿ, ತ್ುುವರಿಮನುು ತಗಯವುಗ್ಗಲಳ್ಳಸಿ,  

ರ್ಗರಗ ಏರಿಮ ಮೆೀಲ್ಗ ಯಸಗು ನಿಮಾಣ ಮಡುವಂತಗ ರ್ಗಲೀರಿ ಸಲೂಸಿಯುವ ದಲಯು

D.C.Ramana

gara

01/06/2016 15/06/2016

2487 ಶಿವರಜ್, ವಗಂಕಟ್ಚರ್, 

ಆಂಜಿನಪ, ನಯಸಿಂಹಭಲತ್ತಾ, 

ಹನುಭಂತ್ರಜು, ದಯನಂದ್  

ಬಿಸಲಕಯು ಭತ್ುು ಭುತ್ುಸಗಯ, 

ರ್ಡುರಭನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಭದವಯು, 

ಬಲ ಯಹಿತ್ಯು,ಕಡುಫಡವಯು 

ಮಗಡಿ ತಲ್ಲೂಕು, ಬಿಸಲಕಯು 

ಅಂಚಗ, ರಭನಗಯ 

ತಲ್ಲೂಕು,ರಭನಗಯ ಜಿಲ್ಗೂ, 

27/08/2016 75.46 ರಭನಗಯ

ಮಗಡಿ

ಕುದಲಯು

ಬಿಸಲಕಯು

ಮಗಡಿ ತಲ್ಲೂಕು, ಕುದಲಯು ಹಗಲೀಫಳ್ಳ, ಬಿಸಲಕಯು ಗ್ರಭದ ಸವಗಾ ನಂಫರ್ 75 

ಭತ್ುು ಭುತ್ುಸಗಯ ಗ್ರಭದ ಸವಗಾ ನಂ.46ಯಲೂಯುವ ಸರ್ಾರಿ ಗ್ಗಲೀಮಳ 

ಜಮೀನಿನಲೂ ರ್ಗಲೀಟ್(ನಕಲ) ದಖಲ್ಗ ಆಧಯದ ಮೆೀಲ್ಗ ಭಂಜಲಯು ಮಡಲ್ು ಅಜಿಾ 

ಸಲೂಸಿದವರಿಗ್ಗ ಬಲ ಭಂಜಲಯು ಮಡಬಯದಗಂದು ಹಗಲ  ನಿಜವದ ಬಲ ಯಹಿತ್ರಿಗ್ಗ, 

ಕಡುಫಡವರಿಗ್ಗ ಬಲಮ ಭಂಜಲಯು ಮಡಬಗೀರ್ಗಂಫುದಗಿ ದಲಯು ದಖಲಸಿಯುತುರಗ.

D.C.Ramana

gara

30/08/2016 20/09/2016
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PGC 

No.

Name of 

Informant

Date of 

Reciept

Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

71 ಗಂಗಧಯ ಶೆಟ್ಟಿ 

ಶಿಯಳ ಕೆೊಪ 

ಶಕರಿುಯ ತಲ್ೊೂಕು

9442501845

01/10/2009 191, 192 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿಕರಿುಯ

ಉಡುಗಣಿ

ಶಿಯಳಕೆೊಪ

P.W.D. ಯಸೆೆ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಯುವ ಫಗೆಗ. Deputy 

Commissione

r, Shimoga

06/10/2009 21/10/2009

403 ಕೆ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೆೇಶ 

ತ್ರರಕ ವಯದಿಗಯ 

9901743447

03/02/2010 1 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಕಸಫ

ಸಗಯ

ಸವೆೆ ನಂ.1ಯ 19ಎಕೆಯೆ ಭುಜಯಯಿ ಜಮೇನನುು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿ ಟ್ಟ.ಎಮ್.ಸಿ. ಸಹಮದಿಂದ 

235ಜನಯು ಭನೆಗಳನುು ಕಟ್ಟಿಯುವ ಫಗೆಗ, W.P.No. 17032;

Tahsildar,Sag

ar 

Taluk,Sagar.

04/02/2010 16/02/2010

District Name:ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದಿನಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



683 ಇಂಧುದಯ ಗೌಡ 

ಭತ್ುೆ ಇತ್ಯಯು

ಉಳವಿ, ಕರ್ಜೆಕೆೊಪ, 

ಸೆೊಯಫ ತ. 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ.

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

12/04/2010 - ಶಿವಮೊಗಗ

ಸೆೊಯಫ

ಉಳವಿ

ಖರ್ಜೆಕೆೊಪ

ಕರ್ಜೆಕೆೊಪ ಗರಭದ ಸುಭಯು 30ಎಕಯೆ ಅಯಣ್ಯದ ಜಮೇನನುು ಕೆ.ಭಹದೆೇವಪ (ಭರ್ಜ 

ಛೆೇರ ಭನ್) ಗರಭ ಅಯಣ್ಯ ಸಮತ್ರ ಅಧಯಕ್ಷಯು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಯುವ ಫಗೆಗ .

Tahsildar,Sor

ab Taluk, 

Sorab.

12/04/2010 03/05/2010

791 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಭುಂಡಿಗೆೇಸಯ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

21/06/2010 123 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಅನಂದುಯ

ಭುಂಡಿಗೆೇಸಯ

ಭುಂಡಿಗೆೇಸಯ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:123ಯಲ್ಲೂ ಸಕೆರಿ ಸೆೊಪ್ಪಪನಫೆಟ್ಿವಗಿದುು ಇದಯಲ್ಲೂಯುವ ಫೆಲ್ೆ 

ಫಳುವಂತ್ಹ ಭಯಗಳನುು ಕಡಿದು, ಶಿರೇ. ಶಿವನಂದ ಎಂಫುವವಯು ಗುಡಿಸಲ್ುಗಳನುು 

ನಿಮೆಸಿಕೆೊಂಡು ಅಕರಭದಖಲ್ೆಗಳನುು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ರೆಯುವುದನುು ತ್ಡೆದು ಈ ಜಗವನುು ಸಕೆಯದ 

ವಶಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Sag

ar 

Taluk,Sagar.

22/06/2010 12/07/2010

846 ವಿಠೆೊೇಫಯವ್ 

ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ

ಫಳ ಳೆೇಗವಿ ಅಂಚೆ 

577450

ಶಿಕರಿುಯ ತಲ್ೊೂಕು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

22/07/2010 1,2,3,191

,192,8/1

,8/2,8/

4,191/2,

192/2

ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿಕರಿುಯ

ಉಡುಗಣಿ

ಶಿಯಳಕೆೊಪ

ಶಿಯಳಕೆೊಪ ಗರಭದ ಹಳೆೇ ಆನವಟ್ಟಿ ಯಸೆೆಮಲ್ಲೂ (ಫೆಳಗವಿಯಿಂದ ಶಿಯಳಕೆೊಪಕೆೆ ಫಯುವ ಯಸೆೆ) 

ಸವೆಜನಿಕಯು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ್ವಗಿ ನಿಮೆಸಿದ ಕಟ್ಿಡಗಳನುು 

ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

karipura 

Taluk, 

Shikaripura.

23/07/2010 13/08/2010

4

5

3



900 ಗರಭಸಥಯುಗಳು

ನಂಟ್ೊಯು ಗರಭ, 

ಹೆೊನೆುೇತಳು 

ಗರಭಂಚಮತ್ರ, 

ತ್ರೇರ್ೆಹಳಿಳ ತಲ್ೊೂಕು, 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

18/08/2010 86 

ರಿಂದ 

96

ಶಿವಮೊಗಗ

ತ್ರೇರ್ೆಹಳಿಳ

ಆಗುಂಫೆ

ನಂಟ್ೊಯು

ನಂಟ್ೊಯು ಗರಭದ ಸ.ನಂ:86 ರಿಂದ 96ಯವಯೆಗಿನ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಸವೆಜನಿಕಯು 

ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು "ಕುಂದದಿರ ಎಸೆಿೇಟ್" ನಿಮೆಸಿಕೆೊಂಡು ಹಗೊ ಅಕರಭ ದಖಲ್ೆಗಳನುು 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭಯಟ್ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದನುು ತ್ಡೆಮಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

19/08/2010 09/09/2010

1027 ಜಲ್ಸಂವಧೆನೆ 

ಯೇಜನೆಮ ಕೆಯೆ 

ಫಳಕೆದಯಯ ಸಂಘ 

(ರಿ)

ಅಧಯಕ್ಷಯು

ಕುಡಿಗೆಯೆ ಗರಭ, 

ತಯಗತ್ರೆ ಅಂಚೆ

ಸಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

12/10/2010 - ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಅನಂದುಯ

ಕುಡಿಗೆಯೆ

ಕುಡಿಗೆಯೆ ಗರಭಕೆೆ ಸೆೇರಿದ ಭೇಭನಕೆಯೆ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಭೇಭನಕೆಯೆ ಇದುು, ಇದಯ ವಿಸಿೆೇಣ್ೆ ಸುಭಯು 

16ಎಕಯೆ ಹೆೊಂದಿದುು ಸದರಿ ಕೆಯೆಮ ಒತ್ುೆವರಿಮನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಹಗೊ ಕೆಯೆಮನುು 

ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ

Tahsildar,Sag

ar 

Taluk,Sagar.

13/10/2010 03/11/2010

1090 ಚಿಕೆಬಿಲ್ಗುಂರ್ಜ 

ಗರಭಸಥ

ಫೆೇನಮ 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

18/11/2010 - ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಅನಂದುಯ

ಚಿಕೆಬಿಲ್ಗುಂರ್ಜ

ಚಿಕೆಬಿಲ್ಗುಂರ್ಜ ಗರಭದ ಅಯಣ್ಯ ಜಗವನುು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಅಕರಭ ಸಗುವಳಿ 

ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಹಗೊ ಫೆಲ್ೆ ಫಳುವ ಭಯಗಳನುು ಕಡಿದು, ಅಕರಭ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆ 

ನಡೆಸುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಂಡು ಅಯಣ್ಯ ಬೊಮಮನುು ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Conservator 

of Forest, 

Shimoga

19/11/2010 09/12/2010

6

7

8



1117 ನಗರಿೇಕ ಬೊ 

ಹಿತ್ಯಕ್ಷಣ ಸಮತ್ರ 

ಹಗೊ ಗರಭಸಥಯು

ಫೆೊಳಗುಡೆೆ ಗರಭ, 

ಅವಿನಹಳಿಳ ಹೆೊೇಫಳಿ

ಸಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, 

ಶಿವಮೊಗಗ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

02/12/2010 92 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಅವಿನಹಳಿಳ

ಅವಿನಹಳಿಳ

ಅವಿನಹಳಿಳ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:92ಯ 60ಎಕಯೆ ಗೆೊೇಭಳ ಜಮೇನನುು ಗರಭ ಂಚಮತ್ರ 

ಸದಸಯಯದ ಶಿರೇ. ಗಣ್ಯಜ ಕುಯುವರಿ ಹಗೊ ಇತ್ಯಯು ಜೆಸಿಬಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಜಗವನುು 

ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಯುವುದಯ ವಿಯುದಧ ಕನೊನು ರಿೇತ್ರ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಂಡು, ಒತ್ುೆವರಿಮನುು 

ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಗರಭಕೆೆ ಉಳಿಸಿಕೆೊಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

03/12/2010 23/12/2010

1163 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ತಳಗುಪ

ಸಗಯ ತಲ್ೊೂಕು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

21/12/2010 160 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ತಳಗುಪ

ತಳಗುಪ

ತಳಗುಪ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:160ಯ 4ಎಕಯೆ 20ಗುಂಟೆ ಗುಯುಗಳ ಕೆಯೆ (ಗೊಲ್ುೆಕೆಯೆ) ಜಮೇನಿನ 

ಭುಕೆಲ್ು ಬಗ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಕೆಯೆಮನುು ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು 

ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Sag

ar 

Taluk,Sagar.

22/12/2010 12/01/2011

1168 ಪ್ಪ.ಕೆ. ಭಹಮದ್

ಸಿ.ಎನ್. ಯಸೆೆ

ಸಿೇಗೆಫಗಿ

ಬದರವತ್ರ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

23/12/2010 49, 52, 

53, 54, 

55

ಶಿವಮೊಗಗ

ಬದರವತ್ರ

ಕಸಫ I

ಸಿೇಗೆಫಗಿ

ಕಣ್ಕಟೆಿ ಫಡವಣೆ ಸ.ನಂ:49, 52, 53, 54, 55 ಯ ಭಗೆವಗಿ ಹೆೊೇಗುವ 100ಅಡಿ ಯಸೆೆಮನುು 

ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿ ಗುಡಿಸಲ್ುಗಳನುು ಹಕಿಕೆೊಂಡು ಹಗೊ ಸದರಿ ಜಮೇನಿಗೆ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಅಕರಭವಗಿ ನೆೊಂದಯಿಸಿಕೆೊಂಡು ದಖಲ್ೆಗಳನುು ನಿೇಡಿಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕರಭ 

ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Bha

dravathi 

Taluk, 

Bhadravathi.

28/12/2010 18/01/2011

10

11

9



1219 ನಿಂಗಪ ಬಿನ್ 

ಜಟ್ಿನಮೆ

ಕೆೊೇಡೊಯು ಅಂಚೆ, 

ಹುಂಚ ಹೆೊೇಫಳಿ

ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ ಹಗೊ 

ಪ್ಪ.ಕೆ. ಸುಫಬಮಯ, 

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.

05/01/2011 65 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹುಂಚ

ಮಳಗಲ್ುೂ

ಮಳಗಲ್ುೂ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:65ಯ ಸುಭಯು 1ಎಕಯೆ ಜಮೇನನುು ರಬವಿ ವಯಕಿೆ ಶಿರೇ.ಶಿರೇನಿವಸ್ 

ಬಿನ್ ಫದಿರನಮಕ್ ಯವಯು ಅಕರಭ ಫಗರ ಹುಕುಂ ಸಗುವಳಿ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದನುು 

ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಸಕೆಯದ ವಶಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Hos

anagar 

Taluk, 

Hosanagar.

06/01/2011 26/01/2011

1232 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ತಯಯಂದೊಯು

ತ್ರೇರ್ೆಹಳಿಳ ತ.

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

11/01/2011 54 ಶಿವಮೊಗಗ

ತ್ರೇರ್ೆಹಳಿಳ

ಅಗರಹಯ

ತಯಯಂದೊಯು

ತಯಯಂದೊಯು ಗರಭದ ಸ.ನಂ:54ಯ ಸುಭಯು 116ಎಕಯೆ 34ಗುಂಟೆ ಜಮೇನಿದುು ಇದಯ ಸುಭಯು 

46ಎಕಯೆ 34ಗುಂಟೆ ಗೆೊೇಭಳ ಹಗೊ 70ಎಕಯೆ ಅಯಣ್ಯ ಬೊಮಮಲ್ಲೂ ಶಿರೇ.ಯಜಶೆೇಖರ ಬಿನ್ 

ನಗಬೊಷಣ್ ಯವಯು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಅಲ್ಲೂಯುವ ಗಿಡಗಳನುು ಕಡಿದು , ಯಫಬರ 

ೂಂಟೆೇಷನ್ ಭಡಲ್ು ತ್ಂತ್ರ ಫೆೇಲ್ಲ ನಿಮೆಸಿಕೆೊಂಡಿಯುವ ಫಗೆಗ.

Tahsildar,Thir

thalli Taluk, 

Thirthalli.

17/01/2011 07/02/2011

1308 ಟ್ಟ.ಟ್ಟ. ಯಜೆೇಗೌಡ 

ಬಿನ್ ತ್ರಯೇಗೌಡ 

ಹಗೊ ಇತ್ಯಯು

ಗಣ್ತ್ರ ಫಡವಣೆ, 

ವಿದಯನಗಯ

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

28/01/2011 37/2 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ನಿದಿಗೆ(I)

ಊಯಗಡೊಯು

ಊಯಗಡೊಯು ಗರಭದ ಸ.ನಂ:37/2ಯ 1ಎಕಯೆ 7ಗುಂಟೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಶಿರೇ.ಗಿರಿೇಶ ಬಿನ್ 

ದಿ||ಹುಚಚಂಗಪ ಯವಯು ಅಧಿಕರಿಗಳ ಸಹಮದಿಂದ ಅಕರಭವಗಿ ಹಕುೆ ಫದಲ್ವಣೆ ಡೆದು 

ಸದರಿ ಆಧಯದಿಂದ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಲ್ಟಯಿಸುವುದನುು ತ್ಡೆದು ಸಕೆಯದ ವಶಕೆೆ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

28/01/2011 18/02/2011

12

13

14



1380 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಕಟೆಿೇಕೆೊಪ

ನಗಯಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

28/02/2011 115 ಶಿವಮೊಗಗ

ತ್ರೇರ್ೆಹಳಿಳ

ಅಗರಹಯ

ಕಟೆಿಕೆೊಪ

ಕಟೆಿೇಕೆೊಪ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:115ಯ ಹಗೊ ಇತ್ಯೆ ಸ.ನಂಫಯುಗಳ ಸುಭಯು 150ಎಕಯೆ ಸಕೆರಿ 

ಜಮೇನಿನನುು ಶಿರೇ.ರಬಕಯ ಎಂಫುವವಯು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಈ ಬಗದ ಅಯಣ್ಯದ ಫೆಲ್ೆ 

ಫಳುವ ಭಯಗಳನುು ಕಡಿದು ಕಳಳನಟ ಭಡಿ ಫೆೇಯೆ ಊಯುಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ಯವಗಿ ಸಯಫಯಜು 

ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Conservator 

of Forest, 

Shimoga

01/03/2011 21/03/2011

1396 ಗಣೆೇಶ

ಫೆೇನಮ 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

ಬದರವತ್ರ ರ್ಜಲ್ೊ

07/03/2011 - ಶಿವಮೊಗಗ

ಬದರವತ್ರ

ಕಸಫ I

ಬದರವತ್ರ

ಬದರವತ್ರ ನಗಯ ಸಬೆ ಟ್ಟ.ಕೆ.ಯಸೆೆಮ ಭುಂಬಗದಲ್ಲೂಯುವ ಸವೆಜನಿಕ ಉದಯನವನದ 

ಜಗವನುು ಅಕರಭವಗಿ ಹೆೊೇಟೆೇಲ್ ಭಲ್ಲೇಕರಿಗೆ ಗುತ್ರೆಗೆ ನಿೇಡಿಯುವ ಫಗೆಗ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು 

ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

08/03/2011 28/03/2011

1433 ಎಸ್.  ಯಜಶೆೇಖಯ 

ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ ಸುಫಬಮಯ

ಹುಣ್ಸೆಕಟೆಿ ಗರಭ, 

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆ

ಬದರವತ್ರ ತಲ್ೊೂಕು-

577115

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

23/03/2011 52, 56, 

59

ಶಿವಮೊಗಗ

ಬದರವತ್ರ

ಕಸಫ II

ಹುಣ್ಸೆೇಕಟೆಿ

ಹುಣ್ಸೆೇಕಟೆಿ ಗರಭದಲ್ಲೂನ ಸ.ನಂ:52, 56, 59 ಹಗೊ ಇತ್ಯೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನುಗಳಿಗೆ ಸುಳುಳ 

ಭಹಿತ್ರ ನಿೇಡಿ,  ಬೊಕಫಳಿಕೆ ಭಡಿ ಶಿರೇ. ಹೆಚ್.ಸಿ.ಚನುಮಯ ಭತ್ುೆ ಇವಯ ಭಕೆಳ ವಿಯುದಧ 

ಕನೊನು ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಂಡು ಒತ್ುೆವರಿಮನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Bha

dravathi 

Taluk, 

Bhadravathi.

24/03/2011 14/04/2011

16

17

15



1461 ಶಿರೇ. ಭಲ್ೂನಗೌಡ 

ಬಿನ್ ವಿೇಯನಗೌಡ

ಕವುಲ್ಲ, ತೆೊಗಸಿೆ 

ಅಂಚೆ

ಶಿಕರಿುಯ ತಲ್ೊೂಕು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

06/04/2011 100 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿಕರಿುಯ

ತಳಗುಂದ

ಕವುಲ್ಲ

ಕವುಲ್ಲ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:100ಯಲ್ಲೂನ 1ಎಕಯೆ ಜಮೇನು ಶಲ್ ವಿದಯದನ-ಬೊದನ 

ಯೇಜನೆಮಡಿಮಲ್ಲೂ ಭಂಜೊಯಗಿಯುವ ಜಮೇನಿನ ಒತ್ುೆವರಿಮನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಶಲ್ 

ಉಯೇಗಕೆೆ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

karipura 

Taluk, 

Shikaripura.

07/04/2011 27/04/2011

1473 ಸುನಿಲ್ ಉಡು ಬಿನ್ 

ಚಂದರಶೆೇಖಯ ಉಡು

ಫಸವನಫಯಣ್ 

ಗರಭ, ನಗಯ 

ಹೆೊೇಫಳಿ, ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

11/04/2011 5 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ನಗಯ

ಫಸವನಬಯಣ್

ಫಸವನಫಯಣ್ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:5ಯ 4ಎಕಯೆ 20ಗುಂಟೆ ಜಮೇನನುು ಶಿರೇಭತ್ರ ನಗಭಮ ಕೆೊೇಂ 

ನಗಪ ಗೌಡ ಯವರಿಗೆ ಫಗರ ಹುಕುೆಂ ಭಂಜೊಯತ್ರಮಲ್ಲೂ ಅಕರಭವಗಿ ಭಂಜೊಯಗಿಯುವುದಯ 

ಫಗೆಗ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Hos

anagar 

Taluk, 

Hosanagar.

12/04/2011 03/05/2011

1526 ಭಹೆೇಶಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಶಿವಪಗೌಡ ಭತ್ುೆ 

ಗರಭಸಥಯುಗಳು

ವಸವೆ ಗರಭ, ಹುಂಚ 

ಹೆೊೇಫಳಿ

ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

03/05/2011 58, 59 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹುಂಚ

ವಸವೆ

ವಸವೆ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:58, 59ಯಲ್ಲೂನ ಸುಭಯು 15ಎಕಯೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಶಿರೇ.ವೆಂಕಟೆೇಶ 

ಬಿನ್ ಚಿನುಪಗೌಡ, ಸುಫಬಮಯ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಗೌಡ ಹಗೊ ಇತ್ಯಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಗಿಡಭಯಗಳನುು, ಕಡಿಮುತ್ೆ ತ್ಂತ್ರ ಫೆೇಲ್ಲ ನಿಮೆಸಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು 

ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Hos

anagar 

Taluk, 

Hosanagar.

04/05/2011 24/05/2011

18
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20



1528 ಭುಖೆೊಯೇಧಯಮಯು

ಸಕೆರಿ ಹಿರಿಮ 

ರರ್ಮಕ ಠಶಲ್ೆ

ಕವುಲ್ಲ, ಶಿಕರಿುಯ 

ತ.577433

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

04/05/2011 100 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿಕರಿುಯ

ತಳಗುಂದ

ಕವುಲ್ಲ

ಕವುಲ್ಲ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:100ಯ 1ಎಕಯೆ ಜಮೇನನುು ಶಲ್ ಬೊದನವಗಿ ನಿೇಡಿದ ಜಮೇನನುು 

ಶಿರೇ.ಭಲ್ೂಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಗೌಡ ಎಂಫುವವಯು ಅಕರಭದಖಲ್ೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೆೊಂಡಿಯುವ ಫಗೆಗ 

ಹಗೊ ಸದರಿ ಜಮೇನಿನ ಒತ್ುೆವರಿ ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಶಲ್ೆಗೆ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

karipura 

Taluk, 

Shikaripura.

04/05/2011 24/05/2011

1529 ಭುಖೆೊಯೇಧಯಮಯು

ಸಕೆರಿ ಹಿರಿಮ 

ರರ್ಮಕ ಠಶಲ್ೆ

ಕವುಲ್ಲ, ಶಿಕರಿುಯ 

ತ.577433

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

04/05/2011 98 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿಕರಿುಯ

ತಳಗುಂದ

ಕವುಲ್ಲ

ಕವುಲ್ಲ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:98ಯ 1ಎಕಯೆ ಜಮೇನನುು ಶಲ್ ಬೊದನವಗಿ ನಿೇಡಿದ ಜಮೇನನುು 

ಶಿರೇ.ಫಸವನಗೌಡ ಬಿನ್ ಭಲ್ೂನಗೌಡ ಎಂಫುವವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಶಲ್ೆಗೆ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

karipura 

Taluk, 

Shikaripura.

04/05/2011 24/05/2011

1602 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಕಟೆಿೇಕೆೊಪ ಗರಭ

ನಗಯ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

09/06/2011 115 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ನಗಯ

ಕಟೆಿಕೆೊಪ

ಕಟೆಿಕೆೊಪ ಗರಭದಲ್ಲೂನ ಸಕೆರಿ ಅಯಣ್ಯ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂಯುವ ಫೆಲ್ೆಫಳುವ ಭಯಗಳನುು ಶಿರೇ . 

ರಬಕರ ಭತ್ುೆ ಇವಯ ಸಹೆೊೇದಯ ಚಂದರಹಸ ಯವಯು ಸುಭಯು 20ವಷೆಗಳಿಂದ ಅಕರಭವಗಿ 

ಕಡಿದು ಫೆೇಯೆ ಊಯುಗಳಿಗೆ ಸಯಫಯಜು ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಹಗೊ ಸ.ನಂ:115ಯಲ್ಲೂ ಸುಭಯು 

150ಎಕಯೆಗೊ ಹೆಚುಚ ಸಕೆರಿ ಬೊಮಮನುು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದಯ ಫಗೆಗ 

ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Conservator 

of Forest, 

Shimoga

10/06/2011 05/07/2011
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1645 ನಗಯಜ್ ಬಿನ್ 

ಫೆೊೇಯೆಗೌಡ

ವಕಿೇಲ್ಯು, 

ಗಂಧಿನಗಯ

ಬದರವತ್ರ ತಲ್ೊೂಕು, 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

28/06/2011 - ಶಿವಮೊಗಗ

ಬದರವತ್ರ

ಕಸಫ I

ಬದರವತ್ರ

ಬದರವತ್ರ ಹಳೆೇನಗಯದ ತ್ರಿೇಕೆಯೆ ಯಸೆೆಮಲ್ಲೂನ ಕೃಷ್ಟ ಇಲ್ಖೆ ಹಿಂಬಗದ ಸಕೆರಿ ಶಲ್ೆಮ 

ಆಟ್ದ ಯೈದನದಲ್ಲೂ ಅಕರಭವಗಿ ನಗಯಸಬೆಮವಯು ತ್ರಥಿಬವನ ನಿಭಣ್ೆಣ್ 

ಭಡುತ್ರೆಯುವುದನುು ತ್ಡೆದು, ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

28/06/2011 23/07/2011

1673 ಭಹೆೇಶ ಬಿನ್ 

ಶಿವಪಗೌಡ ಭತ್ುೆ 

ಗರಭಸಥಯುಗಳು

ವಸವೆ ಗರಭ, ಹುಂಚ 

ಹೆೊೇಫಳಿ

ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

16/07/2011 16, 26 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹುಂಚ

ವಯಂಫಳಿಳ

ವಯಂಫಳಿಳ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:16, 26ಯಲ್ಲೂ ಸುಭಯು 6ಎಕೆಯೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಶಿರೇಭತ್ರ 

ಮೇನಕ್ಷಿ ಕೆೊೇಂ ನಗಪಗೌಡ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ತ್ಂತ್ರ ಫೆೇಲ್ಲ 

ನಿಮೆಸಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Hos

anagar 

Taluk, 

Hosanagar.

18/07/2011 13/08/2011

1736 ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಶಿರೇ.ಶಿವರ್ಜ 

ಭಯಠ ಸಂಘ (ರಿ)

ಹಳಿಮೊಯು 

ಆಮೆಯಕೆೇರಿ, ಗಯಡಿ 

ಭನೆ ಸಂಘ, 

ಹಳಿಮೊಯು, 

ಶಿಕರಿುಯ, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

02/09/2011 ಖನೆೇ

ಷುಭ

ರಿ 

ನಂ.343

/331, 

ುಯಸಬೆ

 ಖತೆ 

ನಂ.220

/427/4

ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿಕರಿುಯ

ಕಸಫ

ಹಳಿಮೊಯು

ಹಳಿಮೊಯು ಗರಭದ ಖನೆೇಷುಭರಿ ನಂ.343/331, ುಯಸಬೆ ಖತೆ ನಂ.220/427/427/382 

ಯ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಅಕರಭವಗಿ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮೆಸಿಕೆೊಂಡು ಅಕರಭ ದಖಲ್ೆ 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

karipura 

Taluk, 

Shikaripura.

03/09/2011 28/09/2011

24
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1757 ಬಿ.ದೆೇವಯಜ ಬಿನ್ 

ದಮನಬಮಯ

ಫಪನಭನೆ, 

ಭತ್ರೆಭನೆ ಅಂಚೆ-577 

425, ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ

, ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

20/09/2011 203 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ನಗಯ

ಅಯಭನೆಕೆೊಪ

ಅಯಭನೆಕೆೊಪ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:203ಯಲ್ಲೂನ ಸವೆಜನಿಕ ಯಸೆೆ ಜಗವನುು ಶಿರೇಭತ್ರ. ೆರೇಭ 

ಕೆೊೇಂ ಉಯೇಶಗೌಡ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಗಿಡಗಳನುು ನೆಟ್ುಿ ತ್ಂತ್ರ 

ಫೆೇಲ್ಲ ನಿಮೆಸಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Hos

anagar 

Taluk, 

Hosanagar.

21/09/2011 15/10/2011

1775 ನಂಜಭಮ ಕೆೊೇಂ 

ಲ್ೆೇಟ್ ುಟ್ಿಸಾಮ

ಯತುುಯ ಗರಭ, 

ಅಂತ್ಯಗಂಗೆ ಅಂಚೆ, 

ಬದರವತ್ರ ತ. 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

15/10/2011 - ಶಿವಮೊಗಗ

ಬದರವತ್ರ

ಕೊಡಿೂಗೆಯೆ

ಅಂತ್ಯಗಂಗೆ

ಯತುಫುಯ ಗರಭದ ಚನಲ್ (ಎಡಬಗದ ಕೆೊನೆಮಲ್ಲೂ) ವಸವಗಿಯುವ ಶಿರೇಭತ್ರ. ಜಮಲ್ಕ್ಷಮಭಮ 

ಕೆೊೇಂ ಯಭಚಂದರ ಯವಯು ಸವೆಜನಿಕ ಯಸೆೆ ಜಗವನುು ಅತ್ರಕರಮಸಿ ಅಕರಭವಗಿ ಗೃಹ 

ನಿಮೆಸುತ್ರೆಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Bha

dravathi 

Taluk, 

Bhadravathi.

16/10/2011 10/11/2011

1784 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಕಟ್ಗಯು

ಭುತ್ೊೆಯು ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ತ್ರೇರ್ೆಹಳಿಳ ತ. 

ಶಿವಮೊಗೆಗ ರ್ಜಲ್ೊ

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

31/10/2011 22 ಶಿವಮೊಗಗ

ತ್ರೇರ್ೆಹಳಿಳ

ಭುತ್ೊೆಯು

ಕಟ್ಗಯ

ಕಟ್ಗಯ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:22ಯ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಸಲ್ಗಡಿ ಗರಭದವಯದ ಶಿರೇ.ಶಿರೇಧಯ 

ಯವಯು ಫೆಲ್ೆ ಫಳುವ ಭಯಗಳನುು ಕಡಿದು, ಅಕರಭವಗಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನುು ನೆಟ್ುಿ ಕೃಷ್ಟ 

ಭಡುತ್ರೆಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Thir

thalli Taluk, 

Thirthalli.

03/11/2011 28/11/2011
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1830 ರಶಂತ್ ಬಿನ್ ಗಣೆೇಶ

ಟೆಂಕಫೆೈಲ್ು, ಯೇಳಿಗೆ 

ಅಂಚೆ, ತ್ರೇರ್ೆಹಳಿಳ 

ತ. ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ

21/12/2011 42 ಶಿವಮೊಗಗ

ತ್ರೇರ್ೆಹಳಿಳ

ಭುತ್ೊೆಯು

ನಂಫಳ

ನಂಫಳ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:42ಯ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಶಿರೇ.ಟ್ಟ.ಲ್ಲಂಗಪ ಭತ್ುೆ ಅವಯ ಭಕೆಳು 

ಭನೆಕಟ್ಟಿಕೆೊಂಡು  ಸುಭಯು 20ಎಕಯೆಮಷುಿ ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ತ್ಂತ್ರ ಫೆೇಲ್ಲ 

ಹಕಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Thir

thalli Taluk, 

Thirthalli.

22/12/2011 17/01/2012

1848 ಫೆೇನಮ 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

17/01/2012 26 ಶಿವಮೊಗಗ

ಬದರವತ್ರ

ಹೆೊಳೆಹೆೊನೊುಯು II

ಸೆೈದಯಕಲ್ೂಹಳಿಳ

ಸೆೈದಯಕಲ್ೂಹಳಿಳ ಗರಭಂಚಮತ್ರಮ ದಿಗೆೊೇನಹಳಿಳ ಭತ್ುೆ ಅದಿರಹಳಿಳ ಗರಭದ ಸ .ನಂ:26ಯ 

ಬರಿೇ ರಭಣ್  ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಕೆಲ್ವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಅಡಿಕೆ 

ತೆೊೇಟ್ ನಿಮೆಸಿಯುವುದನುು ಹಗೊ ಕೆಯೆ ಜಮೇನಿನ ಒತ್ುೆವರಿಮನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Bha

dravathi 

Taluk, 

Bhadravathi.

18/01/2012 13/02/2012

1882 ಸುಯೆೇಶ್ ಕುಭರ

ವಕಿೇಲ್ಯು, ಭರಿಗುಡೆ 

ಯಸೆೆ, ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

17/04/2012 5ನೆೇ 

ವರ್ಡೆ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಕಸಫ

ಭವಿನಕೆೊಪ

ಹೆೊಸನಗಯ ಟೌನ್, ುಯಂಚಮತ್ರ, 5ನೆೇ ವಡಿೆನ,  ಚೌಡಭಮ ಯಸೆೆ ಹಗೊ ಅದಕೆೆ 

ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡಂತೆ ಇಯುವ ಶಿವಪ ನಮೆ ಯಸೆೆ ಜಗದಲ್ಲೂ ಹಲ್ಲ ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು 

ಎ.ಪ್ಪ.ಎಂ.ಸಿ. ಅಧಯಕ್ಷಯದ ಶಿರೇ.ಉಯೇಶ್ ಕಂಚುಗರ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಕಟ್ಿಡ 

ಕಟ್ುಿತ್ರೆಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಸಕೆಯದ ವಶಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Hos

anagar 

Taluk, 

Hosanagar.

18/04/2012 12/05/2012
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1884 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಭಳಲ್ಗೆೊಪ

ಭಳಲ್ಗೆೊಪ ಗರಭ, 

ಹಯನಹಳಿಳ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು 

ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

20/03/2012 2, 59, 

8, 53

ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹಯನಹಳಿಳ

ಭಳಲ್ಗೆೊಪ

ಭಳಲ್ಗೆೊಪ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:2ಯಲ್ಲೂ 169ಎಕಯೆ, ಸಿರಿಗೆಯೆ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:59ಯ ಅಯಣ್ಯ ಬೊಮ, 

ಸ.ನಂ:8ಯ 7ಎಕಯೆ 17ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ:53ಯ 6ಎಕಯೆ 20ಗುಂಟೆ ಕೆಯೆ ಜಮೇನುಗಳ ಅಕರಭ 

ಒತ್ುೆವರಿಮನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

21/03/2012 16/04/2012

1984 ಭುಲ್ ಜಬ್, 

ಹನುಭಂತ್ಪ ಹಗೊ 

ಇತ್ಯಯು

ಫೆೇನಮ 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

07/12/2012 28 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹಯನಹಳಿಳ

ಭಂಜರಿಕೆೊಪ

ಭಂಜರಿಕೆೊಪ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:28ಯಲ್ಲೂನ 5ಎಕಯೆ ಕಲ್ೆಕಟೆಿ ಕೆಯೆಮನುು ಭಣ್ುು ಹಕಿ  

ಜಮೇನನುು ಶಿರೇ.ಕೆ.ಸಿ. ಶಂಕರಪ, ಕೆ.ಸಿ. ನಗಯಜ, ಗಣ್ತ್ರ ಹಗೊ ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

moga Taluk, 

Shimoga

10/12/2012 06/01/2012

2000 ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. 

ನಯಸಿಂಹಭೊತ್ರೆ 

ಬಿನ್ ಹೆಚ್. 

ಹನುಯೇಗೌಡ

ವಿದಯನಗಯ 17ನೆೇ 

ಕರಸ್, ಶಿವಮೊಗಗ 

ತಲ್ೊೂಕು ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

31/12/2012 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಕಸಫ(I)

ಶಿವಮೊಗಗ

ಗಜನೊಯು ಗರಭಂಚಮತ್ರ ವಯಪ್ಪೆಮ (ವರ್ಡೆ ನಂ.25) ಶಿರೇ. ಶೃಂಗೆೇರಿ ಭಠಕೆೆ ಸೆೇರಿದ 

3ಎಕಯೆ 24ಗುಂಟೆ ಜಮೇನಿಗೆ ಶಿರೇ. ಡ. ಅಶೆೃೇಕ್ ೆೈ ಬಿನ್ ಅುಪ ೆೈ ಯವಯು ಅಕರಭ ದಖಲ್ೆ 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೆೊಂಡು ಆಸಪತೆರ ನಿಮೆಸುತ್ರೆಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ಸಂಯಕ್ಷಿಸಲ್ು 

ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Commssioner

,Endowment 

Commissione

r Office

01/01/2013 27/01/2013

34

35

33



2045 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಬಿಳೄೆ ಳೇಡಿ

ಹುಂಚ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಸೆೊನಲ್ೆ ಅಂಚೆ, 

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

29/05/2013 51, 64 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹುಂಚ

ಬಿಳೄೆ ಳೇಡಿ

ಬಿಳೄೆ ಳೇಡಿ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:51 ಭತ್ುೆ 64ಯ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಕೆಲ್ವು ಗರಭಸಥಯುಗಳು 

ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ಸಕೆಯದ 

ವಶಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Hos

anagar 

Taluk, 

Hosanagar.

31/05/2013 01/07/2013

2069 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಆಮನೊಯು

ಹಯನಹಳಿಳ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು 

ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

24/08/2013 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹಯನಹಳಿಳ

ಆಮನೊಯು

ಆಮನೊಯು ಗರಭ ಕೆೊೇ-ಹಳಿಳಮ ಸಮೇದಲ್ಲೂನ ಹೆೊಸ ಸ.ನಂ:239 (ಹಳೆೇ ಸ.ನಂ:20)ಯ 

ಕೆದಲ್ಲ್ಇನ 1ನೆೇ ಕೆಯೆ ಕೆೊೇಡಿ ಕಲ್ುವೆ ಜಗವನುು ರಬವಿಗಳದ ಶಿರೇ. ಭಲ್ಲೆ ಕೃಷುಭೊತ್ರೆ 

ಯವಯು ಅಕರಭಗಿ ಭುಚಿಚ, ಗೃಹ ನಿಮೆಸಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಸವೆಜನಿಕ 

ಉಯೇಗಕೆೆ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

moga Taluk, 

Shimoga

26/08/2013 26/09/2013

2100 ಟ್ಟ. ಸುದಶೆನ 

ಕುಭರ

ಕೆೊೇಡನಕಟೆಿ ಗರಭ, 

ಹೆೊಸಫಳ  ೆಅಂಚೆ, 

ಸೆೊಯಫ ತಲ್ೊೂಕು, 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

9480199500

06/11/2013 28 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸೆೊಯಫ

ಉಳವಿ

ಕೆೊೇಡನಕಟೆಿ

ಕೆೊೇಡನಕಟೆಿ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:28ಯ ಸುಭಯು 3ಎಕಯೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಗರಭಸಥಯದ ಶಿರೇ. 

ಟ್ಟ.ಎಸ್. ಕಭಲ್ಕಯ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು, ಭಯಗಳನುು ಕಡಿದು ಗೃಹ 

ಹಗೊ ಫವಿ ನಿಮೆಸಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಹಗೊ ಸದರಿ ಜಮೇನನುು 

ಸಕೆಯದ ವಶಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Sor

ab Taluk, 

Sorab.

08/11/2013 09/12/2013

30/11/2015
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2109 ಸವೆಜನಿಕಯು

ಶಿಕರಿುಯ ತಲ್ೊೂಕು, 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

06/12/2013 269 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿಕರಿುಯ

ಕಸಫ

ಹಳಿಮೊಯು

ಹಳಿಮೊಯು ಗರಭದ ಸ.ನಂ:269ಯಲ್ಲೂನ ಸುಭಯು 7ಎಕಯೆ ಶಿರೇ. ಹುಚಚಯಮಸಾಮ ಕೆಯೆ 

ಜಮೇನನುು "ಕನೆಟ್ಕ ಗೃಹ ಭಂಡಳಿ"ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ನಿವೆೇಶನಗಳನುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದಯ 

ಫಗೆಗ ಹಗೊ ಕೆಯೆ ಜಮೇನನುು ಸವೆೆ ಭಡಿಸಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಆಗಿದುಲ್ಲೂ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಕರಭ 

ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

karipura 

Taluk, 

Shikaripura.

16/12/2013 16/01/2014

2111 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಊಯುಗಡೊಯು

ನಿಧಿಗೆ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು 

ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

13/12/2013 10/ಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ನಿದಿಗೆ(I)

ಊಯಗಡೊಯು

ಊಯುಗಡೊಯು ಗರಭದ ಸ.ನಂ:10/ಪ್ಪ ಯಲ್ಲೂನ 1ಎಕಯೆ 07ಗುಂಟೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನಿಗೆ ಕೆಲ್ವು 

ವಯಕಿೆಗಳು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಕಟ್ಿಡ ನಿಮೆಸಿ, ಫೆೊೇಗಸ್ ದಖಲ್ೆ 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೆೊಂಡು ಭಯಟ್ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

moga Taluk, 

Shimoga

16/12/2013 16/01/2014

2113 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಕಲ್ೂಹಳಿಳ

ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು 

ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

13/12/2013 9 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಕಸಫ(II)

ಕಲ್ೂಹಳಿಳ

ಕಲ್ೂಹಳಿಳ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:9ಯ ಲ್ಗತೆದ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನಿಗೆ ಶಿರೇ. ಅಫು, ಪೆೈಯೆೊೇಜ್, ಸಲ್ಲೇಂ 

ಹಗೊ ಇತ್ಯಯು ಅಕರಭದಖಲ್ೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೆೊಂಡು, ನಿವೆೇಶನಗಳನುಗಿ ಭೆಡಿಸಿಕೆೊಂಡು 

ಭಯಟ್ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Shi

moga Taluk, 

Shimoga

16/12/2013 16/01/2014

40

41

39



2121 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಫೆೇಡಯಹೆೊಸಹಳಿಳ

ಹೆೊಳಲ್ೊಯು 

ಹೆೊೇಫಳಿ, ಶಿವಮೊಗಗ 

ತಲ್ೊೂಕು ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

23/12/2013 38 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಳಲ್ೊಯು(I)

ಫೆೇಡಯಹೆೊಸಹಳಿಳ

ಫೆೇಡಯಹೆೊಸಹಳಿಳ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:33ಯ ಸುಭಯು 16ಎಕಯೆ 33ಗುಂಟೆ ಕೆಯೆ ಜಮೇನನುು ಶಿರೇ. 

ರ್ಜ.ಆರ. ಈಶಾಯಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಯುದರಪಗೌಡ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು, ಸದರಿ 

ಜಮೇನಿಗೆ ಅಕರಭ ದಖಲ್ೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೆೊಂಡು ಸಗುವಳಿ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕನೊನು ರಿೇತಯ 

ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

26/12/2013 27/01/2014

2132 ಕೊಸಪಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಹಲ್ಪಗೌಡ

ನಗಯ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

13/01/2014 243 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ನಗಯ

ಭೊಡುಗೆೊಪ

ಭುಡುಗೆೊಪ ಗರಭದ ಸ.ನಂ.:243ಯ 3ಎಕಯೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಶಿರೇ. ದುಗಗಪಗೌಡ ಯವಯು 

ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು, ಸವೆಜನಿಕ ಯಸೆೆ ಜಗಕೆೆ ಅಕರಭವಗಿ ತ್ಂತ್ರ ಫೆೇಲ್ಲ 

ನಿಮೆಸಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಹಗೊ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು 

ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

17/01/2013 17/02/2014

2133 ಯಜಶೆೇಖಯಪ ಬಿನ್ 

ನಂದಯಪ

ಫಸವನಗಂಗೊಯು, 

ಅಫಬಲ್ಗೆಯೆ ಅಂಚೆ, 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

13/01/2014 146/ಪ್ಪ1,

 147

ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಳಲ್ೊಯು(I)

ಫಸವನಗಂಗೊಯು

ಫಸವನಗಂಗೊಯು ಗರಭದ ಸ.ನಂ:146/ಪ್ಪ1ಯಲ್ಲೂನ 5ಎಕಯೆ 18ಗುಂಟೆ ಹಗೊ ಸ.ನಂ:147ಯಲ್ಲೂನ 

8ಎಕಯೆ 21ಗುಂಟೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ವು ಖಸಗಿ ವಯಕಿೆಗಳು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಕಲ್ುೂ ಗಣಿಗರಿಕೆ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

17/01/2014 17/02/2014

42

43

44



2138 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ವಿಯುಪ್ಪನಕೆೊಪ

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು 

ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

20/01/2014 8 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಕಸಫ(II)

ವಿಯುಪ್ಪನಕೆೊಪ

ವಿಯುಪ್ಪನಕೆೊಪ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:8ಯಲ್ಲೂನ ಸುಭಯು 2ಎಕಯೆ 37ಗುಂಟೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ 

ಕೆಲ್ವು ಖಸಗಿ ವಯಕಿೆಗಳು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಸಗುವಳಿ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದನುು 

ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಮೇನನುು ಸವೆಜನಿಕ ಉಯೇಗಕೆೆ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

21/01/2014 22/02/2014

2153 ಶಿರೇ. ಹೆಚ್.ಬಿ. 

ಗೆೊೇಲ್ ಶಸಿಿ

ಸದಸಯಯು, ಶಿರೇ.ಸೆೊಕೆೆ 

ವೆಂಕಟ್ಯಭಣ್ 

ದೆೇವಸಥನ, ಕಸಫ 

ಹೆೊೇಫಳಿ, ಶಿವಮೊಗಗ 

ತಲ್ೊೂಕು ಹಗೊ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

18/02/2014 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಕಸಫ(I)

ಹಯಕೆಯೆ

ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ ಹಯಕೆಯೆ ಗರಭದಲ್ಲೂನ ಶಿರೇ.ಸೆೊಕೆೆ ವೆಂಕಟ್ಯಭಣ್ ದೆೇವಸಥನದ ಸೆೇರಿದ ಇನಂ 

ಯದಿುಮತ್ರ ಜಮೇನಿಗೆ ಶಿರೇ. ಅನಸರ ಹಗೊ ಇತ್ಯಯು ಶಮೇಲ್ಗಿ ಅಕರಭ ಖತೆ 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೆೊಂಡು, ಶಿರೇ. ಅಶೆೃೇಕ್ ೆೈ ಯವರಿಗೆ ಅಕರಭವಗಿ ಭಯಟ್ ಭಡಿ ಹಗೊ ಸದರಿ 

ಜಮೇನಿಗೆ ನೆೊಂದಣಿ ಭಡಿಕೆೊಟ್ಟಿಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಸೊಕೆ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು 

ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

19/02/2014 19/03/2014

2155 ಚಂದರಭಮ ಕೆೊೇಂ 

ನಗಯಜ ಹಗೊ 

ಗರಭಸಥಯುಗಳು

ಕುದಯೊಯು, ಲ್ಕಸಲ್ು, 

ಹರಿಗೆ, ಫಯಕೆೊೇಡು 

ಅಂಚೆ, ಸಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

18/02/2014 39 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಕಯೊಯು

ಹೆೊನಗಲ್ು

ಹೆೊನಗಲ್ು ಗರಭದ ಸ.ನಂ:39ಯ ಸಕೆರಿ ಕೆಯೆ ಸಮೇದ ಸುಭಯು 5ಎಕಯೆ ಸಕೆರಿ ಜಗದಲ್ಲೂ 

ಶಿರೇ. ಸುಯೆೇಶ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ ಬೆೈಯಪ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಅಯಣ್ಯವನುು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಿಂದ ನಶಭಡಿ 

ಹಗೊ ಕೆಯೆ ಜಗದಲ್ಲೂ ಅಕರಭವಗಿ ಸಗುವಳಿ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಸೊಕೆ 

ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

19/02/2014 19/03/2014

46

47

45



2178 ಗರಭಸಥಯುಗಳು, 

ಭವಿನಕೆೊಪ

ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

21/04/2014 10 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಕಸಫ

ಭವಿನಕೆೊಪ

ಭವಿನಕೆೊಪ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:10ಯಲ್ಲೂನ ಸಕೆರಿ ಜಗವನುು ಶಿರೇ.ಕೃಷುಭೊತ್ರೆ ಯವಯು 

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಸಹಮದಿಂದ ಅಕರಭವಗಿ ನಿವೆೇಶನವನುಗಿ ಭಡಿ ಭಯಟ್ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ 

ಫಗೆಗ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಸೊಕೆ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Hos

anagar 

Taluk, 

Hosanagar.

22/04/2014 24/05/2014

2197 ರ್ಜ. ಈಶಾಯಪ ಬಿನ್ 

ಕರಿಫಸಪ ಹಗೊ 

ಗರಭಸಥಯುಗಳು

ಭಂಡಘಟ್ಿ ಗರಭ, 

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು 

ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

17/06/2014 - ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಕುಂಸಿ

ಭಂಡಘಟ್ಿ

ಭಂಡಘಟ್ಿ ಗರಭದ (ಭುಖಯಯಸೆೆಯಿಂದ ಕೆಯೆಕೆೊೇಡಿಮವಯೆಗೆ ಹಗೊ ಫಳೆಗಯು ಫವಿಮವಯೆಗೆ) 

ಸವೆಜನಿಕ ಯಸೆೆ ಜಗವನುು ಶಿರೇ. ಎಂ.ಇ. ಭಂಜಪ ಬಿನ್ ಈಶಾಯಪ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ 

ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ತ್ಂತ್ರ ಫೆೇಲ್ಲ ನಿಮೆಸಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ , ಸದರಿ ಜಗವನುು 

ಸವೆಜನಿಕ ಉಯೇಗಕೆೆ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

18/06/2014 18/07/2014

2199 ಸವೆಜನಿಕಯು, 

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

17/06/2014 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಕಸಫ

ಕಳೄಯು

ಕಳೄಯು ಗರಭದ ಹೆೊೇಲ್ಲ ಯೆಡಿಭರ ಶಲ್ೆ ಭತ್ುೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಸುತ್ೆಭುತ್ೆಲ್ಲನ ಹಗೊ ಭಜಯೆ 

ಹಂದಳ್ ಕೆೊಪದ ಸುತ್ೆಭುತ್ೆಲ್ಲನ ಖಲ್ಲ ಇಯುವ ಸಕೆರಿ ಜಗವನುು ಕೆಲ್ವು ಖಸಗಿ ವಯಕಿೆಗಳು 

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಸಹಮದಿಂದ ಸವೆಜನಿಕರಿಗೆ ಅಕರಭವಗಿ ಭಯಟ್ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ 

ಕೊಡಲ್ೆೇ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ತ್ಪ್ಪಪತ್ಸಥಯ ವಿಯುದಧ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಸೊಕೆ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಹಗೊ 

ಸದರಿ ಅಕರಭ ಒತ್ುೆವರಿಮನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

18/06/2014 18/07/2014

48

49

50



2200 ಸವೆಜನಿಕಯು, 

ಕೆ.ಹುಣ್ಸವಳಿಳ ಗರಭ

ಕೆಯೆಹಳಿಳ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

17/06/2014 11 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಕೆಯೆಹಳಿಳ

ಕೆ.ಹುಣ್ಸವಳಿಳ

ಕೆ.ಹುಣ್ಸವಳಿಳ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:11ಯಲ್ಲೂನ ಸುಭಯು 4ಎಕಯೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಶಿರೇ. ಚೌಡಪ 

ಬಿನ್ ಗಿಡೆಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರೇ.ಹಲ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿಡೆಶೆಟ್ಟಿ ಇವಯ ಸಹೆೊೇದಯಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡು ತ್ಂತ್ರ ಫೆೇಲ್ಲ ನಿಮೆಸಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಗವನುು ಸವೆಜನಿಕ 

ಉಯೇಗಕೆೆ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

18/06/2014 18/07/2014

2201 ಹೆಚ್.ಬಿ. 

ಫಸವಯಜಪ ಬಿನ್ 

ವಿೇಯಬದರಪಗೌಡ

ಹೆಗಗಟ್ುಿ, ಹೆಫಬರಿಗೆ 

ಅಂಚೆ, ಸಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭುಲ್ಕ

17/06/2014 59 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಅನಂದುಯ

ಹೆೊನೆುಸಯ

ಹೆೊನೆುೇಸಯ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:59ಯ ಸುಭಯು 46ಎಕಯೆ 26ಗುಂಟೆ ಭುಪತ್ರೆನ ಜಗವನುು ಕೆಲ್ವು 

ಸಂಘ ಸಂಸೆಥಗಳು ಹಗೊ ಖಸಗಿ ವಯಕಿೆಗಳು, ಕಂದಮ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೆೊತೆ ಶಮೇಲ್ಗಿ 

ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು, ಅಕರಭ ದಖಲ್ೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, 

ತ್ಪ್ಪಪತ್ಸಥಯ ವಿಯುದಧ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಸೊಕೆ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

18/06/2014 18/07/2014

2211 ಸವೆಜನಿಕಯು

ಬದರವತ್ರ ತಲ್ೊೂಕು, 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ. 

ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

30/06/2014 70 ಶಿವಮೊಗಗ

ಬದರವತ್ರ

ಕಸಫ I

ಜನುುಯ

ಜನುಫುಯ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:70ಯಲ್ಲೂನ ಸುಭಯು 45ಎಕಯೆ ಕೆಯೆ ಜಮೇನಿಗೆ ಸವೆಜನಿಕಯು ಭಣ್ುು 

ತ್ುಂಬಿ, ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಮೇನನುು 

ಸವೆಜನಿಕ ಉಯೇಗಕೆೆ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

01/07/2014 31/07/2014

52

53

51



2215 ಎಂ.ಡಿ. ಧಭೆನಮೆ 

ಬಿನ್ ದುಗಗನಮೆ

ಹುಂಜ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ನಗಯಕೆೊಡಿಗೆ ಅಂಚೆ, 

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. ಅರ್ಜೆಭೊಲ್ಕ

17/07/2014 51 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹುಂಚ

ತೆೊಗಯೆ

ತೆೊಗಯೆ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:51ಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ುಿ 64ಎಕಯೆ 01 ಗುಂಟೆ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನಿದುು, ಇದಯಲ್ಲೂ 

ಸುಭಯು 20ಎಕಯೆ (ಭುಪತ್ುೆ) ಜಮೇನಿಗೆ ಗರಭಸಥಯದ ಶಿರೇ.ನಯಮಣ್ಯವ್ ಬಿನ್ 

ುಟ್ಿನಮೆ, ನಗೆೇಂದರ ಬಿನ್ ನಯಮಣ್ಯವ್ ಯವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು 

ತ್ಂತ್ರ ಫೆೇಲ್ಲ ನಿಮೆಸಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಗವನುು ಸವೆಜನಿಕ 

ಉಯೇಗಕೆೆ ಮೇಸಲ್ಲಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

18/07/2014 18/08/2014

2263 ಕೆ.ಸಿ. ತ್ರಭಮಪ ಬಿನ್ 

ಚನುಪ

ನಿವೃತ್ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ 

ಇಲ್ಖೆ, ಸಗಯ, 

ಜೆ.ಪ್ಪ. ನಗಯ, ವರ್ಡೆ 

ನಂ.2, ಕಗೆೊೇಡು 

ತ್ರಭಮಪ 

ಯಂಗಭಂದಿಯದ 

ಹತ್ರೆಯ, ಸಗಯ 

17/12/2014 93 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಕಸಫ

ಶಿಯುವಳ

ಶಿಯುವಳ ಗರಭದ ಸ.ನಂ:93ಯ ಸಕೆರಿ ಜಗದಲ್ಲೂ ಶಿರೇ. ಕೃಷುಭೊತ್ರೆ ಹಗೊ ಗುಯುಭೊತ್ರೆ 

ಯವಯು ಅಕರಭ ಸಗುವಳಿ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

18/12/2014 19/01/2015

2300 ಗರಭಸಥಯು 

ಕಲ್ೊೂಯು ಗರಭ, 

ಅಗಸವಳಿಳ ಗರಭ 

ಂಚಯೆಿ, ಶಿವಮೊಗಗ 

ತಲ್ೊೂಕು ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ.

02/02/2015 82 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಕಸಫ(I)

ಕಲ್ೊೂಯು

 ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು, ಕಸಫ 1ನೆೇ ಹೆೊೇಫಳಿ ಕಲ್ೊೂಯ ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂಫರ 82ಯಲ್ಲೂ ದನಗಳಿಗೆ 

ಭುಪತ್ುೆ 5.33 ಎಕಯೆ/ಗುಂಟೆ ಸಕೆರಿ ಜಗವನುು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಯುವ ವಿಚಯದಲ್ಲೂ ತ್ನಿಖೆ 

ನಡೆಸಿ ಅವಯ ಯೇಲ್ೆ ಕನೊನು ಕರಭಕೆೆ ದೊಯು ಅರ್ಜೆ.

Tahsildar,Shi

moga Taluk, 

Shimoga

04/03/2015 22/03/2015

54
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2318 ಯಚಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ುಪ 

ಯವಗಿ 

ಭಂಜಪ ಬಿನ್ 

ಸಣ್ಯಪ, ಶುಂಠಿಕೆೊಪ 

ಗರಭದ ಭಜಯೆ 

ಮಲ್ಕುಂದಿೂ ವಸಿ, 

ತಳಗುಪ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಸಗಯ ತಲ್ೊೂಕು,

09/04/2015 278 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ತಳಗುಪ

ಶುಂಠಿಕೆೊಪ

ಸಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, ತಳಗುಪ ಹೆೊೇಫಳಿ, ಶುಂಠಿಕೆೊಪ ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂ.೨೭೮ಯಲ್ಲೂ 

ಭಭೊಲ್ಲನ ನಕಶೆಮಲ್ಲೂ ಕಂಡ ಫಂಡಿದರಿಮನುು ಸ.ನಂ.278ಯ ಖತೆದಯಯು ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ಕಂದಮ ಅಧಿಕರಿಗಳು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸದೆೇ ಇಯುವ ಫಗೆಗ. ಕರಭ 

ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಕೆೊೇರಿ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

15/04/2015 30/04/2015

2337 ಅರ್ಜೇಜ್ ಷ ಬಿನ್ 

ಯಯು ಖನ್ ಎಂ.

ಟಯಂಕ್ ಮೊಹಲ್ೂ, 

೫ನೆೇ ಕರಸ್, 

ಶಿವಮೊಗಗ ನಗಯ, 

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು 

ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ.

25/05/2015 121 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಳಲ್ೊಯು(I)

ಭತೆೊೆೇಡು

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು, ಹೆೊಳಲ್ೊಯು ಹೆೊೇಫಳಿ, ಭುತೆೊೆೇಡು ಗರಭದ ಸ.ನಂ.121ಯಲ್ಲೂ 6-34 

ಎ/ಗುಂ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಅಕರಭವಗಿ ವರ್ಜೇರ ಬಿನ್ ಖಸಿಂ ಸಬ್ ಇವರಿಗೆ ತ್ಹಶಿೇಲ್ುರ 

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು ಇವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಕರಮಕಯಯು ಭಡಿ ಇವರಿಗೆ ಇದೆೇ ರಿೇತ್ರ ನಕಲ್ಲ 

ದಖಲ್ೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಖತೆ ಭಡಿ ಯಬಯೆ ಭಡಿಯುವ ಫಗೆಗ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

04/06/2015 15/06/2015

2338 ಕೆ.ಎ.ಯಘವೆೇಂದರ 

ಬಿನ್ 

ಕೆ.ಆರ.ಅಗಂತ್ಮಯ

ಕಡಸೊಯು ಗರಭ, 

ಹುಂಚ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ.

18/05/2015 35 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹುಂಚ

ಕಡಸೊಯು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ.ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, ಹುಂಚ ಹೆೊೇಫಳಿ,ಕಡಸೊಯು ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂ.35ಯ 

ಸಕೆರಿ ಪಡ ಜಮೇನನುು ವೆಂಕಟ್ಯಭಮಯ ಭತ್ುೆ ಇತ್ಯಯು ಕನೊನು ಫಹಿೇಯವಗಿ 

ಭಂಜೊರಿ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಬೊಕಫಳಿಕೆ ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಭಯಟ್ ಭಡಿಯುವ ಫಗೆಗ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

05/06/2015 20/06/2015
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2366 ಸವೆಜನಿಕಯು, 

ತ್ಳಲ್ೆ ಗರಭ, 

ಹುಂಚ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ. 

28/08/2015 4,5 &19 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹುಂಚ

ತ್ಳಲ್ೆ

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ. ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು,  ಹುಂಚ ಹೆೊೇಫಳಿ, ತ್ಳಲ್ೆ ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂಫರ 4,5 

&19ಯಲ್ಲೂ ಸದರಿ ಗರಭದವಯು  ಜನುವಯುಗಳಿಗೆ ಯೇಮಲ್ು ಜಗವಿಲ್ೂದಂತೆ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿದುು 

ಅಲ್ೂದೆೇ ಸದರಿ ಜಗದಲ್ಲೂ ಫೆಲ್ೆ ಫಳುವ ಭಯಗಳನುು ಕಡಿದು ಸಕೆಯಕೆೆ ನಷಿ ಭಡಿಯುವವರಿಗೆ 

ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ತ್ಹಶಿೇಲ್ುರ ಒತ್ುೆವರಿ ಕೆೇಸು ದಖಲ್ಲಸಿ ಒತ್ುೆವರಿ ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೆೇಶ 

ಭಡಿದುಯೊ ಸಹ ಈಗ ಫಂದ ತ್ಹಶಿೇಲ್ುರ ಭತ್ುೆ ಕಂದಮಧಿಕರಿಗಳು ಸುಳುಳ ವಯದಿಮನುು 

ನಿೇಡಿ ಬೊಗಳಳರಿಗೆ ಯೆೊೇಕ್ಷವಗಿ ಸಹಮ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಂಡು ಒತ್ುೆವರಿ 

ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ ದೊಯು.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

07/09/2015 30/09/2015

2369 ಸವೆಜನಿಕಯು,

ವಯಕೆೊೇಡು ಗರಭ, 

ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ, 

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ.

04/09/2015 22 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಕಸಫ

ವಯಕೆೊೇಡು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ,  ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ, ವಯಕೆೊೇಡು ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂಫರ 

22ಯಲ್ಲೂ ಶಿರೇ ುಟ್ಿಯಜು ಬಿನ್ ಅಣ್ುಪಚರಿ ಇವಯು ಸವೆೆ ನಂಫರ 22ಯಲ್ಲೂ ಅಕರಭವಗಿ 15 ರಿಂದ 

20 ಎಕಯೆ ಜಗವನುು ಅತ್ರಕರಮಸಿ ಅನಧಿಕೃತ್ವಗಿ ಸಕೆರಿ ಬೊಮಮನುು ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದಗಿಮೊ, ಅವರಿಗೆ ಕಂದಮಧಿಕರಿಗಳು ಸಹಮ ಭಡುತ್ರೆಯುವ ಫಗೆಗ 

ದೊಯು.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

09/10/2015 25/10/2015

2372 ಶಿರೇ ಕಶಿೇನರ್ 

ಭಲ್ಲೂಗೆೇನಹಳಿಳ 

ಗರಭ, ಕಸಫ 

ಹೆೊೇಫಳಿ, ಶಿವಮೊಗಗ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ

13/10/2015 84 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಕಸಫ(I)

ಭಲ್ಲೂಗೆೇನಹಳಿಳ

.ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು, ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ. ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ, ಭಲ್ಲೂಗೆೇನಹಳಿಳ ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂ.84 

ಭತ್ುೆ ಇತ್ಯೆ ಸವೆೆ ನಂಫಯುಗಳಲ್ಲೂ 120-00 ಎಕಯೆ ಜಮೇನಿದುು ಇದನುು ಸರಿಮಗಿ ತ್ನಿಖೆ ಭಡಿ 

ಇತ್ಯರ್ೆಡಿಸದೆೇ ಇಯುವ ಶಿವಮೊಗಗ ಸಹಮ ಕಮೇಷನರ ಆದ ಶಿರೇ ಕೃಷುಭೊತ್ರೆ ಇವರ ವಿಯುದಧ 

ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಕರಭ ಜುರಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

13/10/2015 31/10/2015
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2380 ಸವೆಜನಿಕಯು

ಹೆೊಸನಗಯ ಭತ್ುೆ 

ಕಳೄಯು ಗರಭಸಥಯು, 

ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ.

28/10/2015 86 

&102.10

1.106.11

5

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಕಸಫ

ಕಳೄಯು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ. ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, ಕಳೄಯು ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂಫರ 86 & 

102.101.106.115ಯಲ್ಲೂ 10 ರಿಂದ 15 ಎಕಯೆಮಷುಿ ಸಕೆರಿ ಜಮೇನನುು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡು ನಿವೆೇಶನಗಳನುಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಭಯಟ್ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಕೊಡಲ್ೆೇ 

ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ತ್ಪ್ಪಪತ್ಸಥಯ ವಿಯುದಧ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಸೊಕೆ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ಹಗೊ ಸದರಿ 

ಅಕರಭ ಒತ್ುೆವರಿಮನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿಕೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

02/11/2015 20/11/2015

2394 ಗೆೇಯುುಯ ಭತ್ುೆ 

ಎಂ.ಗುಡೆೆಕೆೊಪ 

ಗರಭದ ಗರಭಸಥಯು

ಎಂ.ಗುಡೆೆಕೆೊಪ 

ಗರಭ, ಕಸಫ 

ಹೆೊೇಫಳಿ, ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ.

02/11/2015 9 

ಭತ್ುೆ 

57

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಕಸಫ

M ಗುಡೆೆೇಕೆೊಪ

 ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ. ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ, ಎಂ.ಗುಡೆೆಕೆೊಪ ಗರಭದ  ಸವೆೆ 

ನಂಫರ 9 ಭತ್ುೆ 57ಯ ಯೆವಿನೊಯ ಭತ್ುೆ ಅಯಣ್ಯ ಜಮೇನನುು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡುವುದಕೆೆ 

ರಮತ್ರುಸುತ್ರೆಯುವವಯ ವಿಯುದಧ ಸೊಕೆ ಕನೊನು ಕರಭ ಜಯುಗಿಸುವ ಫಗೆಗ ದೊಯು.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

17/11/2015 25/11/2015

2414 ಎಸ್.ಜಫ್ ಯುಲ್ೂ 

ಖನ್

ಸೆಿೇಟ್ ವಕ್್ 

ರಟ್ಟೆ ಕಮೇಟ್ಟ, 

1ನೆೇ ಪೊೂೇರ, 

ಕಟ್ಟರೇನ ಕಂೊಕ್ಸ, 

ಂಜಬ್ ನಯಷ್ಟನಲ್ 

ಫಯಂಕ್ ಹಿಂದೆ, 

ಸವಲ್ೆೈೆನ್ ಯೆೊೇರ್ಡ, 

09/01/2016 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಕಸಫ(I)

ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ, ಶಿವಮೊಗಗದ ವಕ್್ ಕಮಟ್ಟಗೆ ಸೆೇರಿದ ಜಮೇನುಗಳಲ್ಲೂ ಭನೆಗಳನುು ಕಟ್ಟಿ 

ಅವುಗಳನುು ಫಡಿಗೆಗೆ ನಿೇಡುತ್ರೆಯುವುದಿರಂದ ತ್ಷಣೆ ಭಡಿ ಜಮೇನನುು ಉಳಿಸಿಕೆೊಡಫೆೇಕೆಂದು 

ಕೆೊೇರಿ ಭನವಿ

Chief 

Executive 

Officer,Wakf 

Committee

Bangalore

14/01/2016 30/01/2016
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2416 ಷಣ್ುಮಖ ಬಿನ್ 

ಗೆೊೇವಿಂದನಮೆ 

ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಬಿನ್ 

ಗೆೊೇವಿಂದ 

ನಮೆ,ಕಡಸೊಯು 

ಗರಭ,ಹುಂಚ 

ಹೆೊೇಫಳಿ, ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು,ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ.

18/01/2016 72 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹುಂಚ

ಕಡಸೊಯು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ.ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, ಹುಂಚ ಹೆೊೇಫಳಿ,ಕಡಸೊಯು ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂ.72 

ಹಗೊ ದನಗಳಿಗೆ ಭುಪತ್ುೆ ಎಂದು ಇಯುವ 145-38 ಎಕಯೆ/ಗುಂಟೆ  ಜಮೇನನುು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿ 

ಅತ್ರಕರಭವಗಿ ವಿದುಯತ್ ಫೆೇಲ್ಲ ಹಕಿಕೆೊಂಡು ಸುಭಯು 20 ರಿಂದ 25 ಎಕಯೆ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಶುಂಠಿ 

ಫೆೇಸಮಕೆೆ ಫೆೇಯೆಮವರಿಗೆ ಫಡಿಗೆಗೆ ನಿೇಡಿಯುವ ಫಗೆಗ ದೊಯು.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

22/01/2016 10/02/2015

2418  ಹಯೆೊೇಫೆನಹಳಿಳ 

ಗರಭಸಥಯು

ಹಯೆೊೇಫೆನಹಳಿಳ 

ಗರಭ, ಹೆೊಳೆಲ್ೊಯ 

ಹೆೊೇಫಳಿ,ಶಿವಮೊಗಗ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ.

22/01/2016 ಗರಭ

ಠಣ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಳಲ್ೊಯ(II)

ಹಯೆೊೇಫೆನವಳಿಳ

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು, ಬಿ.ಬಿೇಯನಹಳಿಳ ಗರಭ ಂಚಯೆಿ ವಯಪ್ಪೆಮ  ಹಯೆೊೇಫೆನಹಳಿಳ ಗರಭದಲ್ಲೂ 

ಸುಭಯು 4.00 ಎಕಯೆ ಗರಭಠಣ ರದೆೇಶದಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ವು ವಯಕಿೆಗಳು ಸೆೇರಿಕೆೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ್ 

ನಿವೆೇಶನ ಯಚನೆ ಭಡಿ ಭಯಟ್ ಭಡುತ್ರೆಯುವುದಯ ಫಗೆಗ ಸೊಕೆ ಕರಭ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು 

ಗರಭಠಣ ಜಗವನುು ಯಕ್ಷಣೆ ಭಡಲ್ು ಗರಭಸಥಯು ಸಲ್ಲೂಸಿಯುವ ಭನವಿ ಫಗೆಗ .

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

29/01/2016 15/02/2016

2419 Nagaraj K C. 

Advocate 

enroll no.kar 

1785/98, off skill 

enterpriese, 

Shivashakthi 

Complex, 

Shivamogga Road, 

Hosanagara-577418

02/11/2015 122 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ನಗಯ

ಭೊಡುಗೆೊಪ

ಹೆೊಳೆಕೆೊಪ, ಭುಡುಗೆೊಪ ಗರಭದ ಸ.ನಂ.:122 ಯ 464.25 ಎಕಯೆ /ಗುಂಟೆ ಅಯಣ್ಯ ಬೊಮ, 

ಭತ್ುೆ ದನಕೆೆ ಭುತ್ುೆ ಎಂತ್ 82.28 ಗುಂಟೆ ಬೊಮ ಇದುು, ಇದಯಲ್ಲೂ 1.00 ಎಕಯೆಮಷುಿ ಅಯಣ್ಯ 

ಬೊಮಮನುು   ಶಿರೇ. ನಯಮಣ್ ೂಜರಿ ಭತ್ುೆ ತ್ರಭಮಪಇವಯು ಅಕರಭವಗಿ ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುತೆಯೆ. ಸದರಿ ಖಲ್ಲ ಜಗದಲ್ಲೂ ಭನೆ ಕಟ್ುಿವ ರಮತ್ುದಲ್ಲೂಯುತೆಯೆ. ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಹಗೊ ಕನೊನು ರಿೇತಯ ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಲ್ು ದೊಯು 

ಅರ್ಜೆ ತ್ರಳಿಸಿಯುತೆಯೆ.

Deputy 

Conservator 

of Forest, 

Shimoga

01/02/2016 20/02/2016
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2430 ಸವೆಜನಿಕಯು, 

ಭುಕಂಡಯು ಹಗೊ 

ಸಭರ್ಜಕ 

ಹೆೊೇಯಟ್ಗಯಯು,

ಶಿಕರಿುಯ ಟೌನ್, 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ.

19/03/2016 215 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿಕರಿುಯ

ಕಸಫ

ಹಳಿಮೊಯು

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ, ಶಿಕರಿುಯ ಟೌನ್, ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ, ಹಳಮೊಯು ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂ.215ಯಲ್ಲೂ 

06-03 ಎಕಯೆ/ಗುಂಟೆ ಹಯನ ಹೆೊಂಡ ಕೆಯೆಮನುು ಕೆಲ್ವು ರಬವಿ ವಯಕಿೆಗಳು ಭಡುತ್ರೆಯುವುದನುು 

ತ್ಡೆಗಟ್ಿಲ್ು ಅಳತೆ ಭಡಿಸಿ, ಹದುುಫಸುೆ ನಿಗದಿಡಿಸಿ, ಒತ್ುೆವರಿಮನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ 

ಕೆೊೇರಿ ಸಲ್ಲೂಸಿಯುವ ದೊಯು.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

28/03/2016 15/04/2016

2443 ಗರಭಸಥಯು, ,

ಬದರುಯ ಗರಭ, 

ಶಿಕರಿುಯ ತಲ್ೊೂಕು, 

ಅಂಜನುಯ 

ಹೆೊೇಫಳಿ, ಶಿವಮೊಗಗ 

ತಲ್ೊೂಕು ಭತ್ುೆ ರ್ಜಲ್ೊ.

21/04/2016 17 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿಕರಿುಯ

ಅಂಜನುಯ

ಬದರುಯ

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ, ಶಿಕರಿುಯ ತಲ್ೊೂಕು, ಅಂಜನುಯ ಹೆೊೇಫಳಿ, ಬದರುಯ ಗರಭದ ಸವೆೆ 

ನಂಫರ 17ಯಲ್ಲೂ 3-35 ಗುಂಟೆ ಗೌರಿಕಟೆಿ ಕೆಯೆ ಇದುು, ಈ ಕೆಯೆಮನುು ಕೆಲ್ವಯು ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಕೆೊಂಡು ಬಿತ್ೆನೆ ಭಡಿಯುತೆಯೆ. ಇದರಿಂದ ಗರಭಸಥರಿಗೆ ಭತ್ುೆ ಜನುವಯುಗಳಿಗೆ 

ಕುಡಿಮಲ್ು ನಿೇರಿನ ಅಬವ ಉಂಟಗಿಯುತ್ೆದೆ. ಅದುರಿಂದ ಸದರಿ ಕೆಯೆಮನುು ಅಳತೆ ಭಡಿಸಿ, ಕೆಯೆ 

ಒತ್ುೆವರಿಮನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ ಅಭವೃದಿಧಡಿಸಿಕೆೊಡುವಂತೆ ಕೆೊೇರಿಯುವ ಫಗೆಗ ದೊಯು .

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

28/04/2016 20/05/2016

2461 ಅಧಯಕ್ಷಯು

ಅಗಸವಳಿಳ ಗರಭ 

ಂಚಮುತ್ರ,ಶಿವಮೊ

ಗಗ ತಲ್ೊೂಕು ಭತ್ುೆ 

ರ್ಜಲ್ೊ.

13/06/2016 ಶಿವಮೊಗಗ

ಶಿವಮೊಗಗ

ಕಸಫ(I)

ಅಗಸವಳಿಳ

ಶಿವಮೊಗಗ ತಲ್ೊೂಕು, ಅಗಸವಳಿಳ ಗರಭ ಂಚಯೆಿ ವಯಪ್ಪೆಮ ಅಗಸವಳಿಳ ತ್ುಂಬಿದ ಕೆಯೆ 

ಫಸವನಕೆಯೆ, ಹೆೊಸೊಯು ಸುಟ್ಿಕೆಯೆ, ತ್ರಭಮನಕಟೆಿ ಕೆಯೆ, ಕೆಸಯೆ, ಡ:ಕಟೆಿ ನಮಕನಸಯ ಕೆಯೆಗಳು 

ಒತ್ುೆವರಿ ಆಗಿದುು,  ಕೆಯೆ ಅಂಗಳವನುು ಅಕರಭವಗಿ ಸಗುವಳಿ ಭಡುತ್ರೆದುಯೆ. ಒತ್ುೆವರಿದಯಯ 

ವಿಯುದಧ ಕನೆಟ್ಕ ಯಜಯ ಬೊಕಫಳಕೆ ನಿಷೆೇದ ಕಯ್ದುಮನಾಮ ಕರಭ ಜಯುಗಿಸಿ ಒತ್ುೆವರಿ 

ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೆೊೇರಿ ದೊಯು ದಖಲ್ಲಸಿಯುತೆಯೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

16/06/2016 30/06/2016
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2473 ಶಿರೇಭತ್ರ ಕನುಭಮ 

ಕೆೊೇಂ ಸಣ್ುಹುಚಚಪ

ಶಿಯವಳ ಗರಭ, 

ಕುಗೆಾ ಅಂಚೆ, ಕಸಫ 

ಹೆೊೇಫಳಿ, ಸಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ,

11/07/2016 62 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಕಸಫ

ಶಿಯುವಳ

ಸಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ, ಶಿಯುವಳ ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂ.62ಯಲ್ಲೂ ನಕಶೆ ಕಂಡ 

ಫಂಡಿದರಿಮನುು ಅಲ್ಲೂನ ಫಜುದಯಯದ ಹಲ್ಭಮ ಕೆೊೇಂ ಹುಚಚಪ ಭತ್ುೆ ಭಕೆಳು ಅತ್ರಕರಭಣ್ 

ಭಡಿ ಜಮೇನು ಭಡಿಯುತೆಯೆ.  ಫಂಡಿದರಿಮನುು ಅತ್ರಕರಭಣ್ ಭಡಿದವರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, 

ನಯಮ ದೆೊಯಕಿಸಿಕೆೊಡುವಂತೆ ಕೆೊೇರಿ ಸಲ್ಲೂಸಿಯುವ ದೊಯು ಅರ್ಜೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

12/07/2016 25/07/2016

2486 ಯಭಪ, ಶಿರೇನಿವಸ 

ಭತ್ುೆ ಫೆನಕ ಹಗೊ 

ಸವೆಜನಕಯು

ಸುತೆ  ಭತ್ುೆ 

ಎಂ.ಗುಡೆೆೇಕೆೊಪ 

ಗರಭ, ಕಸಫ 

ಹೆೊೇಫಳಿ, ಹೆೊಸನಗಯ 

ತಲ್ೊೂಕು, ಶಿವಮೊಗಗ 

ರ್ಜಲ್ೊ.

10/08/2016 109, 

140 

ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಕಸಫ

ಸುತೆ

ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, ಕಸಫ ಹೆೊೇಫಳಿ, ಸುತೆ ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂಫರ 109ಯಲ್ಲೂನೊಯಯ 

ಯಟ್ ಡೆೊೇಯ ಸಿಾೇಕೆಯ ಯವರಿಗೆಕೆೈಗರಿಕಭವೃದಿಧ ಭತ್ುೆ ಯೆೇಷೆಮ ಫೆಳೆಮಲ್ು 4-00 ಎಕಯೆ ಭತ್ುೆ 

ಸವೆೆ ನಂಫರ 140 ಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಅನಿಲ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಭಹಫಲ್ಯವ್, ಇವಯ ಭಗನಿಗೆ ಯೆೇಷೆಮ 

ಭತ್ುೆ ಯೆೇಷೆಮ ಭತ್ುೆ ಕೃಷ್ಟ ಅಭವೃದಿಧಗೆ 1-10 ಎಕಯೆ ಜಮೇನನುು ಪಲ್ನುಬವಿಗಳು, ಸುಳುಳ ಭಹಿತ್ರ 

ನಿೇಡಿ ಬೊಮ ಭಂಜೊಯು ಭಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ನಿವೆೇಶನವನುಗಿ ರಿವತ್ರೆಸಿ ಭಯಟ್ಭಡುವ 

ಹುನುಯದೂಲ್ಲಯುತೆಯೆ. ಭತ್ುೆ ಎಂ.ಗುಡೆೆಕೆೊಪ ಗರಭ ಂಚಯೆಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಹೆೊಸನಗಯ 

ಹೃದಮಬಗದ ಸವೆೆ ನಂ.86 (ಭಠದಜಡುೆ) ಯಲ್ಲೂ 2-00 ಎಕಯೆ ಜಮೇನನುು ಒತ್ುೆವರಿ 

ಭಡಿಯುತೆಯೆ. ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಯುವ ಸವೆೆ ನಂ. 86ಯ ಹಗೊ ಸುತೆ ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂಫರ 

109,140ಯ ಜಮೇನನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಫೆೇಕೆಂದು ಫಗೆಗ ದೊಯು ದಖಲ್ಲಸಿಯುತೆಯೆ .

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

30/08/2016 20/09/2016

2489 ಶಿರೇ ಗಣೆೇಶ್ ಯವ್, 

ಭರ್ಜ ವಯವಸಥನ 

ಸಮತ್ರ ಅಧಯಕ್ಷಯು,

ಶಿರೇ ಅಖಿಲ್ಂಡೆೇಶಾರಿ 

ಶಿರೇ 

ಅಘೊೇಯೆೇಶಾಯಸಾಮ 

ದೆೇವಸಥನ, 

ಅಳಲ್ೆಕೆೊಪ 

ಗರಭ,ಸಗಯ 

16/08/2016 44 ಶಿವಮೊಗಗ

ಸಗಯ

ಅವಿನಹಳಿಳ

ಅಯಳಿೇಕೆೊಪ

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ, ಸಗಯ ತಲ್ೊೂಕು, ಆವಿನಹಳಿಳ ಹೆೊೇಫಳಿ, ಅಳಲ್ೆೇಕೆೊಪ ಗರಭ(ಹನಂಬಿ) ಸವೆೆ 

ನಂ.44ಯಲ್ಲೂಯುವ 9-35 ಎಕಯೆ ಅಘೊೇಯೆೇಶಾಯ ದೆೇವಸಥನದ  ಜಮೇನನುು ಕೆಲ್ವಯು ಹಿಂದಿನಿಂದಲ್ೊ 

ಅಕರಭಣ್ ಭಡಿಭನೆ ತೆೊೇಟ್ ನಿಭೆಣ್ ಭಡಿಕೆೊಂಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ, 

ಖುಲ್ೂಡಿಸಿಕೆೊಡಲ್ು ಕೆೊೇರಿ ದೊಯು ದಖಲ್ಲಸಿಯುತೆಯೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

31/08/2016 20/09/2016
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2512 ನಗಯಜು  ಬಿ.ಎಂ. 

ಬಿನ್ ಭಲ್ೂಮಯ 

ಗೆೊಯಗೆೊೇಡು ಗರಭ 

ಹುಂಚ ಹೆೊೇಫಳಿ 

ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು 

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ. 

26/11/2016 70 ಶಿವಮೊಗಗ

ಹೆೊಸನಗಯ

ಹುಂಚ

ಗೆೊಯಗೆೊೇಡು

ಹೆೊಸನಗಯ ತಲ್ೊೂಕು ಹುಂಚ ಹೆೊೇಫಳಿ ಗೆೊಯಗೆೊೇಡು ಗರಭದ ಸವೆೆ ನಂಫರ 70ಯಲ್ಲೂ 4-38 

ಎಕಯೆ ಸಕೆರಿ ಗೆೊೇಭಳದ ಜಮೇನನುು ಶಿರೇ ಭಲ್ೂಮಯ ಬಿನ್ ಸುಫಬಪ ಇವಯು ಮೊೇಸದಿಂದ 

ಭಂಜೊಯು ಭಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಅದನುು ಹೆೊಯತ್ುಡಿಸಿ 20-00 ಎಕಯೆ ರದೆೇಶಕೆೆ ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿ 

ತ್ಂತ್ರಫೆೇಲ್ಲ ನಿಮೆಸಿ, ಫೆೇಸಮ ಭಡಲ್ು ಭುಂದಗಿಯುತೆಯೆ. ಸದರಿ ಒತ್ುೆವರಿಮನುು 

ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಫೆೇಕೆಂದೊ, ಫಗರ ಹುಕೆಂ ಭಂಜೊಯತ್ರ  ವಜಗೆೊಳಿಸಫೆೇಕೆಂದು ದೊಯು 

ದಖಲ್ಲಸಿಯುತೆಯೆ

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

30/11/2016 15/12/2016

2524 ಚಿತ್ರಪಮಯಫಳ 

ಹೆೊಸಭನೆ 6ನೆೇ 

ಭುಖಯಯಸೆೆ, 6ನೆೇ 

ಅಡೆಯಸೆೆ,ಶಿವಮೊಗಗ.

24/12/2016 13 ಶಿವಮೊಗಗ

ಬದರವತ್ರ

ಕಸಫ II

ಹುಣ್ಸಘಟ್ಿ

ಶಿವಮೊಗಗ ರ್ಜಲ್ೊ,  ಬದರವತ್ರ ತಲ್ೊೂಕು, ಕಸಫ-2, ಹುಣ್ಸಘಟ್ಿ ಗರಭದ ವೆೆ ನಂಫರ 13ಯಲ್ಲೂ 

ಸಕೆರಿ ನೌಕಯಯದ ರ್ಜ.ರ್ಜ. ಸುಯೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಧಯನಮೆ ಭತ್ುೆ ಕೃಷುಪ ಬಿನ್ 

ಎನ್.ನಯಸಿಂಹಮಯ ಇವಯು 3-4 ಎಕಯೆ ಬೊ ಭಂಜೊಯತ್ರ ಜೆೊತೆಮಲ್ಲೂ 25-30 ಎಕಯೆ ಸಕೆರಿ 

ಜಮೇನನುು ಒತ್ುೆವರಿ ಭಡಿಯುವುದನುು ತೆಯವುಗೆೊಳಿಸಿ, ಕನೊನು ಕರಭ ಕೆೈಗೆೊಳಳಫೆೇಕೆಂದು 

ದೊಯು ದಖಲ್ಲಸಿಯುತೆಯೆ.

Deputy 

Commissione

r, Shimoga

29/12/2016 20/01/201776
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PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Survey 

No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

136 ಹೆಚ್ಚ್.ಟಿ. ಗರಿಯಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 

ಸುಲುವಹಗಿಲು ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು

ನಂ.508, 10ನೆೇ ಮುಖಯ ರಸೆೆ 18ನೆೇ ಄ಡಡ 

ರಸೆೆ, ವಿಜಯನಗರ ಫೆಂಗಳೂರು-40

14/10/2009 100 3-07 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಸುತಿರದುಗಗ

ಹಹಲುವಹಗಿಲು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು, ಸುತಿರದುಗಗ ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ಹಹಲುವಹಗಿಲು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ.100ರಲ್ಲೂ 3-07 ಎಕೆಯೆ 

ಗುಂಡುತೆಲೇಪಿನಲ್ಲೂ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಮನೆ ಕಟಿಿರು ಬಗೆೆ.

D.C.Tumkur 16/10/2009 31/10/2009

190 ರುದರಪ ಡಿ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಯೆೇನುಕಹಂಬ 

ಡಿ.ಅರ್ 

ಶ್ರೇಸಿದಧಗಂಗ ಮಹಿಳಹ ಕಹಲ್ೆೇಜು ಬ.ಹೆಚ್ಚ 

ರಸೆೆ,  ಜಿಲ್ಹೂ ಷಕಹಗರಿ ಅಷಪತೆರ ಎದುರು, 

ತುಭಹಕಲರು 

17/11/2009 31 30-01 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ನಿಟ್ಲಿರು

ಸಂಡನಸಳಿಿ

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ, ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು, ನಿಟ್ಲಿರು ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ಹಿಂಡಗನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ31 ರಲ್ಲೂ 30-01 ಎಕೆಯೆ ಜಮೇನಿನ 

ೆೈಕಿ 4-00 ಎಕೆಯೆ ವಿಬಹಗಟಿಿ ಮಲಲಕ ಷಕಹಗರಿ ಷವತೆನುು 

ಕಬಳಿಸಿರುುದನುು ತೆಎರುಗೆಲಳಿಷು ಬಗೆೆ.

ಆದರಲ್ಲೂ 4-00 ಎಕೆಯೆ ವಿಬಹಗದಲ್ಲೂರು ಷಕಹಗರಿ  ಷವತುನುು 

ಕಬಳಿಸಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷು ಬಗೆೆ.

D.C.Tumkur 18/11/2009 30/11/2009

District Name:ತುಮಕೂರು
ದಿನಹಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



196 ಬಿ.ಚನುಪ 

ಚನುಪನ ಹಳಯ ಚಿಕಕನಹಯಕನ ಸಳಿಿ 

ತಹಲಲೂಕು ತುಭಹಕಲರ್ ಜಿಲ್ೊ 

27/11/2009 1 ತುಮಕಲರು

ತಿಟ್ಲರು

ಹೆಲನುಳಿಿ

ಹಹಲುಕರಿಕೆ ಄ಮೃತ್ 

ಮಸಲ್ ಕಹಲ್

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ ಚಿಕಕನಹಯಕಕನಸಳಿಿ ತಹಲಲೂಕು,ಚನುಪನಹಳಹಯ 

ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ.1ರಲ್ಲೂ 

಄ರಣಯಕೆಕ ಸೆೇರಿದ ಜಮೇನು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿರು ಬಗೆೆ.

D.C.Tumkur 27/11/2009 04/12/2009

233 ಬಿ.ಚೌಡಯಯ 

ಬಿ.ಚೌಡಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇ. ಬಿ.ಕೆ.ಚೌಡಪ 

಄ಭಹನತುೆಗೆಲಂಡ ಗಹರಮಲ್ೆಕಗಕಿಗರು 

ಹೆಗೆೆಯೆ ೃತೆ, ಕಷಬ ಹೆಲೇಬಳಿ 

ತುಭಹಕಲರು 

ತುಭಹಕಲರು ಎಸ್..ಟಿ. 11ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

ಮೊದಲನೆೇ ಮನೆ ಮ್ಮೇಲಮ ಸಡಿಯಲ್ಲೂ 

ಫಹಡಿಗೆದಹರನಹಗಿ ವಹಷ 

14/12/2009 11 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

಄ಗಳಕೆಲೇಟೆ

15-28 ಎಕೆಯೆ ವಿಸಿೆೇಣಗದ ಷಕಹಾ್ರಿ ಜಮೇನಿಗೆ ಖಹಷಗಿ ಜಮೇನು 

ಎಂದು ದಹಖಹಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಷಲು.

D.C.Tumkur 15/12/2009 30/12/20094

3



273 ಎಲ್.ಅರ್.ನಹಯಹಯಣಚಹರ್

ಹೆಲೇಯಹಟ್ಗಹರರು ಄ನೆ ಮಠದ ಸತಿೆರ 

಄ಚಹರ ಬಿೇದಿ, ಚಿಕಕೆೇಟೆ,ತುಮಕಲರು

12/01/2010 ಕೆಯೆ ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು ಄ಭಹನಿಕೆಯೆ

ಕೆಯೆ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಹರ್ಕಗ ನಿಮಗಷುತಿೆರು ಬಗೆೆ. D.C.Tumkur 13/01/2010 28/01/2010

320 ಬಷಯಹಜು 

9035141552

25/01/2010 56,57 ತುಮಕಲರು

ತಿಟ್ಲರು

ಕಷಫಹ

ತಿಟ್ಲರು

ಷವೆಗ ನಂ.56,57ರ  ಆನಹಂ ಜಮೇನನುು ಬಷಲ್ಲಂಗಪ ಬಿನ್ 

ಚೆನುಪರರು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿರು ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Tipt

ur Taluk, 

Tiptur.

28/01/2010 08/02/2010

5

6



639 ಜಯಮಮ

಄ಧಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಹೂ ದಲ್ಲತ 

ಂಚಹಯಿತಿ,ಹಗಡ ತಹ. ತುಮಕಲರು 

ಜಿಲ್ೊ.

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

23/03/2010 ಷ.ನಂ. 151, 

152, 348, 

349, 354 

ರಿಂದ 

358,361, 

374 & 375

ತುಮಕಲರು

ಹಗಡ

ಕಷಫಹ

ಹಗಡ

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ, ಹಗಡ ತಹಲಲೂಕು ನಗರ ಷಬೆಯ ವಹಯಪಿೆಯಲ್ಲೂ 

ದೆಲಳೂೆ ಿೇರ ಸಳಿದ ಖಯಹಬು ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಷ.ನಂ. 151, 152, 348, 

349, 354 ರಿಂದ 358, 361, 374, 375ರ ಷಕಹಗರಿ ಖಯಹಬು 

(ಸದುುಗಿಡದ ಸಳಿದ) ವಿಸಿೆೇಣಗನುು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿದುು  

ತೆರುಗೆಲಳಿಷು ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Pav

agada Taluk, 

Pavagada.

23/03/2010 14/04/2010

786 ಎಸ್. ಮಹಹಲ್ಲಂಗಯಯ

ಷಂಹದಕರು : ಯಹಜಕಿೇಯ ಷಂಘಶಗ 

ಕನುಡ ಹಕ್ಷಿಕ ತಿರಕೆ

ಐ.ಡಿ.ಸಳಿಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

18/06/2010 - ತುಮಕಲರು

ಮಧುಗಿರಿ

ಐ.ಡಿ.ಸಳಿಿ

ತಿಹಪುರ

ಎಂ.ಎಂ. ಕಹಲ್, ಕೆಲಡಿಗೆೇನಸಳಿಿ, ದೆಲಡಡಭಹಲಲರು, ಆತಹಯದಿ 

ಗಹರಮಗಳ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನುಗಳಿಗೆ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಖಹತೆ ಭಹಡಿದುನುು 

ರದುು ಡಿಷು ಬಗೆೆ.

D.C.Tumkur 19/06/2010 09/07/2010

7

8



794 ರುದರಪ

S/o. ಯೆೇಣುಕಹಂಬ, ಶ್ರೇ. ಸಿದುಗಂಗಹ 

ಮಹಿಳಹ ಕಹಲ್ೆೇಜು, ಬಿ.ಹೆಚ್ಚ. ರಸೆೆ, ಜಿಲ್ಹೂ 

ಷಕಹಗರಿ ಅಷಪತೆರ ಎದುರು, ತುಮಕಲರು. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

28/06/2010 31 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ನಿಟ್ಲಿರು

ಹಿಂಡಿಗನಸಳಿಿ

ಹಿಂಡಗನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:31ರ 30ಎಕಯೆ ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ 

ಜಮೇನಹಗಿದುು ಆದರ 04ಎಕಯೆ ಜಮೇನಿಗೆ ಶ್ರೇ. ಮುದುಯಹಜು 

ಎಂಬುರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಿರು ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

29/06/2010 19/07/2010

804 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಮಂಗಳ ಗಹರಮ

C/o. ಎಂ.ಟಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

9449349234

02/07/2010 40 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಯಡಿಯಲರು

ಮಂಗಳಹ

ಮಂಗಳಹ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:40ರ ಷುಭಹರು 3ಎಕಯೆ 10ಗುಂಟೆ 

ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ ಷಮಶಹನ ಜಮೇನಿಗೆ ಶ್ರೇ. ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ 

ಗಿರಿಯಪ ಎಂಬುರು ಄ಕರಮ ದಹಖಲ್ೆಗಳನುು ಷೃಷ್ಠಿಸಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

06/07/2010 26/07/201010

9



818 ನಿರಂಜನ ಮಲತಿಗ ಮತುೆ ಆತರ 

ಗಹರಮಷಥರುಗಳು

(ಭಹನಯ ಕಂದಹಯ ಷಚಿರ ಅೆ 

ಕಹಯಗದಶ್ಗ)

ತರದ ಮಲಲಕ

09/07/2010 6, 23 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಷಫಹ

ಚನುಶೆಟಿಿಸಳಿಿ

ಚನುಶೆಟಿಿಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:23ರಲ್ಲೂ 27ಎಕಯೆ 9ಗುಂಟೆ, 

ಷ.ನಂ:6ರಲ್ಲೂ 23ಎಕಯೆ 11ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ ಜಮೇನಿಗೆ ಶ್ರೇ. 

ಟಿ. ಇರಣಣ ಹಹಗಲ ಶ್ರೇ. ಗಿರಿಯಪ ಎಂಬುರು ಄ಕರಮ ನಿವೆೇವನ 

ರಚಿಸಿ, ಖಹತೆಗಳನುು ಷೃಷ್ಠಿಸಿ ಭಹಯಹಟ್ಭಹಡುುದನುು 

ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

09/07/2010 29/07/2010

1018 ಕೆಲೇಟೆ ಶ್ರೇನಿವಹಷ

C/o. ರಂಗನಹಥ ಹೆಲೇಟಿಲ್,

ಷಂತೆ ಮ್ಮೈದಹನ ರಸೆೆ, ಕೆಲೇಟೆ

ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

11/10/2010 109, 96, 95 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕಷಫಹ

ಕುಣಿಗಲ್ ಕಷಫಹ

ಕುಣಿಗಲ್ ಟ್ಿಣದ ಷ.ನಂ:109ರ 3ಎಕಯೆ 7ಗುಂಟೆ, ಷ.ನಂ:96ರ 

6ಎಕಯೆ 20ಗುಂಟೆ ಹಹಗಲ ಷ.ನಂ:95ರ 2ಎಕಯೆ 16ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಫಹರ್, ಲ್ಹಡ್ಜ್ ಹಹಗಲ ವಹಣಿಜಯ 

ಮಳಿಗೆಗಳನುು ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷು ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

12/10/2010 02/11/2010

11

12



1024 ಬಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೆೇಶ್

ಫೆಳಗುಂಬ, ಗಹರ.ಂ.ಷದಷಯರು

ಫೆಳಗುಂಬ, ಗಹರ.ಂಚಹಯತಿ 

ಕಹಮಹಗಲಯದ ಹಿಂಬಹಗ,

ಫೆಳಗುಂಬ,ತುಮಕಲರು-572104

9980596123

12/10/2010 92 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಫೆಳಗುಂಬ

ಫೆಳಗುಂಬ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:92ರ 35ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಜಹಗನುು 

ಶ್ರೇಮತಿ ಹಗತಮಮ ಕೆಲೇಂ ಸುಲಲೂರಯಯ ರರು ಒತುೆರಿಯನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಹಹಗಲ ಶಹಲ್ೆ ಮತುೆ ಷಮಶಹನಕೆಕ ಜಹಗನುು 

ಕಹಯಿುರಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

13/10/2010 03/11/2010

1144 ಷಲಪತಿಗ ಸೆೇವಹ ಟ್ರಸ್ಿ

ಶ್ರೇನಿಧಿ ಕಹಂೊರ್ಕ್

1ನೆೇ ಮುಖಯ ರಸೆೆ, ನೃತುಂಗಹ ಬಡಹಣೆ

ತುಮಕಲರು-2

9480676999

14/12/2010 - ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು ಄ಭಹನಿಕೆಯೆ

ತುಮಕಲರು ಄ಭಹನಿಕೆಯೆಯ ಒಟ್ುಿ ವಿಸಿೆೇಣಗ 835 ಎಕಯೆ ಆದುು 

ಆದರಲ್ಲೂ ರಷಕೆ ವಿಸಿೆೇಣಗ 512ಎಕಯೆ ಆದುು ಈಳಿದ ಜಮೇನನುು 

಄ಧಿಕಹರಿಗಳ ಷಹಹಯದಿಂದ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದರ ಬಗೆೆ 

ಹಹಗಲ ನಗರದಲ್ಲೂರು ಸಲು ಈದಹಯನನಗಳ  ಒತುೆರಿಯನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಷಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 15/12/2010 05/01/2011

13

14



1155 ಯಲ್ಲಯಲರು ಗಹರಮಷಥರುಗಳು

ಶ್ಯಹ ತಹಲಲೂಕು, ತುಮಕಲರು

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

18/12/2010 82 ತುಮಕಲರು

ಸಿಯಹ

ಕಷಫಹ

ಯಲ್ಲಯಲರು

ಯಲ್ಲಯಲರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:82ರಲ್ಲೂ 40ಎಕಯೆ 37ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ದೆೇಸಹಥನ, ಗೃಸನಿಭಹಗಣ ಭಹಡಿ, ಕೆಲಳವೆ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಹಹಗಲ ನಿವೆೇವನಗಳಿಗೆ ಗಹರಮ ಂಚಹಯತಿಯಲ್ಲೂ 

ಖಹತೆಗಳನಲು ಷಹಹ ಭಹಡಿಕೆಲಟಿಿರುುದರ ಬಗೆೆ ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಷದರಿ 

ಜಮೇನನುು ಭಲ-ರಿತಗನೆ ಭಹಡಿ ಄ಭಿೃದಿಧ ಭಹಡಿಕೆಲಡಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 20/12/2010 10/01/2011

1173 ಸಿ. ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ

ತಿಪಪರು ಹಳಯ ಹಹಗಲ ಄ಂಚೆ

ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

27/12/2010 117 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಷಫಹ

ತಿಪಪರು

ತಿಪಪರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:117ರ 2ಎಕಯೆ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇ. 

ಚಂದರಪ ಬಿನ್ ಮಲಡಲಗಿರಯಯ ಎಂಬುರು ಹಹಗಲ ಈಮ್ಮೇಶ್ 

ಬಿನ್ ದೆಲಡೆಡೇಗೌಡ ಎಂಬುರಲ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

28/12/2010 18/01/201116
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1175 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

28/12/2010 52 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಮರಳೂರು

ತುಮಕಲರು ನಗರ, ಮರಳೂರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:52 ಄ಳಶೆಟಿಿಕೆಯೆಯ 

9ಎಕಯೆ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನನುು ಖಹಷಗಿ ಯಕಿೆಗಳು ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಷಂಘ-ಷಂಸೆಥ ಭಹಡಿ ಷದರಿ ಜಮೇನನುು ಭಹಯಹಟ್ 

ಭಹಡ ಬಗೆೆ ಹಹಗಲ ಕಲ್ಹಯಣ ಮಂಟ್ ನಿಮಗಷುತಿೆರುುದನುು 

ತಡೆದು ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 29/12/2010 19/01/2011

1176 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

28/12/2010 94 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಹೆಬಲಿರು

ಹೆಬಲಿರು

ಹೆಬಲಿರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:94ರ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನಿಗೆ ಭಹಜಿ ನಿೃತೆ 

ಹರಂವುಹಲ ಶ್ರೇ. ಹೆಚ್ಚ.ವಿ. ಹಂಡುರಂಗ ಶೆಟಿಿ ಹಹಗಲ ಆತರರು 

ಷುಳುಿ ದಹಖಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿ ಟಹರವೆಲಸ್ಗ ಬಂಗಲ್ೆಗಳನುು 

ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದರ ವಿರುದಧ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 28/12/2010 19/01/2011
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1177 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

28/12/2010 38 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಷ.ನಂ:38ರಲ್ಲೂ ಷಕಹಗರಿ ಖಯಹಬು ಜಮೇನನುು 

ಭಲ ಭಹಲ್ಲೇಕರು ಄ಧಿಕಹರಿಗಳ ಷಹಹಯದಿಂದ ಲ್ೆೇ ಔಟ್ 

ಮಂಜಲಯಹತಿ ಭಹಡಿರುುದನುು ಹಹಗಲ ಷದರಿ ಜಮೇನಿನ 

ಒತುೆರಿಯನಲು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 29/12/2010 19/01/2011

1195 ಸಜರತ್ ಆಸಹಮಯಿಲ್ ಷಹ ಖಹದರಿ ದಗಹಗ

ನಡೆೇಭಹವಿನುರ, ನಂಜಿಹಳಯ

ಕುಣಿಗಲ್ ತಹ.

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

31/12/2010 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಯಡಿಯಲರು

ನಡೆೇಭಹವಿನುರ 

಄..ಸಂತ

ನಡೆೇಭಹವಿನುರ, ನಂಜಿಹಳಯದ ಷ.ನಂ:100/1ಎ, 4ಎಕಯೆ 

35ಗುಂಟೆ, ಷ.ನಂ:107/8 ಗುಂಟೆಯ ಷ.ನಂ:140ರ 8ಎಕಯೆ ಹಹಗಲ 

ಷ.ನಂ:104ರ 5ಎಕಯೆ 21ಗುಂಟೆ ರ್ಕ್ ಫೆಲೇಡ್ಜಗ ಅಸಿೆಗಳ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

31/12/2010 21/01/2011
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1215 ಡಿ.ಎನ್. ಮೊೇಸನ್ ಕುಭಹರ್

ಬಿನ್ ಅರ್.ದೆಲಡಡಯಯ

ಹೆಲಷ ೆಟೆಲರೇಲ್ ಬಂರ್ಕ ಕಕ

ಕೆಲೇತಿ ತೆಲೇು, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

05/01/2011 65 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಷ.ನಂ: 65ರ ಮುಜಯಹಯಿ ಆಲ್ಹಖೆಗೆ ಸೆೇರಿದ 

ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನನುು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು "ಟಿ.ಎಸ್. ಯೆೇಣಣ 

ಮತುೆ ಯೆೇಮಮ ಟ್ರಸ್ಿ" ರರು ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಗಷುತಿೆರುುದರ ಬಗೆೆ 

ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

06/01/2011 26/01/2011

1223 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

10/01/2011 320 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ಕಷಫಹ ನಗರದ ಷ.ನಂ:320/1, 320/2, 320/3ರಲ್ಲೂ 

ತುಮಕಲರು ಆಂಟ್ರ್ ಮೇಡಿಯೇಟ್ ಷಕಹಗರಿ ಕಹಲ್ೆೇಜಿಗೆ 

ಭಲಸಹವಧಿೇನ ಅಗಿರು ಜಮೇನು ಒತುೆರಿ ಬಗೆೆ ಹಹಗಲ 

ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯಲಲೂ ಷಹಹ ಖಹಷಗಿ ಯಕಿೆಗಳ ಹೆಷರು 

ಈಳಿದುಕೆಲಂಡಿರು ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

10/01/2011 30/01/201122
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1241 ಡಹ.ಎಸ್. ರಮ್ಮೇಶ್

ಶ್ಯಹ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

12/01/2011 - ತುಮಕಲರು

ಸಿಯಹ

ಕಷಫಹ

ಯಲ್ಲಯಲರು

ಶ್ಯಹ ನಗರ ಷಬಹ ವಹಯಪಿೆಯ ಷಕಹಗರಿ ಭಲಮಯ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Sira 

 Taluk, Sira.

13/01/2011 02/02/2011

1248 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

13/01/2011 49 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಷ.ನಂ:49ರಲ್ಲೂ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಸಹಗಜನಿಕ ರಸೆೆ 

ಜಮೇನು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಄ಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಿಡ 

ನಿಮಗಸಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

14/01/2011 04/02/2011
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1253 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

13/01/2011 27, 28, 29, 

30

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಉಡಿಗಗೆಯೆ

ಕಹಡುಗುಜ್ನಸಳಿಿ

ಕಹಡುಗುಜ್ನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:27, 28, 29, 30ರ ಷಕಹಗರಿ 

ಜಮೇನನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಶ್ರೇ ಬಯಲು ಅಂಜನೆೇಯಸಹವಮ ಸೆೇವಹ 

ಷಮತಿಯರು ಷಮತಿ ರಚಿಸಿಕೆಲಂಡು 14 ಕಲ್ಹಯಣ ಮಂಟ್ ಫಹಡಿಗೆ 

ನಿೇಡಿ ಸಣ ಕಬಳಿಷುತಿೆರುುದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

14/01/2011 04/02/2011

1254 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

13/01/2011 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರ, ಚಿಕಕೆೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ.ವಿೇರಭದೆರೇವವರ ದೆೇವಹಲಯ 

ಮತುೆ ವಿೇರಭದೆರೇವವರ ಕಲ್ಹಯಣ ಮಂಟ್ಗಳು ಷಕಹಗರಿ ಮುಜಯಹಯಿ 

ಆಲ್ಹಖೆಗೆ ಸೆೇರಿರುುದನುು ವಿೇರಶೆೈ ಸೆೇವಹ ಷಭಹಜದರು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ತಮಮ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆಲಂಡಿರು ಬಗೆೆ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

04/01/2011 04/02/2011
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1255 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

13/01/2011 57/8 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಮರಳೂರು

ಮರಳೂರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:57/8ರಲ್ಲೂ 20ಗುಂಟೆ ಖಯಹಬು 

ಜಮೇನನುು ಕಬಳಿಷುತಿೆರುರ ವಿರುದಧ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

14/01/2011 04/02/2011

1256 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

13/01/2011 - ತುಮಕಲರು

ಮಧುಗಿರಿ

ಕಷಫಹ

ಮಧುಗಿರಿ

ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನಿನ ಹಿಂದಲುರ-ಮಧುಗಿರಿ ಮುಖಯ ರಸೆೆಯಲ್ಲೂರು 

ುರಷಬೆ ಜಹಗನುು "ಬಹರತ್ ೆಟೆಲರೇಲ್ಲಯಂ" ರರಿಗೆ ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ನಿೇಡಿರುುದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Ma

dhugiri 

Taluk, 

Madhugiri.

14/01/2011 04/02/201128
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1257 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

13/01/2011 356 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಷ.ನಂ:356ರಲ್ಲೂ ಷುಭಹರು 1ಎಕಯೆ ಷಮಶಹನ 

ಜಮೇನನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಲ್ೆೇಔಟ್ ಭಹಡಿ 

ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡುತಿೆರುುದರ ಬಗೆೆ ಹಹಗಲ ಒತುೆರಿಯನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

14/01/2011 04/02/2011

1259 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

14/01/2011 118 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಗಲಳೂರು

A.K. ಕಹಲ್

ಎ.ಕೆ.ಕಹಲ್ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:118ರ 11ಎಕಯೆ 07ಗುಂಟೆ ಗೆಲೇಭಹಳ 

ಜಮೇನನುು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಕಲ್ಹಯಣ ಮಂಟ್ಗಳನುು 

ನಿಮಗಷುತಿೆರು ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

14/01/2011 04/02/2011
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1265 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

14/01/2011 4 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಚನುನದಿಣಿಣ

ಚನುನದಿಣೆಣ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ1ರ 2ಎಕಯೆ 20ಗುಂಟೆ ಜಮೇನು ಷಕಹಗರಿ 

ಹಠ ಶಹಲ್ೆಗಹಗಿ ಮಂಜಲಯಹಗಿರುುದನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಭಲರಿತಗನೆ ಮತುೆ ಬಡಹಣೆ ಮಂಜಲರು ಭಹಡಲು 

ಷಸಕರಿಸಿದರ ಮ್ಮೇಲ್ೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಮತುೆ ಭಲಮಯನುು 

ಷಕಹಗರಿ ೌರಢ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಈಳಿಸಿಕೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

17/01/2011 07/02/2011

1266 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

14/01/2011 65/1, 65/2 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು ಕಷಫಹ ಹೆಲೇಬಳಿಯ ಷ.ನಂ:65/1ರಲ್ಲೂ 

19ಗುಂಟೆ ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇಮತಿ ಭದರಮಮ ಸಿದುಬಷಪ ಚಹರಿಟ್ಬಲ್ 

ಟ್ರಸ್ಿ ರರು ಕಲ್ಹಯಣ ಮಂಟ್ ಕಟ್ುಿತಿೆರು ಬಗೆೆ ಹಹಗಲ 

ಷ.ನಂ:65/2ರ 10ಗುಂಟೆ ಜಮೇನನುು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರು 

ಬಗೆ.ೆ

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

17/01/2011 07/02/2011
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1267 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

14/01/2011 10 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಡಬ

ಲ್ಲಂಗಮಮನಸಳಿಿ

ಲ್ಲಂಗಮಮನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:10ರ 04ಎಕಯೆ 29ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ದೆೇಸಹಥನವಿದುು ಷದರಿ ಜಹಗದಲ್ಲೂ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಖಹಷಗಿ 

ಯಕಿೆಗಳು ಄ಂಗಡಿಗಳನುು ನಿಮಗಸಿ ಹಹಗಲ ಫಹಡಿಗೆ ನಿೇಡಿರುುದರ 

ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

17/01/2011 07/02/2011

1268 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

14/01/2011 55/1ಡಿ ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಮರಳೂರು

ಮುರಳೂರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:55/1ಡಿ ರಲ್ಲೂ ಪಿ.ಡಬುೂು.ಡಿ. ಡೆೈನೆೇಜ್ ಗೆ 

ಮೇಷಲ್ಲಟ್ಿ ಜಹಗನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಗೃಸ 

ಹಹಗಲ ಄ಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನುು ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

17/01/2011 07/02/201134
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1269 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

14/01/2011 76/1ಎ ತುಮಕಲರು

ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ

ಕೆಲೇಳಹಲ

ಹತಗಹನಸಳಿಿ

ಹತಗಹನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:76/1ಎ ರಲ್ಲೂ 20ಗುಂಟೆ  ಜಮೇನು 

ಜಿಲ್ಹೂಧಿಕಹರಿಗಳರ ಹೆಷರಿಗೆ ದಹನವಹಗಿ ಡೆದು ಷದರಿ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಕಟ್ಿಡ ಹಹಗಲ ದೆೇವಹಲಯ ಕಟಿಿಷುತಿೆರುುದರ ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Kor

atagere 

Taluk, 

Koratagere

17/01/2011 07/02/2011

1270 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

14/01/2011 106, 109 ತುಮಕಲರು

ಸಿಯಹ

ಕಷಫಹ

ಬಿದನಗೆಯೆ

ಬಿದನಗೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:106, 109ರ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನನುು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಯಹಜಷವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯಹದ ಶ್ರೇ ಜ್ಞಹನಶ್ವಹನಂದ ರರು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ತಮಮ ಹೆಂಡತಿ ಹಹಗಲ ಆತರರಿಗೆ ಮಂಜಲರು 

ಭಹಡಿರುುದನುು ರದುುಡಿಸಿ ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆಲಳುಿ 

ಕುರಿತು ಮತುೆ ಄ರ ಮ್ಮೇಲ್ೆ ಕಿರಮನಲ್ ಮೊಕದುಮ್ಮ ಸಲಡು ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Sira 

 Taluk, Sira.

17/01/2011 07/02/2011
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1271 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

14/01/2011 28 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಯಹಷ್ಠರೇಯ ಹೆದಹುರಿಯ-4ರ ಕಕದಲ್ಲೂರು 

ಷ.ನಂ:28ರಲ್ಲೂನ 7ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಗೃಸ ಹಹಗಲ ಮಳಿಗೆಗಳನುು ನಿಮಗಸಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

17/01/2011 07/02/2011

1289 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

19/01/2011 33 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ಕಷಫಹ ಹೆಲೇಬಳಿಯ ಷ.ನಂ:33ರ 9ಎಕಯೆ 9ಗುಂಟೆ 

ಜಮೇನನುು ಸಿದುಗಂಗಹ ೌರಢಶಹಲ್ಹ ಅಟ್ದ ಮ್ಮೈದಹನಕೆಕಂದು 

ಮಂಜಹಯಹಗಿರು ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಅಷಪತೆರ, ಶಹಲ್ೆ, 

ಹಹಸೆಿಲ್ ಗಳನುು ನಿಮಗಸಿರು ಬಗೆೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

19/01/2011 09/02/2011
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1290 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

19/01/2011 34/1, 33 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಷ.ನಂ:34/1ರಲ್ಲೂ 17ಗುಂಟೆ ಜಮೇನನುು ಯಹಜಯ 

ಹೆದಹುರಿಗೆಂದು ಸಹವಧಿೇನಡಿಸಿಕೆಲಂಡಿರು ಜಮೇನಿಗೆ ಄ಕರಮ ಸಣಿ 

ಷೃಷ್ಠಿಸಿ, ಕಟ್ಿಡ ಕಟ್ುಿತಿೆರ ಬಗೆೆ ಹಹಗಲ ಷ.ನಂ:33ರಲ್ಲೂ ಷುಭಹರು 

1ಎಕಯೆ ಭಲಮಯನುು ಕಬಳಿಸಿ ಄ಕರಮ ಕಟ್ಿಡ ಕಟ್ುಿತಿೆರುರ 

ವಿರುದಧ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

20/01/2011 10/02/2011

1291 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

19/01/2011 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಄ಶೆ ೇಕ ರಸೆೆಯ ಪಿ.ಡಬುೂು.ಡಿ. ರಸೆೆಯನುು 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು 10 ವಹಣಿಜಯ ಮಳಿಗೆಗಳನುು 

ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡು ಫಹಡಿಗೆಗೆ ನಿೇಡಿರುುದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

20/01/2011 10/02/201140
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1298 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

21/01/2011 23 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಈಹಪರಸಳಿಿ

ಈಹಪರಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:23ರ ಎಕಯೆ ಜಮೇನನುು ಸಹಗಜನಿಕ 

ಈದೆುೇವಕಹಕಗಿ (ಹೆಂಚಿನ ಕಹಖಹಗನೆಗೆಂದು) ಸಹವಧಿೇನಡಿಸಿಕೆಲಂಡ 

ಜಹಗನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಭಹಯಹಟ್ ಭಹಡಿರುುದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆಲಂಡು ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 22/01/2011 12/02/2011

1324 ಶ್ರೇಮತಿ. ಯಹಜೆೇವವರಿ 

ನಂ.112, ಎನ್-ಹೆಚ್ಚ:4, ರಂಗಹುರ, 

ಉರುಕೆಯೆ ಄ಂಚೆ

ತುಮಕಲರು

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

02/02/2011 171 ತುಮಕಲರು

ಸಿಯಹ

ಕಷಫಹ

ಮುದಿಗೆಯೆ ಕಹಲ್

ಮುದಿಗೆಯೆ ಕಹಲ್ ಷ.ನಂ:171ರಲ್ಲೂ 1ಎಕಯೆ 32ಗುಂಟೆ ಸಹಗಜನಿಕ 

ಈದಹಯನನಕೆಕ ಮಂಜಲರು ಭಹಡಿದ ಜಹಗನುು ಷಂರಕ್ಷಿಷಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 03/02/2011 23/02/2011

11/04/2011
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1361 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

19/02/2011 36 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಈಹಪರಸಳಿಿ

ಈಹಪರಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:36 ಄ಳಶೆಟಿಿಕೆಯೆ ಄ಂಗಳ ಷುಭಹರು 

07ಎಕಯೆ 18ಗುಂಟೆ ೆೈಕಿ ಷುಭಹರು 2ಎಕಯೆ ಜಮೇನನುು 

ಖಹಷಗಿಯರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಗೃಸ ಹಹಗಲ 

಄ಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 21/02/2011 11/03/2011

1362 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

19/02/2011 54 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಮರಳೂರು

ಮರಳೂರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:54ರ ಷುಭಹರು 1ಎಕಯೆ 05ಗುಂಟೆ 

ಜಮೇನನುು ಸಹಗಜನಿಕರು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಗೃಸ ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಷದರಿ ಜಮೇನನುು 

ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

21/02/2011 11/03/2011
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1382 ಕೆ.ನರಸಿಂಸಮಲತಿಗ

ಷತಯಬಿಂಬ, ಕನುಡ ಹಕ್ಷಿಕ ತಿರಕೆ

ಷಂಹದಕ ಮತುೆ ರಕಹವಕರು

ಜಿಲ್ಹೂ ಂಚಹಯತ್ ಕಛೆೇರಿ ಎದುರು

ಸೆಂಟ್ ಮೊೇಷಸ್ ಹೆೈಷಲಕಲ್ ರಸೆೆ, 

ತುಮಕಲರು-572102

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

03/03/2011 76/ಪಿ, 8, 

12/2, 4/2 

ಆತಯೆ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಗಲಳೂರು

ಸರಳೂರು

ಗಲಳೂರು ಹೆಲೇಬಳಿ ಸರಳೂರು ೃತೆದ ಷ.ನಂ:76/ಪಿ, 8, 12/2, 

4/2 ಹಹಗಲ ಆತಯೆ ಗಹರಮಗಳ 30ಎಕಯೆ 39ಗುಂಟೆ  ಷಕಹಗರಿ 

ಜಮೇನಿಗೆ (ಪಟ್ ಖಯಹಬ್) ಗಹರಮ ಲ್ೆಕಿಕಗಯಹಗಿದು ಶ್ರೇ 

ಬಿ.ಎಸ್.ಲ್ಲಂಗಣಣ ಎಂಬುರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಖಹತೆ ಭಹಡಿರುುದರ 

ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 03/03/2011 23/03/2011

1442 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

29/03/2011 32 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಷ.ನಂ:32ರ 6ಎಕಯೆ 4ಗುಂಟೆ ಜಮೇನನುು 

ಷಕಹಗರು ಸಿದುಗಂಗಹ ೌರಢಶಹಲ್ಹ ಅಟ್ದ ಮ್ಮೈದಹನಕಹಕಗಿ 

ಮೇಷಲ್ಲಟ್ಿ ಜಹಗದಲ್ಲೂ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಹಹಸೆಿಲ್, ಹೆೈಟೆರ್ಕ ಅಷಪತೆರ, 

ವಹಣಿಜಯ ಮಳಿಗೆಗಳನುು ನಿಮಗಸಿರುುದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 30/03/2011 20/04/201146
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1495 ಲ್ೆಲೇಕೆೇಶ್ ಹಹಗಲ ಆತರ 

ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, 

ಸಹವಂದೆೇನಸಳಿಿ, ಕಷಫಹ ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ತುಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

20/04/2011 122, 76/3, 

69, 67, 75

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಸಹವಂದೆೇನಸಳಿಿ

ಸಹವಂದೆೇನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:122, 67ರ ಸಹಗಜನಿಕ ರಸೆೆ 

ಜಹಗನುು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ತಂತಿಫೆೇಲ್ಲ 

ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರು ಬಗೆೆ ಹಹಗಲ ಷ.ನಂ:69, 75, 76/3ರ ರಸೆೆ 

ಜಹಗನುು ಄ಳತೆ ರಕಹರ ಄ಗಲ್ಲೇಕರಣ ಭಹಡಿಕೆಲಡಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

21/04/2011 11/05/2011

1505 ಜಿ.ಎಸ್. ಷಣಣ ನಂಜೆೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇ. 

ಸಿದೆಧೇಗೌಡ

ಕಡಬ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

23/04/2011 92, 94 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಡಬ

ಗಂಗಷಂದರ

ಗಂಗಷಂದರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:92ರಲ್ಲೂ 1ಎಕಯೆ 24ಗುಂಟೆ 

ಗುಂಡುತೆಲೇು ಮತುೆ ಷ.ನಂ:94ರಲ್ಲೂ 1ಎಕಯೆ 20ಗುಂಟೆ ಗೆಲೇಕಟೆಿ 

ಜಮೇನನುು ಕೆಲು ಗಹರಮಷಥರುಗಳು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

25/04/2011 15/05/2011
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1525 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

03/05/2011 - ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಕೆ.ಅರ್.ಬಡಹಣೆ (ಫಹರ್ ಲ್ೆೈನ್ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ 

ಷತಿ ಗೃಸಗಳ ಷಮುಚಛಯಕೆಕ ಹೆಲಂದಿಕೆಲಂಡಿರು 8ಗುಂಟೆ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ.ಚಹಮುಂಡೆೇವವರಿ ಹಹಗಲ ಷುಬರಸಮಣಯ 

ದೆೇವಹಲಯವಿದುು ಆದರ ಷುತೆ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಮನೆ ಹಹಗಲ ಄ಂಗಡಿ 

ಮಳಿಗೆಗಳನುು ನಿಮಗಸಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಷದರಿ ಜಮೇನನುು 

ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

04/05/2011 24/05/2011

1527 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಹೆಲಷಕೆಯೆ

಄ಮೃತಲರು ಹೆಲೇಬಳಿ

ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

03/05/2011 53 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

಄ಮೃತಲೆರು

಄ಮೃತಲೆರು

ಹೆಲಷಕೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:53ರಲ್ಲೂನ ಜಮೇನನುು ಸರಿಜನರಿಗೆ 

ಬಡಹಣೆ ನಿಮಗಷಲು, ಸರಿಷಜನರಿಗೆ ಸಂಚಿಕೆ ಭಹಡಿಕೆಲಡಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

04/05/2011 24/05/2011
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1540 ಎಲ್.ಅರ್. ನಹಯಹಯಣಹಚಹರ್ ಬಿನ್ 

ಲ್ೆೇಟ್ ರುದಹರಚಹರ್

ಭಹನ ಸಕುಕಗಳ ಹೆಲೇಯಹಟ್ಗಹರರು

ಅಚಹರ್ ಬಿೇದಿ, ಅನೆ ಮಠ ಸತಿೆರ

ಚಿಕಕೆೇಟೆ, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

05/05/2011 24 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಉಡಿಗಗೆಯೆ

ಫೆಳಿಿಬಟ್ಿಲಸಳಿಿ

ಫೆಳಿಿಬಟ್ಿಲಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:24ರ ಷುಭಹರು 5ಎಕಯೆ ಕೆಯೆ 

ಜಮೇನನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಶ್ರೇ. ಶಹಮಣಣ ಮತುೆ ನಟ್ಯಹಜು ರರು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಸಹಗುಳಿ 

ಭಹಡುತಿೆರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಹಹಗಲ ಕೆಯೆ ಜಮೇನನುು 

ಷಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

07/05/2011 27/05/2011

1546 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

11/05/2011 28/1ಎ2, 

28/1ಎ3

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಮ್ಮಳೆೇಕೆಲೇಟೆ

ಮ್ಮಳೆೇಕೆಲೇಟೆ ಗಹರಮದಲ್ಲೂನ ಷ.ನಂ: 28/1ಎ2, 28/1ಎ3 ರ, 

ತುಮಕಲರು ನಗರದಿಂದ ಄ಭಯ ಅಂಜನೆೇಯ ದೆೇಸಹಥನಕೆಕ 

ಹೆಲೇಗು ರಸೆೆ ಜಹಗನುು ಶ್ರೇ. ಬಿ.ಟಿ. ಕೆಂಣಣ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪ ರರು 

15x45 ಮೇಟ್ರ್ ಜಹಗನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ಮತುೆ ಆತರರು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿದುನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಷದರಿ ಜಮೇನನುು ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ 

ತೆಗೆದುಕೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

12/05/2011 02/06/201152
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1547 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

11/05/2011 318 (ವಹಡ್ಜಗ 

ನಂ.21)

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರ ಷಬೆ ವಹಯಪಿೆಯ ಷ.ನಂ:318 (ವಹಡ್ಜಗ ನಂ.21) ರ 

ಸಹಗಜನಿಕ ಈದಹಯನನದ ಜಹಗದಲ್ಲೂ ಄ಕರಮವಹಗಿ 2ಎರಡು ಗೃಸ 

ನಿಮಗಸಿರುುದರ ಬಗೆೆ ಄ಧಿಕಹರಿಗಳು ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿದಿರು ಬಗೆೆ 

ದಲರು.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

12/05/2011 02/06/2011

1548 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

11/05/2011 23, 25, 46, 

47

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ಬಡಿಡಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:23, 25, 46, 47 ಬಡಿಡಸಳಿಿ ಕೆಯೆಯಿಂದ 

ಮ್ಮೈದಹನ ಕೆಯೆಗೆ ಹೆಲೇಗು ಕೆಲೇಡಿ ಷುಭಹರು 3ಎಕಯೆ ಜಮೇನಿನ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಹಹಗಲ 

ಷದರಿ ಜಮೇನಿನ ಒತುೆರಿಯನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ 

ತೆಗೆದುಕೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

12/05/2011 02/06/2011
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1557 ಯೆೇಣಣ ಬಿನ್ ಸಿದುಲ್ಲಂಗಯಯ

ಶ್ರೇ ಗುರುಯಹಯ ನಿಲಯ,ಬನವಂಕರಿ 

ದೆೇವಹಲಯದ ಸತಿೆರ,

ಬನವಂಕರಿನಗರ, ತುಮಕಲರು ತಹ ಮತುೆ 

ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

9449307005

19/05/2011 52, 53 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಮರಳೂರು

ಮರಳೂರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:52, 53ರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ. ವೆಂಕಟೆೇವಫಹಬು ಬಿನ್ 

ಲ್ೆೇಟ್ ಯಹಮಣಣ ರರು 11ಗುಂಟೆ ಜಮೇನು ಖರಿೇದಿಸಿ ಹೆಚು್ರಿಮಹಗಿ 

11ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನಿನುು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು 

಄ಕರಮದಹಖಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿ ಕಹಂೌಂಡ್ಜ ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡು ಟ್ರುಗಳಿಗೆ 

ಫಹಡಿಗೆ ನಿೇಡಿರುುದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

24/05/2011 16/06/2011

1621 ಹೆಚ್ಚ.ಎಸ್. ಶ್ಕುಭಹರ್ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ 

ಸಿದುಲ್ಲಂಗಯಯ

ತೆಲೇಟ್ದ ಮನೆ (ದಹರಕ್ಷಿ ತೆಲೇಟ್), 3ನೆೇ 

ಫಹೂರ್ಕ, ಕುವೆಂುನಗರ, ತುಮಕಲರು

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

9945745453

21/06/2011 270 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:270ರಲ್ಲೂನ 6ಎಕಯೆ 21ಗುಂಟೆ ೆೈಕಿ 

2ಎಕಯೆ 21ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಖಯಹಬು ಜಮೇನಹಗಿದುು ಷದರಿ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

22/06/2011 17/07/2011
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1623 ಄ಜಿತ್

ತಿಪಪರು ಄ಂಚೆ, ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

21/06/2011 117 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಷಫಹ

ತಿಪಪರು

ತಿಪಪರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:117ರಲ್ಲೂರು ಸಹಗಜನಿಕ ರಸೆೆ ಜಹಗನುು 

ಶ್ರೇ. ಚಂದರಯಯ, ಈಮ್ಮೇಶ್ ಹಹಗಲ ಆತರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಶೆಡ್ಜ ನಿಮಗಸಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

22/06/2011 18/07/2011

1634 ಸಹಗಜನಿಕರು ಹಹಗಲ ಯೆೈತಹಪಿ 

ಗಗದರು

ಕೆಲಪ ಮತುೆ ಮಲೂನಹಯಕನಸಳಿಿ

ಯಡಿಯಲರು ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 

ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

24/06/2011 112 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಯಡಿಯಲರು

ಮಲೂನಹಯಕನಸಳಿಿ

ಮಲೂನಹಯಕನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:112ರಲ್ಲೂ ಷುಭಹರು 50ಎಕಯೆ 

17ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ ಜಮೇನಿದುು ಆದರಲ್ಲೂ ಕೆಲರು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ಹಹಗಲ ಷಣಣ 

ನಿೇಯಹರಿ ಆಲ್ಹಖೆಯು ನಿಮಗಸಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲರು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

25/06/2011 15/07/201158
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1638 ಯೆೇಣಣ

ಹೆಲನುಳಿಿ, ಄ಮಮನಘಟ್ಿ ಄ಂಚೆ

ಕಷಫಹ ಹೆಲೇಬಳಿ

ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

25/06/2011 30 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಷಫಹ

಄ಮಮನಘಟ್ಿ

ಹೆಲನುಳಿಿ ಄ರಣಯದ ಹಹಗಲ ಷ.ನಂ:30ರಲ್ಲೂ ಹಿಂದುಳಿದರು 

ಭಹಡಿದ ಄ಕರಮ ಒತುೆರಿಯನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಫಹಕಿ ಈಳಿದ 12 

ಜನ ರಬಹವಿಗಳು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷದಿರು ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 27/06/2011 22/07/2011

1681 ಬಿೇರಲ್ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಷಣಣಯಯ ಮತುೆ 

ಗಹರಮಷಥರುಗಳು

ನಹಗನಸಳಿಿ ಗಹರಮ, ಕೆಲತೆಗೆಯೆ ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

22/07/2011 57 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ನಹಗನಸಳಿಿ

ನಹಗನಸಳಿಿ ಗಹರಮ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:57ರ 10ಎಕಯೆ ಷಕಹಗರಿ 

ಗೆಲೇಭಹಳ ಜಹಗದಲ್ಲೂ ಕೆಯೆ ಆದುು ಕೆಯೆ ಄ಂಗಳದಲ್ಲೂ 

ಶ್ರೇ.ಮುತುೆಯಹಯಸಹವಮ ದೆೇಸಹಥನ ಆದುು, ಕೆಯೆ ಄ಂಗಳನುು ಶ್ರೇ. 

ಲ್ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಷಣಣಯಯ ರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

23/07/2011 18/08/2011
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1687 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಕಡಫಹ ೆದುನಸಳಿಿ

ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

22/07/2011 - ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಡಬ

ಕಡಬ ಄.ಕೆಯೆ

ಕಡಬ ಹೆಲೇಬಳಿಯ ಕಡಬ ಄ಭಹನಿಕೆಯೆಯು ಷುಭಹರು 6000ಎಕಯೆ 

ಕೆಯೆ ಜಮೇನಿದುು ಆದರಲ್ಲೂನ ಷುಭಹರು 1000ಎಕಯೆ ಕೆಯೆ ಜಮೇನನುು 

ಗಹರಮಷಥರುಗಳು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಕೆಯೆಯನುು ಷಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

23/07/2011 18/08/2011

1709 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

11/08/2011 16 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಗಲಳೂರು

ಗಲಳೂರು

ಗಲಳೂರು ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:16ರ 8ಎಕಯೆ 1ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನಿಗೆ 

಄ಕರಮ ಖಹತೆ ಭಹಡಿ, ಗೃಸ ನಿಮಗಷುತಿೆರುುದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

12/08/2011 07/09/2011
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1719 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

22/08/2011 47, 48, 49 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಶೆಟಿಿಸಳಿಿ

ಶೆಟಿಿಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:47ರ 37ಗುಂಟೆ ಗೆಲೇಭಹಳ ಜಮೇನನುು 

ಹಹಗಲ ಷ.ನಂ:48, 49ರಲ್ಲೂನ ಸಳಿದ ಜಹಗನಲು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

22/08/2011 17/09/2011

1720 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಆಹಪಡಿ

ಸುತಿರದುಗಗ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 

ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

22/08/2011 282 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಸುತಿರದುಗಗ

ಆಹಪಡಿ

ಆಹಪಡಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:282ರಲ್ಲೂನ ಸಲರ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿದ 

ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ ಜಮೇನನುು ಹಹಗಲ ತೆಲಯೆಸಳಿನಲು ಷಹಹ 

ಶ್ರೇಮತಿ. ಶಹರದಮಮ ರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

22/08/2011 17/09/201164
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1721 ಶ್ಯಹಮಯಯ ಬಿನ್ ಫೆಲೇರಪ

ಭಹಜಿ ಜಿಲ್ಹೂಂಚಹಯತ್ ಷದಷಯರು, 

ನಜಗನಕುೆಪ

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

22/08/2011 26 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ಚಿಕಕಮಳಲವಹಡಿ

ಚಿಕಕಮಳಲವಹಡಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:26ರ ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಅವರಯ ನಿವೆೇವನಕೆಕ ನಿೇಡಿರು ಒಟ್ುಿ 8ಎಕಯೆ 

ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇಮತಿ.಄ನಂತಮಮ ಕೆಲೇಂ ತಿಮಮಯಯ ಹಹಗಲ ಆತರರು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

22/08/2011 17/09/2011

1724 ಷದಹಶ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ ನರಷಯಯ

ನಂದಿಸಳಿಿ ಗಹರಮ, ಚೆೇಳೂರು ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

22/08/2011 9/3, 9/4, 

9/5

ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಚೆೇಳೂರು

ಸಿ.ನಂದಿಸಳಿಿ

ನಂದಿಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:9/3, 9/4, 9/5ರ 13ಎಕಯೆ ಷಕಹಗರಿ 

ಗುಂಡು ತೆಲೇು ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇ. ಬಷಯಹಜು ರರ ುತರರು 

ವಶ್ಧರ್ ಹಹಗಲ ರಭು ರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು 

಄ಕರಮದಹಖಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆಲಂಡಿರು ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

22/08/2011 17/09/2011
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1732 ಟಿ.ಅರ್.ಮಸದೆೇಯಯ ಬಿನ್ ಯಹಮಣಣ

ತಿಪಪರು, ತಿಪಪರು ಄ಂಚೆ, ಕಷಬ 

ಹೆಲೇಬಳಿ, ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

02/09/2011 8, 9 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಷಫಹ

ಗೆಲಲೂಸಳಿಿ

ಗೆಲಲೂಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:8ರಲ್ಲೂ 16ಎಕಯೆ 37ಗುಂಟೆ ಮತುೆ 

ಷ.ನಂ:9ರಲ್ಲೂ 8ಎಕಯೆ 27ಗುಂಟೆ ಜಮೇನು ಮತುೆ ತಿಪಪರು ಗಹರಮದ 

ಷ.ನಂ:1ಎಕಯೆ 4ಗುಂಟೆ ಮತುೆ 6ಗುಂಟೆ ರಿಶ್ಶಿ ಜಹತಿ ಹಹಗಲ 

ಂಗಡದರಿಗೆ ಮೇಷಲ್ಲಟ್ಿ ಜಹಗನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

03/09/2011 28/09/2011

1738 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

06/09/2011 - ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ವಿನಹಯಕನಗರ ಬಡಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಲ್ೆೇ 

ಔಟ್ ಗಳಹಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಗಹಡಿ ನಿಲ್ಲೂಷಲು ಮೇಷಲ್ಲಟ್ಿ ಜಹಗನುು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ 

ಷದರಿ ಜಹಗನುು ಈದಹಯನನಕೆಕ ಮೇಷಲ್ಲಡಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

06/09/2011 03/10/2011
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1787 ಸಹಗಜನಿಕರು

ಕುರುಡಿಸಳಿಿ ಗಹರಮ, ಕೆಲತೆಗೆಯೆ ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಹ. ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ

. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

04/11/2011 58 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ಕುರುಡಿಸಳಿಿ

ಕುರುಡಿಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ58ರಲ್ಲೂ ಷುಭಹರು 35ಎಕಯೆ 26ಗುಂಟೆ 

ಗೆಲೇಭಹಳ ಜಮೇನಿದುು ಆದರಲ್ಲೂನ 2ಎಕಯೆ ತಿೆಪಗುಂಡಿ ಹಹಗಲ 

ಸಹಗಜನಿಕ ರಸೆೆ ಜಹಗನುು ಶ್ರೇ.ಕೃಶಣಪ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇ.ದಹಷಪ ಹಹಗಲ 

ಆತರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ತೆಂಗಿನ ಷಸಿ 

ಹಹಗಲ ಄ಡಿಕೆ ಷಸಿಗಳನುು ಫೆಳೆಸಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

08/11/2011 03/12/2011

1788 ಕನಹಗಟ್ಕ ದಲ್ಲತ ಷಂಘಶಗ ಷಮತಿ

ನಂ.1095, 4ನೆೇ ಮುಖಯ ರಸೆೆ, 12ನೆೇ 

಄ಡಡರಸೆೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಬಡಹಣೆ, 

ವಿಜಯನಗರ, ಫೆಂಗಳೂರು-40. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

9845510750

04/11/2011 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಹೆಬಲಿರು

ಕಂಫಹಳುರ

ಕಂಫಹಳುರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:8ರಲ್ಲೂ 2ಎಕಯೆ 37ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಷಕಹಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿಗಳ ಷಹಹಯದಿಂದ ಄ಕರಮದಹಖಲ್ೆ 

ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆಲಂಡು ಕಲಪತರು ಗಹರಮೇಣ ಫಹಯಂರ್ಕ ನಿಂದ ಸಹಲ 

ಡೆದಿರು ಬಗೆೆ ಹಹಗಲ ಸಣಿ, ಖಹತೆಯನುು ರದುುಡಿಸಿ ಷದರಿ 

ಜಮೇನನುು ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 08/11/2011 03/12/201170
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1790 ಸಹಗಜನಿಕರು

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

05/11/2011 - ತುಮಕಲರು

ಸಿಯಹ

ಕಷಫಹ

ಯಲ್ಲಯಲರು

ಶ್ಯಹ ರಸೆೆಯಿಂದ ಬಷಣಣನರಹಳಯ (ಕಹಳಿದಹಷನಗರ)ದ ಮಲಲಕ 

ನಹಗಣಣಹಳಯಕೆಕ ಹಹದು ಹೆಲೇಗು ಸಹಗಜನಿಕ ರಸೆೆ ಜಹಗದಲ್ಲೂ 

಄ಕರಮವಹಗಿ ನಿವೆೇವನ ನಿಮಗಷುತಿೆರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Sira 

 Taluk, Sira.

08/11/2011 03/12/2011

1811 ಶಹಮಣಣ

಄ಧಯಕ್ಷರು, ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ).

 ಪಿ.ಬಿ. ನಂ.156, ಄ಶೆ ೇಕ ನಗರ, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

05/12/2011 49/19, 

50/2, 

50/3, 50/4

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರದ ಬಟ್ವಹಡಿ ಷ.ನಂ:49/19, 50/2, 50/3, 

50/4ರಲ್ಲೂ ಸಹಗಜನಿಕ ರಸೆೆ, ಈದಹಯನನ ಹಹಗಲ ನಗರ ಷಬೆಯ 

ಂಪ್ ಹೌಸ್ ಜಹಗನುು ಕೆಲರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಕಟ್ಿಡಗಳನುು ನಿಮಗಸಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

06/12/2011 31/12/2011
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1815 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಡೆೇರಸಳಿಿ

ಕೆಲೇಳಹಲ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ ತಹ. 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

08/12/2011 6/2 ತುಮಕಲರು

ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ

ಕೆಲೇಳಹಲ

ಡೆೇರಸಳಿಿ

ಡೆೇರಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:6/2ರಲ್ಲೂನ ಸಹಗಜನಿಕ ಗೆಲೇಕಟೆಿ 

ಮತುೆ ಷುತೆಲ್ಲನ ಷುಭಹರು 35ಗುಂಟೆ ಜಮೇನನುು ಕೆಲು 

ರಬಹವಿಗಳು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುುಗೆಲಳಿಸಿ ಗಹರಮದ ಜನತೆಗೆ ಄ನುಕಲಲಕೆಕ ಮೇಷಲ್ಲಡಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kor

atagere 

Taluk, 

Koratagere

20/12/2011 15/01/2012

1817 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

08/12/2011 135 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಗಲಳೂರು

ಬೆೈರಷಂದರ

ಬೆೈರಷಂದರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:135ರ 45ಎಕಯೆ 12ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ 

ಜಮೇನನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಕೆಲಳವೆ 

ಫಹವಿಗಳನುು ಹಹಕಿಸಿಕೆಲಂಡು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿದುನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಹಹಗಲ ಄ಧಿಕಹರಿಗಳ ಷಹಹಯದಿಂದ 

಄ಕರಮದಹಖಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆಲಂಡು ಫಹಯಂರ್ಕ ನಲ್ಲೂ ಸಹಲ ಡೆದಿರು ಬಗೆೆ 

ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 20/12/2011 15/01/2012
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1838 ದಲ್ಲತರು, ಄ಲಪಷಂಖಹಯತರು ಮತುೆ 

ಹಿಂದುಳಿದ ಗಗದರು

ಕುಣಿಗಲ್ ಟೌನ್ ಮತುೆ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

31/12/2011 31, 39 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕಷಫಹ

ಮಲ್ಹೂಘಟ್ಿ

ಮಲ್ಹೂಘಟ್ಿ ಷ.ನಂ:31 ಮತುೆ 39ರ  ಅವರಯ ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲೂ 

ಮಂಜಲರು ಭಹಡಿರು ಜಹಗನುು ಕೆಲು ಬಲ್ಹಢಯರು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

02/01/2012 27/01/2012

1839 ಸಹಗಜನಿಕರು, ತಯೆದಕುೆಪ ಹಹಗಲ 

ಭಕೆರಸಳಿಿ

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಹ. 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

31/12/2011 225 40/1 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ತೆಯೆೇದ ಕುೆಪ

ತಯೆೇದಕುೆಪ ಷ.ನಂ:225ರ 17ಎಕಯೆ 05ಗುಂಟೆ ಹಹಗಲ  ಡರಕುೆಪ 

ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:40/1ರ 30ಎಕಯೆ 39ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ 

ಜಮೇನನುು ಕೆಲು ಬಲ್ಹಢಯರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ತೆಂಗು, ಄ಡಿಕೆ, ಭಹು ತೆಲೇಟ್ಗಳು 

ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

02/01/2012 27/01/201276
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1840 ಸಹಗಜನಿಕರು, ತಯೆದಕುೆಪ ಹಹಗಲ 

ಭಕೆರಸಳಿಿ

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಹ. 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

31/12/2011 73, 12 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ಷಲಳೆೇಕುೆಪ

ಷಲಳೆೇಕುೆಪ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:73ರ 33ಎಕಯೆ 05ಗುಂಟೆ ಮತುೆ 

ಷ.ನಂ:12ರ 8ಎಕಯೆ 31ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ ಜಮೇನನುು 

ಕೆಲು ಬಲ್ಹಢಯರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ತೆಂಗು, 

಄ಡಿಕೆ, ಭಹು ತೆಲೇಟ್ಗಳು ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

02/01/2012 27/01/2012

1872 ಮರಿಫೆಟ್ಿಯಯ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ನಹಗರಿೇಕ ವೆೇದಿಕೆ (ರಿ). ಬನವಂಕರಿ 2ನೆೇ 

ಸಂತ, ಮುನೆೇವವರಸಹವಮ ದೆೇಸಹಥನದ 

ಅರಣ, ಎಸ್.ಎಸ್.ುರಂ ಄ಂಚೆ, 

ತುಮಕಲರು-572 102. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

08162274250

21/02/2012 - ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರ, ಬನವಂಕರಿ 2ನೆೇ ಸಂತಕೆಕ ಸೆೇರಿರು 

ಕುಮಟ್ಯಯ ಬಡಹಣೆಯಲ್ಲೂರು ಸಹಗಜನಿಕ ಈದಹಯನನದ 

ಜಹಗದಲ್ಲೂ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಗೃಸ ನಿಮಗಷುತಿೆರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ 

ಷದರಿ ಜಹಗನುು ಈದಹಯನಕೆಕ ಮೇಷಲ್ಲಡಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

22/02/2012 16/03/2012
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1881 ಶಹಮಣಣ

಄ಧಯಕ್ಷರು, ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ).

ಪಿ.ಬಿ. ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, ಄ಶೆ ೇಕ 

ನಗರ, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ-572 103. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

12/03/2012 36 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ನಗರ ಯಹಷ್ಠರೇಯ ಹೆದಹುರಿ-4 ಮತುೆ 206ಕೆಕ 

ಹೆಲಂದಿಕೆಲಂಡಂತಸ ತುಮಕಲರು ವಿವವವಿದಹಯಲಯದ ಅಸಿೆಯ 

ಫಹಜುವಿಗೆ ಷ.ನಂ:36ರಲ್ಲೂ ಷಕಹಗರಿ ಜಹಗನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಶ್ರೇಮತಿ. ಹಚಿ್ಯಭಹಮಳ್ ಕೆಲೇಂ ಄ರುಣಹಚಲಂ ರರು ಹಹಗಲ 

ಆತರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

13/03/2012 07/04/2012

1896 ಶಹಮಣಣ, ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ)

ಪೇಸ್ಿ ಫಹರ್ಕ್ ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, 

಄ಶೆ ೇಕನಗರ

ತುಮಕಲರು-572 103

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

21/04/2012 27, 28 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಫೆಳಹಿವಿ

ೆರುಮನಸಳಿಿ

ೆರುಮನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:28 ಮತುೆ 28ರಲ್ಲೂ ಡಿ.ಯಹಧಹಕೃಶಣಯಯ 

ಮತುೆ ಯೆಸಮತುೆನಿುಸಹ ರರಿಗೆ ಷುಭಹರು 13ಎಕಯೆ ಜಮೇನನುು 

಄ಕರಮ ಮಂಜಲಯಹತಿ ಭಹಡಿರುುದನುು ಭಹನಯ ಹರದೆೇಶ್ಕ 

ಅಯುಕೆರು, ಫೆಂಗಳೂರು ರರು ರದುುಡಿಷಲು ಅದೆೇಶ್ಸಿದರಲ 

ಷದರಿ ಜಮೇನನುು ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆಲಂಡಿಲೂ, ಕಲಡಲ್ೆ 

ಷಕಹಗರದ ವಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 23/04/2012 18/04/2012

79

80



1904 ಸಹಗಜನಿಕರು

ಕುಣಿಗಲ್ ಟೌನ್ ವಹಯಪಿೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಹ. 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

03/05/2012 5 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕಷಫಹ

ಕುಣಿಗಲ್ ಕಷಫಹ

ಕುಣಿಗಲ್ ಟೌನ್ ವಹಯಪಿೆಯ ಷ.ನಂ:5ರಲ್ಲೂನ 9ಎಕಯೆ 10ಗುಂಟೆ 

ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನನುು ಸಹಗಜನಿಕರು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿ ಄ಕರಮ 

ದಹಖಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆಲಂಡು ಗೃಸ ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

04/05/2012 29/05/2012

1947 ಶಹಮಣಣ

಄ಧಯಕ್ಷರು, ಕನಹಗಟ್ಕ ೆರಸ್ ಟ್ರಸ್ಿ (ರಿ).

ಪಿ.ಬಿ. ನಂ.156, 1ನೆೇ ಕಹರಸ್, ಄ಶೆ ೇಕ 

ನಗರ, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ-572 103. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

24/08/2012 3 ತುಮಕಲರು

ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ

ಹೆಲಳನಸಳಿಿ

ಹೆಲಳನಸಳಿಿ

ಹೆಲಳನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:3ರ ಹಹಗಲ ಆತಯೆ ಷವೆಗ 

ನಂಬರುಗಳ ಕೆಯೆ ಄ಂಗಳದಲ್ಲೂ ದೆೇವಹಲಯ, ಄ಂಗಡಿಮಳಿಗೆಗಳು, 

ಷಮುದಹಯಭನ ಹಹಗಲ ಆತಯೆ ಕಟ್ಿಡಗಳನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ನಿಮಗಸಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಷಕಹಗರದ ಅದೆೇವವಿದುರಲ 

ಷಹಹ ಆನಲು ತೆರುಗೆಲಳಿಷದೆ ಆರುುದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kor

atagere 

Taluk, 

Koratagere

22/08/2012 17/09/201282
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1952 ಹೆಲನುಸಿದುಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೊೇವಯಯ

ಷಲಳೆೇಕುೆಪ ಗಹರಮ, ಕೆಲತೆಗೆಯೆ ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

03/09/2012 4/6 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ಷಲಳೆೇಕುೆಪ

ಷಲಳೆೇಕುೆಪ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:4/6ರಲ್ಲೂನ 4ಗುಂಟೆ ಖಯಹಬು 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂನ ಸಹಗಜನಿಕ ಕಹಲುದಹರಿಯನುು ಶ್ರೇಮತಿ. ಗಂಗಮಮ 

ರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

04/09/2012 29/09/2012

1953 ಧನಯಹಜ್ ಬಿನ್ ಯಹಜಣಣ

ದಲ್ಲತ ಸಹಭಹರಟ್ ಯುಸೆೇನೆ ಄ಧಯಕ್ಷರು, 

಄ಂಫೆೇಡಕರ್ ನಗರ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

10/09/2012 83, 99, 81 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:83ರ 1ಎಕಯೆ 30ಗುಂಟೆ ಸಹಗಜನಿಕ 

ಷಮಶಹನ ಜಹಗ, ಷ.ನಂ:99ರ 0-05ಕುಂಟೆ ಸೆೇಂದಿನ, ಷ.ನಂ:81ರ 

ಷಕಹಗರಿ ಖಯಹಬು ಜಹಗನುು ಕೆಲತೆಗೆಯೆ ಗಹರಮಂಚಹಯೆಿಯ 

ಈಹಧಯಕ್ಷಯಹದ ಶ್ರೇ.ುರುಷೆಲೇತೆಮ ಹಹಗಲ ಆರ ಷಹೆಲೇದರರು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು, ಬೆಲೇಗಸ್ ದಹಖಲ್ೆ 

ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದರ ಬಗೆೆ ಕಹನಲನು ರಿೇತಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಂಡು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷು ಕುರಿತು.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

11/09/2012 06/10/2012
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1956 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಮಂಗಲ

ಎಡಿಯಲರು ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 

ತಹಲಲೂಕು, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

17/09/2012 40 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಯಡಿಯಲರು

ಮಂಗಳಹ

ಮಂಗಲ್ಹ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ : 40ರಲ್ಲೂನ ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ, 

ಷಮಶಹನ ಹಹಗಲ ಮಂಗಲ ಜಲ್ಹವಯದ ನಿೇರು ಮುಳುಗಡೆ 

ಜಮೇನನಲು ಶ್ರೇ. ಎಂ.ಜಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಈರುಫ್ ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ 

ಗಿರಿಯಪ ರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ತಂತಿ ಫೆೇಲ್ಲ 

ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

18/09/2012 15/10/2012

1960 ಬಿ.ಜಿ. ಚಂದರಶೆೇಖರಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ 

ಗುಬಿಣಣ

ದೆಲಡಡೆೇಟೆ, ಕುಂಫಹರರ ಬಿೇದಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 

ಟೌನ್ - 572130. ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

9141417210

09/10/2012 91 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕಷಫಹ

ಕುಣಿಗಲ್ ಕಷಫಹ

ಕುಣಿಗಲ್ ಕಷಫಹದಲ್ಲೂನ ಷ.ನಂ:91ರಲ್ಲೂನ 3ಎಕಯೆ 06ಗುಂಟೆ ಷಮಶಹನ 

ಜಹಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲು ಬಲ್ಹಡಯ ಯಕಿೆಗಳು ಄ಧಿಕಹರಿಗಳ ಷಹಹಯದಿಂದ 

ಫೆಲೇಗಸ್ ದಹಖಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆಲಂಡು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಗೃಸ 

ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ, ಕಹನಲನು ರಿೇತಹಯ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

09/10/2012 05/11/2012
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1978 ರುದರಪ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ ವಟ್ುರ ಯೆೇಣಣ ಸಿದುಪ

ದೆಲಡಡಗುಣಿ ಄ಂಚೆ, ನಿಟ್ಲಿರು ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

28/11/2012 31 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ನಿಟ್ಲಿರು

ದೆಲಡಡಗುಣಿ

ದೆಲಡಡಗುಣಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:31ರಲ್ಲೂನ 4 ಎಕಯೆ ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ 

ಜಮೇನಿಗೆ ಶ್ರೇ. ಮುದುಯಹಜು ಮತುೆ ಡಿ.ಬಿ. ಈಮ್ಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ 

ಭದರಪ ರರು ಄ಕರಮ ದಹಖಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆಲಂಡು ಭಹಯಹಟ್ 

ಭಹಡಿರುುದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ

D.C.Tumkur 29/11/2012 24/12/2012

1983 ಯಹಮಲ್ಲಂಗಯಯ, ಕಹಯಗದಶ್ಗ

ಜೆೈ ಭಿೇಮ್ ಪೌಂಡೆೇಶನ್ (ರಿ). 

ಆಂದಿಯಹನಗರ, ಄ಮೃತಲರು-572 111, 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

06/12/2012 52 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

಄ಮೃತಲೆರು

ಹೆಲಷುರ

ಹೆಲಷುರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:52ರಲ್ಲೂ ಒಟ್ುಿ 155-33ಎಕಯೆ ಷಕಹಗರಿ 

ಗೆಲೇಭಹಳ ಜಮೇನಿದುು ಆದರ ೆೈಕಿ 76ಎಕಯೆ ಜಮೇನನುು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

07/12/2012 02/01/201388
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1991 ರಭುದೆೇ ಕಲಮಠ

ಅಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ, ಶ್ರೇಮದರಂಬಹಫುರಿೇ 

ವಿೇರಸಿಂಹಹಷನ ಖಹಸಹ-ಶಹಖಹ 

ಫಹಳೆಹೆಲನಲುರು ಮಠ, ಎಡೆಯಲರು 

ಕ್ೆೇತರ - 572 142, ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ.

9448607346

29/12/2012 ರಿ.ಷ.ನಂ:80

/1ಬಿ, 

80/3ಎ2, 

80/3ಬಿ, 

99/1ಬಿ, 

99/2ಬಿ, 

78/2

ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಯಡಿಯಲರು

ಯಡಿಯಲರು

ಯಡಿಯಲರು ಗಹರಮದ ರಿ.ಷ.ನಂ:80/1ಬಿ, 80/3ಎ2, 80/3ಬಿ, 

99/1ಬಿ, 99/2ಬಿ, 78/2ರಲ್ಲೂನ ಜಹಗು ಶ್ರೇ. ಸಿದಧಲ್ಲಂಗೆೇವವರ ಸಹವಮ 

ಕ್ೆೇತರಕೆಕ ಸೆೇರಿದ 10,000 ಚ.಄ಡಿ ಜಹಗದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ. ತೆಲೇಂಟ್ದ 

ಸಿದಧಲ್ಲಂಗೆೇವವರ ಕೆೈಂಕಯಗ (ದಹಸೆಲೇಸ) ಸೆೇವಹ ಷಂಘ (ರಿ) ಆರು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 31/12/2012 27/01/2013

2011 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು,, ಹಿಂಡಿಸೆಗೆಯೆ

ಸಿ.ಎಸ್.ುರ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

28/01/2013 1, 3, 36, 

235, 239, 

249

ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಸಿ.ಎಸ್.ುರ

ಹಿಂಡಿಷಕೆಯೆ

ಹಿಂಡಿಸಿಗೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:1ರ 01-32ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನು, 

ಷ.ನಂ:3ರ 0-16ಗುಂಟೆ, ಷ.ನಂ:239ರ 0-35ಗುಂಟೆಯ ಷಮಶಹನ 

ಜಹಗನುು ಶ್ರೇ. ಫಹಯಟ್ರಂಗಯಯರರು, ಆರ ುತರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ಹಹಗಲ ಷ.ನಂ:36 ಮತುೆ 

ಷ.ನಂ:249ರ ಕೆಯೆ ಜಮೇನುಗಳನುು ಄ಕಕಕಕದ ಯೆೈತರುಗಳು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು 

ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Gu

bbi Taluk, 

Gubbi.

29/01/2013 25/02/2013
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2012 ಹೆಚ್ಚ.ಎಸ್. ಈಮ್ಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚ.ಅರ್. 

ವಶ್ಕುಭಹರ್

ಶ್ಗಂಗ ಚಿತರಮಂದಿರದ ಕಕ, 

ಹೆಲಷಬಡಹಣೆ, ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

31/01/2013 3/2 ತುಮಕಲರು

ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ

ಕಷಫಹ

ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ

ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:3/2ರ ಲ್ೆೇ ಔಟ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹಗಜನಿಕ 

ರಸೆೆಗೆ ಮೇಷಲ್ಲಟ್ಿ ಜಹಗನುು ಶ್ಗಂಗಹ ಚಿತರಮಂದಿರದರು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ 

ಷದರಿ ಷವತೆನುು ಷಂರಕ್ಷಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kor

atagere 

Taluk, 

Koratagere

01/02/2013 27/02/2013

2049 ಶ್ರೇ. ಪಿ. ಯಹಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ ಬಿ.ಟಿ. 

ುಟ್ಿರಂಗಯಯ ಹಹಗಲ ಆತರ 

ಗಹರಮಷಥರುಗಳು

ನಂ.23, 7ನೆೇ ಮ್ಮೈನ್, ಜೆ.ಸಿ. ನಗರ, 

ಫೆಂಗಳೂರು-86. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

21/06/2013 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ವಹಣಿಗೆಯೆ

ವಹಣಿಗೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:72,81,82,83ರ ಮಧೆಯ ಆರು ಸಳಿದ 

ಜಹಗನುು ಹಹಗಲ ಷ.ನಂ:73, 74, 75, 79 80ರಲ್ಲೂನ ಸಹಗಜನಿಕ 

ಕಹಲುದಹರಿಯನುು ಭಕೆರಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಶ್ರೇ. ಬಿ.ಟಿ. ಷುಯೆೇಶ್ ಬಿನ್ 

ಲ್ೆೇಟ್ ಬಿ.ಅರ್. ತಿಮಮಯಯ ರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಗನುು 

ಸಹಗಜನಿಕ ಈಯೇಗಕೆಕ ಮೇಷಲ್ಲಡಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

24/06/2013 24/07/2013
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2070 ಸಹಗಜನಿಕರು, ಸನುಭಹುರ

಄ಮೃತಲರು ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 

ತಹಲಲೂಕು, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

27/08/2013 23, 43/2, 

45, 101,

ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

಄ಮೃತಲೆರು

ಸನುಭಹುರ

ಸನುಭಹುರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:23ರಲ್ಲೂ 2-16(ಎ-ಗುಂ) ಷಮಶಹನ 

ಜಹಗ, ಷ.ನಂ:45ರಲ್ಲೂ 9-31(ಎ-ಗುಂ), ಷ.ನಂ:43/2ರಲ್ಲೂ 1-10 (ಎ-

ಗುಂ) ಹಹಗು ಷ.ನಂ:101ರಲ್ಲೂ 1-20 (ಎ-ಗುಂ) ಶ್ರೇ. ಅಂಜನೆೇಯಸಹವಮ 

ದೆೇಸಹಥನದ ಜಮೇನನಲು ಷಹಹ ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

03/09/2013 03/10/2013

2143 ಄ಧಯಕ್ಷರು

ಲ್ಲಂಗಹಯುತ ರಗತಿಶ್ೇಲ ಷಂಘ, 

ಜೆ.ಟಿ.ಎಂ. ರಸೆೆ, ಗದಗ-582101. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

23/01/2014 ಅಸಿೆ ಷಂ:107 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಯಡಿಯಲರು

ಯಡಿಯಲರು

ಯಡಿಯಲರು ಶ್ರೇ. ಸಿದುಲ್ಲಂಗೆೇವವರ ದೆೇಸಹಥನಕೆಕ ಪಗ ಆರು 

ಕಲ್ಹಯಣಿಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ.ರಂಬಹುರಿ ಮಠ (ಫಹಳೆಹೆಲನಲುರು) ರರು 

಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಕಲುೂಮಣುಣಗಳನುು ತುಂಬಿ 

ನೆಲಷಮ ಭಹಡಿ ಕಟ್ಿಡ ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 23/01/2014 23/02/201494
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2181 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ಸನುಭಹುರ

಄ಮೃತಲರು ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 

ತಹಲಲೂಕು, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

26/04/2014 45 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

಄ಮೃತಲೆರು

ಸನುಭಹುರ

ಸನುಭಹುರ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:45ರಲ್ಲೂ ಒಟ್ುಿ 09-31 ಎಕಯೆ ಷಕಹಗರಿ 

ಗೆಲೇಭಹಳ ಜಮೇನಿದುು, ಆದರಲ್ಲೂ ಮಂಜಲಯಹಗಿ ಫಹಕಿ ಈಳಿದ 

6ಎಕಯೆ 35ಗುಂಟೆ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ. ಹೆಚ್ಚ.ಜೆ.ತಿರುಮಲಯಯ 

ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ ಜರಯಯ ರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಸಹಗುಳಿ 

ಭಹಡುತಿೆರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

Tahsildar,Kun

igal Taluk, 

Kunigal.

28/04/2014 29/05/2014

2186 ರಭುದೆೇ ಕಲಮಠ

ಅಡಳಿತಹಧಿಕಹರಿ, ಶ್ರೇಮದರಂಬಹುರಿೇ 

ವಿೇರಸಿಂಹಹಷನ ಖಹಸಹ-ಶಹಖಹ 

ಫಹಳೆಹೆಲನಲುರು ಮಠ, ಎಡೆಯಲರು 

ಕ್ೆೇತರ - 572 142. ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

19/05/2014 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಯಡಿಯಲರು

ಯಡಿಯಲರು

ಎಡೆಯಲರು ಗಹರಮದ ಶ್ರೇ. ಮಲೂಮಮನ ಗದುುಗೆಯ (ಮುಜಯಹಯಿ 

ಆಲ್ಹಖೆಯ) ಜಹಗನುು ಶ್ರೇ. ತೆಲೇಂಟ್ದ ಸಿದುಲ್ಲಂಗೆೇವವರ ಕೆೈಂಕಯಗ 

(ದಹಸೆಲೇಸ) ಸೆೇವಹ ಷಂಘ (ರಿ), ಎಡೆಯಲರು ಆರು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಕಟ್ಿಡಗಳನುು ನಿಮಗಷುತಿೆರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ, ತಪಿಪತಷಥರ ವಿರುದಧ ಕಹನಲನು ರಿೇತಹಯ ಷಲಕೆ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 26/05/2014 27/06/2014
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2225 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ದೆಲಡಡಗುಣಿ

ನಿಟ್ಲಿರು ಹೆಲೇಬಳಿ, ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

06/09/2014 144 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ನಿಟ್ಲಿರು

ದೆಲಡಡಗುಣಿ

ದೆಲಡಡಗುಣಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:144ರಲ್ಲೂನ ಷಕಹಗರಿ ಜಹಗನುು ಫಹಜು 

ಜಮೇನಿನಯಹದ ಶ್ರೇ.ಷಚಿ್ದಹನಂದಸಹವಮ ಆರು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಯಂತರದಿಂದ ನೆಲಷಮ ಭಹಡಿ 

ಹಹಗಲ ಆದರಲ್ಲೂನ ಫೆಲ್ೆ ಫಹಳು ಮರಗಳನುು ಕಡಿಯುತಿೆರುುದರ 

ಬಗೆೆ ಕಹನಲನು ರಿೇತಹಯ ಷಲಕೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆಲಳಿಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 08/09/2014 08/10/2014

2237 ಗಹರಮಷಥರುಗಳು, ನೆಲ್ಲೂಕೆಯೆ

ನೆಲ್ಲೂಕೆಯೆ ಹೆಲೇಬಳಿ, ತಿಟ್ಲರು ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

20/10/2014 77 ತುಮಕಲರು

ತಿಟ್ಲರು

ನೆಲಣವಿನಕೆಯೆ

ನೆಲ್ಲೂಕೆಯೆ

ನೆಲಣವಿನಕೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:77ರಲ್ಲೂನ ಷುಭಹರು 8ಎಕಯೆ 21ಗುಂಟೆ 

ಷಕಹಗರಿ ಕೆಯೆ ಜಹಗನುು ಕೆಲು ಖಹಷಗಿಯರು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ತಂತಿ ಫೆೇಲ್ಲ ನಿಮಗಸಿಕೆಲಂಡಿರುುದರಿಂದ 

ಗಹರಮಷಥರುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಹಲದಲ್ಲೂ ತೆಲಂದಯೆಯುಂಟಹಗುತಿೆದುು, ಷದರಿ 

಄ಕರಮ ಒತುೆರಿಯನುು ತುತಹಗಗಿ ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 21/10/2014 22/11/2014
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2238 ಸಹಗಜನಿಕರು

ತಹಯೆಕೆಯೆ ಗಹರಮಂಚಹಯತಿ, 

ಸುಲ್ಲಯಲರುದುಗಗ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 

ತಹಲಲೂಕು, ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. 

಄ಜಿಗಮಲಲಕ

20/10/2014 78, 79 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಸುಲ್ಲಯಲರು ದುಗಗ

ಕೆಂಚನಸಳಿಿ

ಕೆಂಚನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:78ರ 0-27 (ಎ-ಗುಂ) ಷಕಹಗರಿ 

ಗುಂಡುತೆಲೇು, ಷ.ನಂ:79ರಲ್ಲೂ 4-22 (ಎ-ಗುಂ) ಷಕಹಗರಿ ಕೆಯೆ 

ಜಹಗನುು ಶ್ರೇ.ಕುಳಿಫೆಲೇರಯಯಯ ಹಹಗಲ ಆತರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಸಹಗುಳಿ ಭಹಡುತಿೆರುುದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಗನುು ಸಹಗಜನಿಕ ಈಯೇಗಕೆಕ 

ಮೇಷಲ್ಲಡಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 21/10/2014 22/11/2014

2241 ಸಹಗಜನಿಕರು

ದಲರವಹಣಿಮಲಲಕ

21/10/2014 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ಮಹಹನಗರ ಹಲ್ಲಕೆ ಹಹಗಲ ಷುತೆಮುತೆಲ್ಲನ 

ರದೆೇವಗಳಲ್ಲೂ ನಿಭಹಗಣಗೆಲಂಡಿರು ಬಡಹಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಈದಹಯನನ 

ಹಹಗಲ ನಹಗರಿಕ ಸೌಲಭಯ ನಿವೆೇವನಗಳು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿಮಹಗಿರು ಬಗೆೆ.

Commissione

r, CMC, 

Tumkur

23/10/2014 23/11/2014100
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2252 ಕುಭಹರ್ ಬಿನ್ ಲಕಕಣಣ

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

01/12/2014 77ರ ಫಹಜು ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ಸೆಲಬಗಹನಸಳಿಿ

ಸೆಲಬಗಹನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷ.ನಂ:77ರಲ್ಲೂನ ನಕಹಶೆ ರಸೆೆ ಹಹಗಲ 

ಗೆಲೇಕಟೆಿ ಜಹಗನುು ಶ್ರೇ.ನಂಜಪ ರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 02/12/2014 03/01/2015

2254 ಬಿ.ಎಸ್. ಸಶಗ

ಕಿೇಲರು, 2ನೆೇ ಮಸಡಿ, ಗಂಗಹಧರಪ 

ಕಹಂೊರ್ಕ್, ಬಿ.ಎಂ.ರಸೆೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ಟೌನ್, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ಄ಜಿಗಮಲಲಕ

02/12/2014 ಹೆಲಷ 

ಷ.ನಂ:60 ಪಿ 

(ಹೆಲಷ 

ಷ.ನಂ.116)

ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಕೆಲತೆಗೆಯೆ

ಹಹಲ್ೆಲೆೇನಸಳಿಿ

ಹಹಲ್ೆಲೆೇನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಹೆಲಷ ಷ.ನಂ:60 ಪಿ (ಹೆಲಷ 

ಷ.ನಂ.116)ರಲ್ಲೂನ ಷುಭಹರು 2ಎಕಯೆ ಷಕಹಗರಿ ಗೆಲೇಭಹಳ 

ಜಮೇನನುು ಶ್ರೇ. ಕುಭಹರ್ (಄) ತಿರುಮಲಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ 

ದೆಲಡಡಯಯ ರರು ಄ಕರಮವಹಗಿ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ಆಟಿಿಗೆ 

ಕಹಖಹಗನೆ ನಿಮಗಸಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿಕೆ.

D.C.Tumkur 03/12/2014 04/01/2015
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2269 ಡಿ.ಮೊೇಸನ್ ಕುಭಹರ್ ಬಿನ್ ಲ್ೆೇಟ್ 

ದೆಲಡಡಯಯ

ಶ್ರೇ ಯಹಮ ಕೃ, ಎಸ್.ಅರ್.ೆಟೆಲರೇಲ್ 

ಬಂರ್ಕ ಹಿಂಬಹಗ,ಕೆಲೇತಿತೆಲೇು, 

ತುಮಕಲರು.

28/01/2015 268 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು ಗಹರಮ ಕಷಫಹ ಷವೆಗ ನಂ.268ರ ಗುಂಡುತೆಲೇು 

ಜಮೇನಿಗೆ ನಕಲ್ಲ ದಹಖಲ್ೆ ಷೃಷ್ಠಿಸಿ  ಕಬಳಿಸಿರುುದಹಗಿ ಷದರಿ 

ಜಮೇನಿನ ಬಗೆೆ ಕೆಲೇರಲ್ಹದ ಭಹಹಿತಿಗಳನುು ನಿೇಡದಿರು ಬಗೆೆ 

ದಲರು.

D.C.Tumkur 02/02/2015 03/02/2015

2304 ಕನಹಗಟ್ಕ ಹರಂತ ಯೆೈತ ಷಂಘ [KPRS]

ತಹಲಲೂಕು ಷಮತಿ ಕೆೇಯಹಫ್ ಯಲನಿಯನ್ 

಄ಫೇಸ್, ಗಣೆೇವನಗುಡಿ ರಸೆೆ, ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ.

19/03/2015 81 ತುಮಕಲರು

ಕೆಲರಟ್ಗೆಯೆ

ಕಷಫಹ

ದಹಷರಸಳಿಿ

಄ಭಿೃದಿಧಯ ಹೆಷರಿನಲ್ಲೂ ಗೆಲೇಭಹಳ ಭಲಮಯನುು ಗುತಿೆಗೆ ನಿೇಡಿ 

ಜಹನುವಹರುಗಳಿಗೆ ಮತುೆ ಸಹಗಜನಿಕರಿಗೆ ತೆಲಂದಯೆ ನಿೇಡುತಿೆರು 

಄ಧಿಕಹರಿಗಳ ವಿರುದು ಕರಮಕೆಕ ಷಕಹಗರಕೆಕ ಷಲಚಿಷಲು ಕೆಲೇರಿ ಮನವಿ.

Tahsildar,Kor

atagere 

Taluk, 

Koratagere

19/03/2015 05/04/2015
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2306 ಄ಜ್ಗೆಲಂಡನಸಳಿಿ ಗಹರಮಷಥರು

ಫೆಳಹಿವಿ ಹೆಲೇಬಳಿ, ತಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು 

ಮತುೆ ಜಿಲ್ೊ.

19/03/2015 58,57,56,63,

64,65,68

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಫೆಳಹಿವಿ

಄ಜ್ಗೆಲೇನಸಳಿಿ

ತುಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು, ಫೆಳಹಿವಿ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಄ಜ್ಗೆಲಂಡನಸಳಿಿ 

ಗಹರಮದ ಷವೆಗ ನಂಬರ್ 58,57,56,63,64,65,68ರ ಜಮೇನುಗಳಲ್ಲೂ 

ಹಹದು ಹೆಲೇಗಿರು ಸರಳಕಟೆಿಯಿಂದ ಕೆಲೇಯಹ ಗಹರಮಕೆಕ ಹೆಲೇಗು 

ನಕಹಶೆ ಕಂಡ ದಹರಿಯನುು ಹಿಡುಳಿದಹರರು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿ ಫೆೇಲ್ಲ 

ಹಹಕಿ ರಸೆೆ ಮುಚಿ್ರುುದನುು ತೆರು ಭಹಡಿಸಿ ಸಹಗಜನಿಕರಿಗೆ 

ಓಡಹಡಲು ಄ನುಕಲಲ ಭಹಡಿಕೆಲಡಲು ಕೆಲೇರಿ.

Tahsildar,Tu

mkur Taluk, 

Tumkur

19/03/2015 05/04/2015

2349 ಹಣಣ ಬಿನ್ ದೆಲಡಡಮೊೇಟ್ಯಯ ಹಹಗಲ 

ಗಹರಮಷಥರು

ಕಿಚಹ್ವಹಡಿ ಗಹರಮ, ಸಳೆಪರು ಄ಂಚೆ, 

ಸುಲ್ಲಯಲರುದುಗಗ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ 

ತಹಲಲೂಕು.

22/06/2015 ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಸುಲ್ಲಯಲರು ದುಗಗ

ಕಿಚಹ್ವಹಡಿ

ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು, ಸುಲ್ಲಯಲರುದುಗಗ ಹೆಲೇಬಳಿ, , ಕಿಚಹ್ವಹಡಿ 

ಗಹರಮದಿಂದ ಸಳೆಪರಿಗೆ ಹೆಲೇಗುತಿೆದು ದಹರಿಯನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ,  ಜನ 

ಜಹನುವಹರುಗಳಿಗೆ ಹಹಗಲ ಸಹಗಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಹಡಲು ಄ನುಕಲಲ 

ಭಹಡಿಕೆಲಡಲು ತಸಶ್ೇಲ್ಹುರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕುರರಿಗೆ ಅದೆೇವ 

ನಿೇಡಫೆೇಕೆಂದು ಕೆಲೇರಿ.

D.C.Tumkur 09/07/2015 20/07/2015106
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2360  ಗಹರಮಷಥರು, 

 ಮತಿೆಘಟಿಿ ಗಹರಮ, ಸಂದನಕೆಯೆ ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ಚಿಕಕನಹಯಕನಸಳಿಿ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ 

30/07/2015 231/1 ರಿಂದ 

205

ತುಮಕಲರು

ಚಿಕಕನಹಯಕನಸಳಿಿ

ಸಂದನಕೆಯೆ

ಮತಿೆಘಟಿಿ

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ ಚಿಕಕನಹಯಕನಸಳಿಿ ತಹಲಲೂಕು ಸಂದನಕೆಯೆ 

ಹೆಲೇಬಳಿ, ಮತಿೆಘಟಿಿ ಗಹರಮದ ಷವೆಗ ನಂಬರ್  231/1 ರಿಂದ 205 

ರಯೆಗೆ ನಕಹಶೆ ರಸೆೆ ಒತುೆರಿ ತೆರುಗೆಲಳಿಷು ಬಗೆೆ.

D.C.Tumkur 31/07/2015 10/08/2015

2424 ಮಲ್ೊೇವಪ ಗಹರಮಷಥರು, 

ಚಿಕೆಲಕೇನಸಳಿಿ ಗಹರಮ,ಕೆಲೇಯಹ ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ತುಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ.

25/02/2016 66 ಷಕಹಗರಿ 

ಗೆಲೇಭಹಳ

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕೆಲೇರ

ಚಿಕೆಲಕೇನಸಳಿಿ

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ. ತುಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು ಕೆಲೇಯಹ ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ಚಿಕೆಲಕೇನಸಳಿಿ ಗಹರಮದ ಷವೆಗ ನಂ.66ರ ಷಕಹಗರಿ 

ಗೆಲೇಭಹಳದಲ್ಲೂರು 4-20 ಗುಂಟೆ ಜಮೇನನುು ಗಹರಮದಲ್ಲೂ 

ವಹಷವಿಲೂದ ಖಹಷಗಿ ಯಕಿೆಗೆ ಕಹನಲನು ಫಹಹಿೇರವಹಗಿ ಖಹತೆ 

ಭಹಡಿರು ಷಂಬಂಧ ಯಹಜಷವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು, ಹಹಗಲ ಗಹರಮ ಲ್ೆಕಿಕಗರು 

ಆರ ವಿರುದಧ ಕನಹಗಟ್ಕ ಭಲ ಕಂದಹಯ ಕಹಯು ಕಲಂ 192(ಎ) 

಄ಡಿಯಲ್ಲೂ ಮೊಕದಧಮ್ಮ ದಹಖಲು ಭಹಡುಂತೆ ದಲರು.

D.C.Tumkur 02/03/2016 20/03/2016
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2429 ಆಭಹರನ್ ಹಶ ಬಿನ್ ಬಷ್ಠೇರ್ ಄ಸಮ್ು 

ಭಹಹಿತಿ ಸಕುಕ ಕಹಯಗಕತಗರು,1ನೆೇ 

ಮುಖಯ ರಸೆೆ, ಗಲಡ್ಜ್ ಶೆಡ್ಜ ಕಹಲ್ೆಲೇನಿ, 

ತುಮಕಲರು-572102

10/03/2016 36,38,16/1 

ಮತುೆ ಆತಯೆ 

ತುಮಕಲರು 

ತಹಲಲೂಕಿನ 

ಎಲ್ಹೂ 

ಹೆಲೇಬಳಿಯ 

 22 

ಗಹರಮಗಳ 

ಷವೆಗ 

ನಂಬರುಗಳು

ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

ಈಹಪರಸಳಿಿ

ತಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ, ತುಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು,ಕಷಫಹ, ಉಡಿಗಗೆಯೆ, 

ಕೆಲೇಯಹ  ಹೆಲೇಬಳಿ ಷರಿ ಷುಭಹರು 350 ಎಕಯೆಯಿಂದ 20 

ಎಕಯೆಯೆಗಲ ಬಸಳಶುಿ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನುಗಳಿದುು ಷದರಿ 

ಜಮೇನುಗಳನುು  ಕೆಲ ಭಲಭಹಫಮಹದರು ಷಕಹಗರಿ 

಄ಧಿಕಹರಿಗಳನುು ತಮಮ ಭಲ ಕಬಳಿಕೆ ಜಹಲದಲ್ಲೂ ಬಳಸಿಕೆಲಂಡು 

ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನುಗಳನುು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುತಹೆಯೆ. ಮತುೆ 

ನಕಲ್ಲ ದಹಖಲ್ೆಗಳನುು ಷೃಷ್ಠಿಸಿ ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನುಗಳ ದಹಖಲ್ೆಗಳನುು 

ತಮಮ ಹೆಷರಿನಲ್ಲೂ ನೆಲಂದಹಯಿಸಿಕೆಲಂಡು  ದಹಖಲ್ೆಗಳನುು 

ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆಲಂಡಿರುತಹೆಯೆ. ಷಕಹಗರಿ ಅಸಿೆಗಳನುು ಷವೆಗ ಭಹಡಿಸಿ, 

ಒತುೆರಿಮಹಗಿರು ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ ಮತುೆ ನಕಲ್ಲ 

ದಹಖಲ್ೆಗಳನುು ಷೃಷ್ಠಿಸಿರು ತಪಿಪತಷಥರ ಮ್ಮೇಲ್ೆ ಕಹನಲನು ಕರಮ 

D.C.Tumkur 15/03/2016 30/03/2016

2442 ಮೃತುಯಂಜಯ ಬಿನ್ ಯಹಮಯಯ

಄ರಕೆಯೆ ಗಹರಮ, ಕಷಫಹ ಹೆಲೇಬಳಿ, 

ತುಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು ಮತುೆ ಜಿಲ್ೊ.

26/03/2016 80 & 81 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಕಷಫಹ

಄ರಕೆಯೆ

ತುಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು, ಕಷಫಹ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಄ರಕೆಯೆ ಗಹರಮದ ಷವೆಗ 

ನಂ.80 & 81ರ  ಷಕಹಗರಿ ಖಯಹಬು ಜಮೇನನುುಅವರಯ 

ಯೇಜನೆಗಹಗಿ ಸಕುಕತರನುುನಿೇಡಿರುತಹೆಯೆ. ಆದರಲ್ಲೂ 

ಗುಂಡುತೆಲೇು ಆದುು ಷಕಹಗರಕೆಕ ಸೆೇರಿದ ಮರಗಳು ಆರುತೆವೆ,ಕೆಲು 

ಟ್ಿಭದರ ಹಿತಹವಕಿೆಗಳು ಹಹಗಲ ಡೆಲಸ್ಗ ಗಳು ಇ ಜಮೇನನುು 

ಕಬಳಿಸಿ ಸೆೈಟ್ ಗಳನುು ಭಹಡಲು ಮುಂದಹಗಿದಹುಯೆ ಹಹಗಲ 

ಇಗಹಗಲ್ೆೇ  9-00 ಎಕಯೆ ಜಹಗನುು ಭಹರಿರುತಹೆಯೆ, ಄ದುರಿಂದ 

ಷದರಿ ಷಕಹಗರಿ ಜಹಗದಲ್ಲೂರು ಮರಗಳನುು ಈಳಿಸಿ, ಈಳಿದ 

ಜಮೇನುು ಬಡರಿಗೆ ಅವರಯ ಮನೆಗಳನುು ನಿಮಗಷಲು ನಿೇಡುಂತೆ 

ನಹಯಯ ದೆಲರಕಿಸಿಕೆಲಡಫೆೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಷಲ್ಲೂಸಿರು ಬಗೆೆ.

D.C.Tumkur 27/04/2016 15/05/2016
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2503 ರಂಗನಹಥಪ ಹಹಗಲ ಗಹರಮಷಥರು

ಸಿಯಹ ಗಹರಮ, ಸಿಯಹ ತಹಲಲೂಕು, 

ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ.

23/09/2016 168 ತುಮಕಲರು

ಸಿಯಹ

ಕಷಫಹ

ಸಿಯಹ

ಸಿಯಹ ತಹಲಲೂಕು, ಸಿಯಹ ಗಹರಮದ ಷವೆಗ ನಂಬರ್ 168 ರ ಷಕಹಗರಿ 

ಜಮೇನಿನಲ್ಲೂ ಮಹ ಮಂಜಲಯಹತಿಯಲ ಆಲೂದೆೇ ಄ಕರಮ 

ದಹಖಲ್ೆಗಳನುು ಷೃಷ್ಠಿಸಿಕೆಲಂಡು ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಲಂ ನಂ.9 ಮತುೆ 

12(2)ರಲ್ಲೂ ನರಸಿಂಸಯಯ, ನಂಜುಂಡಯಯ, ಷತಯನಹಯಹಯಣಶೆಟಿಿ 

ಗೆೈಯೆ ಆರುಗಳ ಹೆಷರಿಗೆ  ಕಂದಹಮಹಧಿಕಹರಿಗಳೆೇ ಮಂಜಲರಿ 

ಭಹಡಿರುುದಹಗಿ  ದಲರು ದಹಖಲ್ಲಸಿರುತಹೆಯೆ.

D.C.Tumkur 14/10/2016 30/10/2015

2508 ಬಷಯಹಜು, ಯಹಜಣಣ ಮತುೆ ಗಹರಮಷಥರು

ಕಿಟ್ಿದಕುೆಪ ಗಹರಮ, ಕಷಫಹ 

ಹೆಲೇಬಳಿ,ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ.

13/10/2016 40 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಷಫಹ

ಕಿಟ್ಿದಕುೆಪ

ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು, ಕಷಫಹ ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕಿಟ್ಿದಕುೆಪ ಗಹರಮದ ಷವೆಗ 

ನಂಬರ್ 40ರ ವಿಸಿೆೇಣಗ 23-15 ಎಕಯೆ/ಗುಂಟೆ ಆರುತೆದೆ, ಅದಯೆ 

ಕೆಯೆಯ ಕಕದ ಫಹಜುದಹರರು ಷದರಿ ಕೆಯೆಯನುು ಄ಕರಮವಹಗಿ 

ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿರುತಹೆಯೆ. ಮತುೆ ಕೆಲರು ತಹತಹಕಲ್ಲಕ ಶೆಡ್ಜ ಗಳನುು 

ಭಹಡಿಕೆಲಂಡು ವಹಯಹರ ಭಹಡುತಿೆರುತಹೆಯೆ ಆನುು ಕೆಲು ದಿನಗಳು 

ಕಳೆದಯೆ ನಮಮ ಉರಿನಲ್ಲೂ ಮಹುದೆೇ ಕೆಯೆ ಆರುುದಿಲೂ, ಅದುರಿಂದ  

಄ಳತೆ ಭಹಡಿ ಄ಕರಮ ಒತುೆರಿದಹರರನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿ 

ಸಹಗಜನಿಕರಿಗೆಲೇಷಕರ ಮತುೆ ಜಹನುವಹರುಗಳಿಗೆಲೇಷಕರ ಇ 

ಕೆಯೆಯನುು ರಕ್ಷಣೆ ಭಹಡಫೆೇಕೆಂದು ಕೆಲೇರಿ ದಲರು ದಹಖಲ್ಲಸಿರುತಹೆಯೆ .

D.C.Tumkur 17/10/2016 05/11/2016112
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2515 ಜಿ.ಎಸ್.ಷಣಣ ನಂಜೆೇಗೌಡರು ಮತುೆ 

ಗಂಗಷಂದರ ಗಹರಮಷಥರು

ಗಂಗಷಂದರ ಗಹರಮ ಕಡಫಹ ಹೆಲೇಬಳಿ 

ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು ತುಮಕಲರು ಜಿಲ್ೊ.

9845384608

03/12/2016 130 ತುಮಕಲರು

ಗುಬಿಿ

ಕಡಬ

ಗಂಗಷಂದರ

ಗುಬಿಿ ತಹಲಲೂಕು ಕಡಫಹ ಹೆಲೇಬಳಿ ಗಂಗಷಂದರ ಗಹರಮದ ಷವೆಗ 

ನಂಬರ್ 130ರ ಷಕಹಗರಿ ಜಹಗದಲ್ಲೂ ನಿಭಹಗಣವಹಗಿದು ಮನೆಯನುು 

ಭಹನಯ ಈವಿಬಹಗಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಅದೆೇವದಂತೆ ತೆರುಗೆಲಳಿಸಿದುರಲ 

ುನಃ ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿ ಶೆಡಡನುು  ನಿಮಗಸಿರುತಹೆಯೆ . ಄ದನುು 

ತೆರುಗೆಲಳಿಷುಂತೆ ದಲರು ಷಲ್ಲೂಸಿರುತಹೆಯೆ.

D.C.Tumkur 06/12/2016 20/12/2016

2530 ಹೆಚ್ಚ.ಜಿ.ರಮಶ್ಯಯ 

ಹೆಚ್ಚ.ಜಿ.ರಮಶ್ಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ 

ಹಿರಿಯ ನಹಗರಿಕ ಹೆಲನುುಡಿಕೆ ಄ಂಚೆ, 

ತುಮಕಲರು ತಹಲಲೂಕು.

23/01/2017 72 ತುಮಕಲರು

ತುಮಕಲರು

ಗಲಳೂರು

ಹೆಲನುುಡಿಕೆ

ಹೆಲನುುಡಿಕೆ ಗಹರಮದ ಷನಂ 72ರ ಷಕಹಗರಿ ಖಯಹಬು ಉರಿನ 

ರಮುಖ ಷಥಳ ಕೆಯೆ ಄ಂಗಳ ಜಹಗನುು ಸಹಗಜನಿಕರು ಄ತಿಕರಮಸಿ, 

ವಹಣಿಜಯ ಷಂಕಿೇಣಗ, ಄ಂಗಡಿ ಹೆಲೇಟೆಲ್, ವಹಷದ ಮನೆಗಳ 

ನಿಭಹಗಣ ಭಹಡಿಕೆಲಂಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷಲು ಕೆಲೇರಿ 

ಮನವಿ.

D.C.Tumkur 23/01/2017 07/02/2017
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2533 ಕುಂದಲರು ಗಹರಮಷಥರು. 

ಕುಂದಲರು ಗಹರಮಷಥರು, ಸುತಿಗದುಗಗ 

ಹೆಲೇಬಳಿ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಲಲೂಕು.

02/02/2017 34. 37. 47. ತುಮಕಲರು

ಕುಣಿಗಲ್

ಸುತಿರದುಗಗ

ಕುಂದಲರು

ಷಕಹಗರಿ ಜಮೇನು ಒತುೆರಿ ಭಹಡಿರುುದನುು ತೆರುಗೆಲಳಿಷು 

ಬಗೆ.ೆ

D.C.Tumkur 03/02/2017 20/02/2017115
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504 ಫ ೇನಮಿ

ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ 

16/02/2010 129 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕಡೂರು

ಕಡೂರು ಗಾಮದ ಸ ಿ ನಂ.129ರ 8ಎಕಯ  ಜಮಿೇನನುನ ಫಲಕೃಷಣ ಸ ಗ ೆ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿರುವುದನುನ ತ ಯ ವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

18/02/2010 11/03/2010

768 ಫ ೇನಮಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

01/06/2010 94/1ಪಿ1,

 61/1, 

85

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕಡೂರು

ಕಡೂರು ಸಗೂ  ಜಮಂಗೂರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ. 94/1ಪಿ1, 61/1ರಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇ. 

ಶ್ಾೇನಿಸ ಸ ಗ ೆ ಸಗೂ ಸ.ನಂ. 85ರಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇ. ಫಲಕೃಷಣ ಸ ಗ ೆಯವರು ಮಿತಿಗಂತ 

ಸ ಚ್ುು ಭೂಮಿ ಸ ೂಂದಿದದರೂ ಸುಳ್ಳು ದಖಲ  ನಿೇಡಿ ಸಕಾಮಗ ೂಂಡ ಜಮಿೇನನುನ 

ಸಕಿರದ ವಶಕ ೆ ತ ಗ ದುಕ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

02/06/2010 22/06/2010

District Name:ಉಡುಪಿ
ದಿನಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



797 ಫ ೇನಮಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

29/06/2010 - ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕಿದಿಯೂರು

ಕಿದಿಯೂರು ಗಾಮದ ಷವಿಜನಿಕ ಷರಿಗ  ನಿಲದಣದ ಹತಿುರ ಅಶವತ್ ಕಟ್ ೆಯನುನ 

ಾತಿಷ್ಟೆತ ಕಿದಿಯೂರು ಸ ೂೇಟ್ ಲ್ ರವರು ನಿಮಿಿಸಿ ಸಗೂ ಷವಿಜನಿಕ ರಷ ು 

ಜಗದಲ್ಲಿ ಕ ೂೇಣ  ನಿಮಿಿಸಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

30/06/2010 20/07/2010

861 ಗಣ ೇಶ ನಯೆ

ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ ನಯೆ

ಸ ಗುಗಂಜ  ಗಾಮ, 

ಅಂತನಕ ೂಡುಿ

ಮಂದತಿಿ ಅಂಚ 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ-576223

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

31/07/2010 162/1 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಸ ಗುಗಂಜ  ಗಾಮ

ಸ ಗುಗಂಜ  ಗಾಮದ ಸಗೂ ಗುಡಿೆಮನ  ಗಾಮಂಚಯತಿಯ  ಸ.ನಂ:162/1ರ 

30ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ಾೇಮತಿ. ವಿಮಲವ ಟ್ಟೆ,  ಶ್ಾೇಮತಿ. ದಾವತಿ ವ ಟ್ಟೆ 

ಮತುು ಶ್ಾೇಮತಿ. ರುಕಿಾಣಿ ವ ಟ್ಟೆ ಎಂಬುವವರು ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

03/08/2010 23/08/2010

3

4



989 ಕ . ಚ ಂಡು ಮತುು 

ದಿನಕರ

ಆವಷ ಿ ಗಾಮ, ಉಡುಪಿ 

ತಲೂಿಕು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

22/09/2010 94 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಆವಷ ಿ

ಆವಷ ಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:94ರ 10ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ಾೇ.ಯರ್ಜೇವ ವ ಟ್ಟೆ 

ಎಂಬುವವರು ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಕಟೆಡ ನಿಮಿಿಸಿರುವುದನುನ 

ತ ರುವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

23/09/2010 13/10/2010

1003 ಕ . ಚ ಂಡು ಹರಿಜನ

ಹಿಲ್ಲಮಣ 

ಹಣ ಮರನಕ ೂಡುಿ,

ಹಿಲ್ಲಮಣ ಗಾಮ ಮತುು 

ಅಂಚ 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

30/09/2010 - ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಹಿಲ್ಲಮಣ ಗಾಮ ಹಳ್ಮನ  ಎಂಬಲ್ಲಿ 10ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ಾೇ.ಾಮೇದ್ 

ಸ ಗಡ  ಎಂಬುವವರು ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ರಬಬರ್ ಮರಗಳ್ನುನ ಫ ಳ ಸುತಿುರುವ 

ಬಗ ಗ.

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

06/10/2010 26/10/2010

5

6



1058 ಗಾಮಸಥರುಗಳ್ಳ

ಬಿಲಿಡಿ ಗಾಮ, ಕ ೂೇಟ 

ಸ ೂೇಬಳಿ

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು 

ಸಗೂ ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

03/11/2010 188/ಪಿ2 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಬಿಲಿಡಿ

ಬಿಲಿಡಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:188/ಪಿ2 ರ 2ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಅಕಾಮಗ 

ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

08/11/2010 29/11/2010

1068 ವ ೇಖರ ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ 

ಶ್ೇನ ಸ ಗ ೆ

ಸ ಮಾಣಿೆ, 33ನ ೇ 

ಶ್ರೂರು, ಮುದುದಮನ  

ಅಂಚ 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು-

576223

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

09/11/2010 194 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಸ ಗುಗಂಜ  ಗಾಮ

ಶ್ರೂರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:194ರ ಸುಭರು 16ಗುಂಟ್  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ಾೇಮತಿ 

ಸಯ ೂೇರ್ಜನಿ ಸಗೂ ಇತರರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಅಂಗಡಿ ಸಗೂ 

ಫರ್ ಗಳ್ನುನ ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡು ಫಡಿಗ ಗ  ನಿೇಡಿರುವುದನುನ ತಡ ದು ಒತುುವರಿಯನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

10/11/2010 30/11/2010

7

8



1293 ಜಯಾಕಶ್ ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ 

ಸಂರ್ಜೇವ ವ ಟ್ಟೆ

ಭರ್ಜ ತಲೂಿಕು 

ಂಚಯತ್ ಸದಸಯ

ಬಿಲಿಡಿ ಗಾಮ, 

ಜನುರು ಕಟ್ ೆ ಅಂಚ 

ಉಡುಪಿ ತ ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

20/01/2011 112/1 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಬಿಲಿಡಿ

ಬಿಲಿಡಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:112/1ರ ಸುಭರು 8ಎಕಯ  ಜಮಿೇನನುನ ಸಕಾಮ 

ಡ ದುಕ ೂಂಡವರಿಂದ ಶ್ಾೇ.ನಗನಂದ ಭಟ್ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಖರಿೇದಿ 

ಭಡಿರುವ ಬಗ ಗ ಸಗೂ ಇದ ೇ ಸ ಿ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸುಭರು 9ಎಕಯ  ಜಮಿೇನನುನ 

ಅಧಿಕರಿಗಳ್ ಸಸಯದಿಂದ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ತಂತಿ ಫ ೇಲ್ಲ 

ನಿಮಿಿಸಿರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

21/01/2011 11/02/2011

1332 ಶಕುಂತಳ್ ೂಜರಿ

ಕ ೂೇಂ. ಫಲಕೃಷಣ

ಶ್ರೂರು ಮೂಕ ೈಿ

ಮುದುದಮನ  ಪೇಸ್ಟೆ, 

ಶ್ರೂರು ಗಾಮ

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು 

ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

05/02/2011 194/1ಎ1 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಶ್ರೂರು

ಶ್ರೂರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:194/1ಎ1ರಲ್ಲಿ 09ಗುಂಟ್  ಒತುುವರಿಮಗರುವ ಜಮಿೇನಿನ 

ಬದಲ್ಲಗ  ಟ್ೆ ಜಮಿೇನನುನ ಸಕಿರಕ ೆ ಬಿಟುೆಕ ೂಡುವ ಬಗ ಗ.

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

07/02/2011 27/02/2011

9

10



1350 ಶರತ್ ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ 

ಸುಬಬಣಣ ವ ಟ್ಟೆ

ಚಿತಾಡಿ ಗಾಮ, ಷಲ್ಲ 

ಗಾಮ ಅಂಚ 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು 

ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

11/02/2011 194, 

235-2

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಶ್ರೂರು

ಶ್ರೂರು ಗಾಮದ ಟ್ೆ ಸ.ನಂ:194ರಲ್ಲಿ ಸಗೂ ಸ ಗುಗಂಜ  ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:235-2ರ 

ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಗಾಮಸಥರು ಸಗೂ ಕ ಲವು ಾಬವಿ ವಯಕಿುಗಳ್ಳ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

11/02/2011 02/03/2011

1423 ಗಣ ೇಶ ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ ಎಂ. 

ವಿಠ್ಠಲ ವ ಟ್ಟೆ

ಶ್ಾೇ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಲಯ"

ಮಂದತಿಿ

ಉಡುಪಿ ತ. ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

19/03/2011 162 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಸ ಗುಗಂಜ  ಗಾಮ

ಸ ಗುಗಂಜ  ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:162ರ ಸುಭರು 1ಎಕಯ  ಜಗವನುನ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಫರ್ ಸಗೂ ಯ ಷ ೂೆೇಯ ಂಟ್ ಮತುು ಇತರ ಣಿಜಯ ಮಳಿಗ  

ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸದರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಸಕಿರದ ವಶಕ ೆ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

21/03/2011 11/04/2011

11

12



1448 ಕುಕುೆಂದೂರು ಚ್ಲ ೆ 

ರಿಸರದ ನಗರಿಕರು

ಚ್ಲ ೆ ಗಾಮ 

ಂಚಯತ್, ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

30/03/2011 550/1, 

550/4, 

301/ಪಿ1

ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ಕುಕುೆಂದೂರು

ಕುಕುೆಂದೂರು ಗಾಮದ ಯಪಿುಯ ಚ್ಲ ೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ (ಕಕಿಳ್-ಉಡುಪಿ 

ಮುಖಯರಷ ು)ಯಲ್ಲಿನ ಸ.ನಂ:550/1, 550/4 ಸಗೂ 301/ಪಿ1ರಲ್ಲಿನ ಸಕಿರಿ 

ಜಗದಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಗ ಮದರಸವನುನ ನಡ ಸುತಿುರುವ ಬಗ ಗ ಮತುು ಮಸಿೇದಿ 

ನಿಮಿಿಸಲು ಹುನನರ ನಡ ಸುತಿುರುವುದನುನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ 

Tahsildar,Karkala 

Taluk

30/03/2011 20/04/2011

1566 ರಘುನಥ  ೈ

ವಂಡರು, ಆವಷ ೇಿ 

ಪೇಸ್ಟೆ ಮತುು ಗಾಮ

ಕ ೂೇಟ ಸ ೂೇಬಳಿ, 

ಉಡುಪಿ ತ ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

23/05/2011 - ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಆವಷ ಿ

ಆವಷ ಿ ಗಾಮಂಚಯತಿ ಗಡಿ ಸಗೂ ಬಿಲಿಡಿ ಗಾಮಂಚಯತಿ 

ಯಪಿುಯಯಲ್ಲಿನ ಕ ಯ ಜಮಿೇನನುನ (ವಂಡರು ಭವಿನಕಟ್ ೆ) ಅಕೆಕೆದ ಜಮಿೇನನುನ 

ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಅಕಾಮಸಕಾಮದ ಯೇಜನ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಮಂಜೂಯಗರುವುದ ಂದು ಸ ೇಳ್ಳತುಯ . ಸದರಿ ಜಮಿೇನಿನ ಬಗ ಗ ಕುಲಂಕುಶಗ 

ರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಸಕಿರದ ವಶಕ ೆ ತ ಗ ದುಕ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

24/05/2011 15/06/2011

13

14



1676 ಕುರಿಮಚ್ುನ್ ಬಿನ್ 

ಕೂಾಸ್ಟ

ಮಂಗಳಯಿ ರಂಬಿಲ್, 

ಮುದೂರು ಪೇಸ್ಟೆ

ಕುಂದಫುರ ತಲೂಿಕು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

18/07/2011 22, 23, 

155

ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದಫುರ ತಲೂಿಕು, ಜಡೆಲ ಗಾಮಂಚಯತ್ ಯಪಿುಯಲ್ಲಿನ ಮುದೂರು 

ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:22, 23, 155ರ ಸುಭರು 35ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿನ 

ಮರಗಳ್ನುನ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ ಸಸಯದಿಂದ ಅಕಾಮಗ ಕಡಿದು, ಗೃಹ 

ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕನೂನು ರಿೇತಿ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

19/07/2011 16/08/2011

1734 ಯಜ್ಞನಯಯಣ 

ಸ ಫಬರ್ ಬಿನ್ ದಿ. 

ಸತಿೇಶ್ ಸ ಫಬರ್

ಆವಷ ಿ ಕಿಯಡಿ, ಕ ೂೇಟ 

ಸ ೂೇಬಳಿ, ಉಡುಪಿ ತ 

ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ-576223

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

02/09/2011 - ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಆವಷ ಿ

ಆವಷ ಿ ಗಾಮದ ಸಿೇತನದಿ ಜಲಶಯನದ ಭೂಮಿಯನುನ ಶ್ಾೇ. ಅಂತಮಾ ಕ ೂೇಂ 

ದಿ. ವಿಠ್ಲ ವ ಟ್ಟೆ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಗಡಗಳ್ನುನ ನ ಟ್ಟೆದುದ ಸಗೂ ಸದರಿ ಜಮಿೇನಿಗ  

ಅಕಾಮದಖಲ  ಸೃಷ್ಟೆಸಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಬಗ ಗ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

03/09/2011 28/09/2011

15

16



1741 ಶ್ಾೇಮತಿ. ಬದುಾನಿನಷ 

ಕ ೂೇಂ. ದಿ. ಹಸನ 

ಶಬಿಬೇರ್

ಬುಕರಿ ಕಲ ೂೇನಿ, 

ನಂ.1ನ ೇ ಶ್ರೂರು ಗಾಮ 

ಮತುು ಅಂಚ 

 ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ

, ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

07/09/2011 344/1ಎ ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು ನಂಬಾ 1ನ ೇ ಶ್ರೂರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:344/1ಎ ರ 16ಷ ಂಟ್್ 

ಸಕಿರಿ ಜಗವನುನ ಶ್ಾೇಮತಿ. ಜುಶ್ದಿ ಶಮಿನಫನು ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಕಂ ಂಡ್ ನಿಮಿಿಸಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Kundapu

ra Taluk

09/09/2011 05/10/2011

1755 ಎ.ಎಸ್ಟ. ಫ ೂೇಜಯಜ್

ಎಕ್ಸ್-ಾಜ ಕ್ಸೆ 

ಇಂರ್ಜನಿಯರ್, 

ಸ ಚ್.ಐ.ರ್ಜ-6, ಹುಡ ೂೆೇ 

ಕಲ ೂೇನಿ, ಮಣಿಲ-

576 104, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

9242531746

17/09/2011 51 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಶ್ವಳಿು

ಶ್ವಳಿು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:51ರ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿನ ಅಕಾಮ ಒತುುವರಿಯನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ ಸದರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಸಂರಕ್ಷ್ಮಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

19/09/2011 15/10/2011
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1810 ಶ್ವಾಷದ್ ರ್ಜ.

ಅಸಿಷ ೆಂಟ್ ಆಫ್ 

ಪಾಪ ೇಸರ್, ಡಿಟ್ಿ 

ಮಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂೂಯಟ್ 

ಷ ೈನ್್ ಅಂಡ್ 

ಇಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್, 

ಮಣಿಲ್ ಇನ್್ 

ಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಟ್ ಕನಲರ್ಜ, 

ಮಣಿಲ-576104. 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

05/12/2011 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಶ್ವಳಿು

ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಬ , ಶ್ವಳಿು ತ ೂೇಟಗರಿಕ ಕ್ ೇತಾದ ದ ೂಡನಗುಡ ೆ ಡಿಿನ ವಿಷುಣ 

ದ ೇಲಯದ ಎದುರು ಕ ಲವರು ಅಕಾಮಗ ಷವಿಜನಿಕ ರಷ ುಯನುನ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಗುಡಿಸಲು ನಿಮಿಿಸಿ ಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ , ಸಂಚರಕ ೆ 

ಅನುವು ಭಡಿಕ ೂಡಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

19/12/2011 15/01/2012

1831 ಅವ  ೇಕ ವ ಟ್ಟೆಗರ ಬಿನ್ 

ಲ ೇಟ್ ಮಸಬಲ 

ವ ಟ್ಟೆಗರ

ಕಬಿಬನಲ  ತ ೂಂಬಟುೆ, 

ಮಚ್ುಟುೆ ಗಾಮ, 

ಕುಂದುರ ತ. 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

22/12/2011 116 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ಆಭಷ ಫ ೈಲು

ಅಭಷ ಫ ೈಲು ಗಾಮಂಚಯತಿಯ ಮಚ್ುಟುೆ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:116ರಲ್ಲಿನ 

ಷವಿಜನಿಕ ರಷ ು ಜಗವನುನ ಶ್ಾೇ.ನಗ ೇಶ ವ ಟ್ಟೆಗರ ಮತುು ಶ್ಾೇ. ಚ್ಂದಾವ ೇಖರ 

ವ ಟ್ಟೆಗರ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಗೃಹ 

ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ ಷವಿಜನಿಕ ಉಯೇಗಕ ೆ 

ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Kundapu

ra Taluk

23/12/2011 17/01/2012
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1877 ಶ್ಾೇಜ ಟ್ಟ.ಕ . ಕ ೂೇಂ. 

ದಿನ ೇಶನ್

ಸ : ವಿವಿದ್ 

ತಳ ಚ ೂೇವ ಪೇಸ್ಟೆ, 

ಕಣೂಣರು - 18.

ಕ ೇರಳ್ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ.

07/03/2012 138/2 ಉಡುಪಿ

Byandur

ಫ ೈಂದೂರು

ಕ ೂಲೂಿರು

ಕ ೂಲೂಿರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:138/2ರ ಸುಭರು 5ಷ ಂಟ್ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ 

ಅಕಾಮಗ ಭಯಟ ಭಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Spl. 

Tahsildar,Byandur 

Taluk

08/03/2012 02/04/2012

1941 ಕ . ದಿನಕರ

ಕುಷೆ ಸಗೂ ಆವಷ ಿ 

ಗಾಮಸಥರುಗಳ್ಳ, 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು 

ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

21/07/2012 ಸ.ನಂ:9

4(ಪಿ1) 

ಮತುು 

ಸ.ನಂ:11

8(2ಪಿ1)

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಆವಷ ಿ

ಆವಷ ಿ ಗಾಮದ ಕಿಯಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ.ನಂ:94(ಪಿ1) ಮತುು ಸ.ನಂ:118(2ಪಿ1)ರ 

ಸುಭರು 6ಎಕಯ  ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇ. ಜಕ ೂೇಬ್ ಥಮಸ್ಟ ಸಗು ಇತರರು 

ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ರಬಬರ್ ಕೃಷ್ಟ ಭಡುತಿುರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

23/07/2012 18/08/2012
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1951 ಗಾಮಸಥರುಗಳ್ಳ, ಆವಷ ಿ

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು 

ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

03/09/2012 97 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಆವಷ ಿ

ಆವಷ ಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:97ರ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇ.ಶಶ್ಧರ ವ ಟ್ಟೆ ರವರು 

ಅಕಾಮಗ ರಬಬರ್ ಕೃಷ್ಟ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಸಗೂ ಗೃಹ ನಿಮಿಿಸಿ ಭಯಟ 

ಭಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

04/09/2012 29/09/2012

1961  ಂಕ ನಯೆ

ಸಂಚಲಕರು, 

ಭೂಮಿಗಗ ಸ ೂೇಯಟ 

ಸಮಿತಿ ಕ ೂಡಿಡಿ, 

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ-576 283.

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ, ಮ : 

99162 14819

09/10/2012 58, 90, 

91, 

109, 

112, 113

ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ವಂಡ ್

ಕ ೂಡಿಡಿ

ಕ ೂಡಿಡಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:58, 90, 91, 109, 112, 113ರ ಸುಭರು 70ರಿಂದ 80 

ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಗದಲ್ಲಿನ ಫ ಲ  ಫಳ್ಳವ ಮರಗಳ್ನುನ ಶ್ಾೇ. ಫಂಡಯ ಸುಬಶುಂದಾ 

ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ ಲ ೇಟ್ ಕೃಷಣ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಕಡಿದು ಭಯಟ ಭಡಿ ಸಗೂ 

ಸದರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ರಬಬರ್ ಕೃಷ್ಟ ಭಡುತಿುರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Kundapu

ra Taluk

10/10/2012 05/11/2012
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1974 ನಯಯಣ ನಯೆ 

ಬಿನ್ ಸುಕುಡಿ ನಯೆ

ವಿನಯಕ ಅಡಿ, 

ಜನೂರು 33ನ ೇ 

ಶ್ರೂರು, ಮುದುದಮನ  

ಅಂಚ , ಮಂದತಿಿ 

ಸ ೂೇಬಳಿ, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

28/11/2012 135, 136 ಉಡುಪಿ

Byandur

ಫ ೈಂದೂರು

ಶ್ರೂರು

ಶ್ರೂರು ಗಾಮದ ಜನೂರು ಸ.ನಂ:135 ರಲ್ಲಿ 38ಎಕಯ  ಮತುು ಸ.ನ:136ರಲ್ಲಿ 20 

ಎಕಯ  ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ಾೇ. ಐಡಡ ೂೇಯಸ್ಟ ಕ ೂೇಂ ಡ ೈಸ್ಟ ಎಲ ೂೇಷ್ಟಯಸ್ಟ ರವರು 

ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಮತುು ಅವರ 

ಸ ಂಡತಿ ಸ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಕನೂನು ಫಹಿರಗ 15-32ಎಕಯ  ಖರಿೇದಿಸಿರುವುದನುನ ಕಾಮ 

ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Kundapu

ra Taluk

29/11/2012 24/12/2012

1975 ಅಧಯಕ್ಷರು, ನಗರಿೇಕ 

ಷ ೇ ಸಮಿತಿ

ಅಭಿಯಮ ಕಟೆಡ, ರೂಂ. 

ನಂ.2, ಅಭಷ ಫ ೈಲು, 

ಕುಂದರುರ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ 

ರ್ಜಲ ಿ. ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

28/11/2012 104, 80 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ವಂಡ ್

ಮಚ್ುಟುೆ

ಮಚ್ುಟುೆ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:104ರಲ್ಲಿ 9ಎಕಯ  ಜಮಿೇನನುನ ಗಾಮಂಚಯತಿ 

ಅಧಯಕ್ಷಯದ ಶ್ಾೇ. ಎಂ. ಅವ  ೇಕ್ಸ ಆಚಯಿ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಮಂಜೂರು 

ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ರದುದಡಿಸಲು ಸಗೂ ಸ.ನಂ:80ರಲ್ಲಿ 10 ಎಕಯ  ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Kundapu

ra Taluk

29/11/2012 24/12/2012
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2001 ರಮೇಶ, ಕಮಿಿಕರು

ಜನನಿ ನಿಲಯ, 

ಕ ೂೇಟ್ ನಕಟ್ ೆ, 

ಫ ೂಭಾರುಫ ಟುೆ 

ಗಾಮ, ಹಿರಿಯಡೆ - 576 

113. ಉಡುಪಿ ತ.ಮತುು 

ರ್ಜಲ ಿ. ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

02/01/2013 ಸ.ನಂ:2

12 (2ಎ, 

ಎಬಿ)ರ 

ಕೆದ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಫ ೂಭಾರಫ ಟುೆ

ಫ ೂಭಾರುಫ ಟೆ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:212 (2ಎ, ಎಬಿ)ರ ಕೆದಲ್ಲಿರುವ ಷವಿಜನಿಕ 

ರಷ ು ಜಗವನುನ ಗಾಮಂಚಯತಿ ಸದಸಯಯದ ಶ್ಾೇ. ವಿನ ೂೇದಯವ್ ರವರು 

ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಕಂ ಂಡ್ ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

03/01/2013 28/01/2013

2002 ಅವ  ೇಕ ವ ಟ್ಟೆಗರ ಬಿನ್ 

ದಿ|| ಮಸಬಲ ವ ಟ್ಟೆಗರ,

ತ ೂಂಬಟುೆ ಕಬಿಬನಲ , 

ಮಚ ುಟುೆ ಗಾಮ, 

ಕುಂದುರ ತ. 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

02/01/2013 116/2 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ವಂಡ ್

ಮಚ್ುಟುೆ

ಮಚ ುಟುೆ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:116/2ರಲ್ಲಿನ 1ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇ. ನಗ ೇಶ 

ವ ಟ್ಟೆಗರ ಬಿನ್ ದಿ|| ಮಸಬಲ ವ ಟ್ಟೆಗರ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ನಿ ೇಶನ ನಿಮಿಿಸುತಿುರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Kundapu

ra Taluk

03/01/2013 28/01/2013
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2003 ವಿ.ವಿ. ಅಡಿಗ ಬಿನ್ ದಿ|| 

ವಿ.ಕ .ಎಲ್.ಎನ್. ಅಡಿಗ

ವಂಡರು ಗಾಮ ಮತುು 

ಅಂಚ , ಉಡುಪಿ 

ತಲೂಿಕು ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ-

576 223. ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

02/01/2013 65/1 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಶ್ರೂರು

ವಂಡರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:65/1ರ ಸುಭರು 0.30ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿನ 

ಮರಗಳ್ನುನ ಕಡಿದು ಮಂತಾದಿ ಕಸುಬಿನ ಶ್ಾೇ. ರಮೇಶ ಫಯರಿ ಬಿನ್ ದಿ|| ಸುಬಬಣನ 

ಫಯರಿ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

03/01/2013 28/01/2013

2026 ನಗರಿೇಕರು

ನ ಕಿಜ  ಶ್ಾೇ. ಕಳಿಕಂಬ 

ದ ೇವಷಥನ ರಿಸರ, 

ಕಕಿಳ್ ಕಸಫ ಗಾಮ 

ಸಗೂ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ-574104. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

13/03/2013 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್ ುರಸಬ ಯಪಿುಯ ನ ಕಿಜ  ಶ್ಾೇ. ಕಳಿಕಂಬ ದ ೇವಷಥನದ ಎದುರಿನ ರಷ ು 

ಭರ್ಜಿನ್ ಜಗದಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇಮತಿ. ಸುಶ್ೇಲ ಯವ್ ಸಗೂ ಇವರ ುತಾರು ಅಕಾಮಗ 

ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಣಿಜಯ ಸಂಕಿೇಣಿ ನಿಮಿಿಸಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ 

ಷವಿಜನಿಕ ಉಯೇಗಕ ೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Karkala 

Taluk

14/03/2013 10/04/2013
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2035 ಫಬು ರಿಶ್ಷೆ ಜತಿ 

ಬಿನ್ ಮಂಜ ರಿಶ್ಷೆ 

ಜತಿ

ನಂಚರು ಗಾಮ ಮತುು 

ಅಂಚ , ಉಡುಪಿ 

ತಲೂಿಕು ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ

09/04/2013 ಸ.ನಂ:1

32/3

ಉಡುಪಿ

Brahmavara

ಬಾಸಾವರ

ನಂಚರು

ನಂಚರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:132/3ರ 6ಎಕಯ  16ಷ ಂಟ್್ ಷವಿಜನಿಕ ಜಗದಲ್ಲಿ 

ನಗಯಜ ಆಚಯಿ ಬಿನ್ ವಿ.ವಿ. ನಯೆ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಗೃಹ ನಿಮಿಿಸುತಿುರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕನೂನು ರಿೇತಯ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Brahmav

ara Taluk

10/04/2013 10/05/2013

2046 ಗಾಮಸಥರುಗಳ್ಳ, ವಕವಡಿ

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

04/06/2013 80 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ವಕವಡಿ

ವಕವಡಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:80ರ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ಫ ಲ  ಫಳ್ಳವ ಮರಗಳಿದುದ, 

ಸದರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ಾೇ. ಫಲಕೃಷಣ ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ ಅಂತಯಯ ವ ಟ್ಟೆ ರವರು ಅಕಾಮಗ 

ಮಂಜೂರು ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ರದುದಗ ೂಳಿಸಿ,  ಸಕಿರದ ವಶಕ ೆ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

11/06/2013 11/07/2013
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2061 ಜಯೂಜರಿ ಬಿನ್ 

ಗುಲುಿ ೂಜತಿಿ

ಕ ೂೇಡಿ ಪೇಸ್ಟೆ, 

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

24/07/2013 292 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ ಕಸಫ ಕ ೂೇಡಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:292ರಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇ. ುಂಡಲ್ಲೇಕ ಖವಿಿ ಬಿನ್ 

ಶಂಕರ್ ಖವಿಿ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಕಟೆಡ ನಿಮಿಿಸುತಿುರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Commissioner, 

CMC,

Udupi

28/07/2013 28/08/2013

2103 ವಿಲಸ್ಟ ನಯಕ್ಸ

ಬಿನ್. ಬಿ.ರ್ಜ. ನಯಕ್ಸ, 

ಟ್ಟ್ ಮೇಟ್ಸ್ಟಿ, 

ಚಿಟ್ವಡಿ, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

13/11/2013 316/1 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಶ್ವಳಿು

ಶ್ವಳಿು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:316/1ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಗ ಮಂಜೂರು ಭಡಿಕ ೂಂಡು 

ರಬಯ  ಭಡಿರುವ ಬಗ ಗ ಸಗೂ ಸ ಗ ಿ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂರ್ಜನಿಯರ್ ಕಲ ೇಜು ಮತುು 

ಮಡಿಕಲ್ ಕಲ ೇರ್ಜಗ  ಸವಂತ ಜಗ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಭಹಿತಿ ನಿೇಡಿ ಅಕಾಮಗ 

ಮಂಜೂರು ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಬಗ ಗ ಕನೂನು ರಿೇತಯ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

16/11/2013 16/12/2013
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2105 ಕ . ಜನದಿನ 

ಭಂಡಕಿರ್

ಾಧನ ಕಯಿದಶ್ಿ, 

ಉಡುಪಿ ಫಿಕ್ಸ 

ಕಂಗ ಾಸ್ಟ, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

9900408066

14/11/2013 87/1, 

109, 89

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

80 ಬಡಗಫ ಟುೆ

80 ಬಡಗುಫ ಟುೆ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:87/1ರ 250ಎಕಯ , ಸ.ನಂ:89ರ ಸಗೂ 

ಸ.ನಂ:109ರಲ್ಲಿನ ಸುಭರು 300ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿಗ  ಕ ಲವು ಾಬವಿಗಳ್ಳ 

ಅಕಾಮಗ ಖತ  ಭಡಿಕ ೂಂಡು, ಗೃಹ ನಿಮಿಿಸಿ ಫಡಿಗ ಗ  ನಿೇಡಿರುವುದರ ಬಗ ಗ 

ಕನೂನು ರಿೇತಯ ಸೂಕು ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

16/11/2013 18/12/2013

2107 ಶ್ಾೇ. ರವಿೇಂದಾ ನಯಕ್ಸ 

ಬಿನ್ ಕಲಯಣಿ ಫಯಿ

ಗುಡೆಮನ , ನಿೇಲವರ 

ಗಾಮ ಮತುು ಅಂಚ , 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

27/11/2013 34/1ಎ1

ಎ1ಎಪಿ1

ಉಡುಪಿ

Brahmavara

ಬಾಸಾವರ

ಚಂತರು

ಚಂತರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ.:34/1ಎ1ಎ1ಎಪಿ1ರಲ್ಲಿನ ಒಟುೆ 35-28 ಎಕಯ   ೈಕಿ 1-50 

ಎಕಯ  (ಬಾಸಾವರದಿಂದ ಆಗುಂಫ ಗ  ಸ ೂೇಗುವ ಯಜಯ ಸ ದದರಿ ರಷ ು ಬದಿ ) ಇರುವ 

ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ಾೇ. ಜಯಯಮ ನಯೆ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ತಂತಿ ಫ ೇಲ್ಲ ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡು ತ ಂಗು, ಅಡಿಕ  ಕೃಷ್ಟ 

ಭಡುತಿುರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Brahmav

ara Taluk

04/12/2013 06/01/2014
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2117 ಶ್ಾೇಮತಿ. ಆಲ್ಲಸ್ಟ 

ಮಂಡ ೂೇನ್ ಕ ೂೇಂ 

ಜ ೂೇಕಿಂ ಮಂಡ ೂೇನ್

ಂರ್ಜಫ ಟುೆ ಮನ , 

ದೂದಕಟ್ ೆ, ನಿಟ್ ೆ 

ಗಾಮ, ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ 

ರ್ಜಲ ಿ. ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

19/12/2013 823/4, 

354

ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ನಿಟ್ ೆ

ನಿಟ್ ೆ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:823/4ರ 0-10 ಎಕಯ  ಸಗೂ ಸ.ನಂ:354ರಲ್ಲಿನ ಷವಿಜನಿಕ 

ರಷ ು ಜಗವನುನ ಶ್ಾೇಮತಿ. ಲೂಸಿ ಮತಯಿಸ್ಟ ಸಗೂ ಶ್ಾೇ. ಬಡಿಯ ವ ಟ್ಟೆ ರವರು 

ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಗವನುನ 

ಷವಿಜನಿಕ ಉಯೇಗಕ ೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Karkala 

Taluk

21/12/2013 21/01/2014

2125 ಗಣ ೇಶ್ ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ ಎಂ. 

ವಿಠ್ಲ್ ವ ಟ್ಟೆ

"ಶ್ಾೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ ನಿಲಯ" 

ಸ ಗುಗಂಜ , ರಥಬಿೇದಿ, 

ಮಂದತಿಿ ಅಂಚ , 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು 

ಸಗೂ ರ್ಜಲ ಿ - 576223. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

02/01/2014 93, 33, 

130, 

174, 121

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂೇಟ

ಆವಷ ಿ

ಆವಷ ಿ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ.:33, 93ರಲ್ಲ,ಿ ಶ್ರೂರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:121, 130,174ರ 

ಸಗೂ ವಂಡರು ಬಂಡ್ಲ  'ಶ್ಾೇ. ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ " ಬಂಗಲ  ಹತಿುರದ ಜಗವು ಷ ೇರಿ 

ಸುಭರು 20 ಎಕಯ ಗೂ ಅಧಿಕ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಾಬವಿಮದ ಶ್ಾೇ. 

ಗ ೂೇಲಕೃಷಣ ನಯಕ್ಸ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಸಕಿರದ ವಶಕ ೆ ತ ಗ ದುಕ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

03/01/2014 03/02/2014

37

38



2146 ಯಮಣಸ ಗಡ  ಬಿನ್ 

ನಗಯಯ ಸ ಗಡ 

ಅಭಸಯಫ ೈಲು, 

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು - 

576227, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

01/02/2014 200 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ಆಭಷ ಫ ೈಲು

ಅಭಷ ಫ ೈಲು ಗಾಮಂಚಯತಿ ಸಮಿೇದ ಸ.ನಂ:200ರಲ್ಲಿನ ಸಕಿರಿ 

ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇ. ಚ್ಂದಾವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ ಗ ೂೇವಿಂದ ವ ಟ್ಟೆ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ತಂತಿ ಫ ೇಲ್ಲ ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟೆಡ ನಿಮಿಿಸುತಿುರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Kundapu

ra Taluk

17/02/2014 17/03/2014

2159 ಮುದದ ಕ ೂೇಂ ಲಕ್ಷಿಣ 

ಹರಿಜನ

ಮುನಿಮಲುಫ ೈಲು, 

ವರಂಗ ಗಾಮ, ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ 

ರ್ಜಲ ಿ. ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

22/02/2014 170/2, 

171/1

ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಅಜ ಕರು

ವರಂಗ

ವರಂಗ ಗಾಮಂಚಯತಿ ಯಪಿುಯ ಮುನಿಮಲುಫ ೈಲು ಭೂತಜಡುೆ ಜಗದ 

ಸ.ನಂ:170/2ರಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇ.ದಿನ ೇಶ ನಯಕ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಗೃಹ ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುವುದರ ಬಗ ಗ ಸಗೂ ಸ.ನಂ:171/1ರಲ್ಲಿ ಇವರ 

ಕುಟುಂಬದವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕನೂನು 

ರಿೇತಯ ಸೂಕು ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Karkala 

Taluk

24/02/2014 24/03/2014
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2161 ಮಸ ೇಶ ಠಕೂರ

ನಗರಸಬ ಸದಸಯರು, 

ಉಡುಪಿ ನಗರ ಸಬ , 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

24/02/2014 316, 

57/1ಸಿ, 

57/1ಬಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಶ್ವಳಿು

ಶ್ವಳಿು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:57/1ಸಿ ರಲ್ಲಿ 14 ಎಕಯ  95ಷ ಂಟ್ ಮತುು ಸ.ನಂ:57/1ಬಿ ರಲ್ಲಿನ 

14ಎಕಯ  60ಷ ಂಟ್ ಜಗವನುನ "ಕ .ಎಂ.ಸಿ. ಟಾಸ್ಟೆ"ರವರಿಗ  ಈಜುಕ ೂಳ್ ಸಗೂ ಆಟದ 

ಮೈದನಕ ೆ ಮಂಜೂರು ಭಡಿರುವ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಯಷ್ಟರೇಯ ಮಟೆದ ಆಸತ ಾ, 

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟೆಡಗಳ್ನುನ ನಿಮಿಿಸುತಿುರುವುದರ ಬಗ ಗ ಸಗೂ ಸ.ನಂ:316ರಲ್ಲಿನ ರಷ ು 

ಜಗವನುನ ಖಸಗ ವಯಕಿುಗಳ್ಳ ಅಕಾಮಗ ಭಯಟ ಭಡಿರುವುದರ ಬಗ ಗ ಸಗೂ 

ಇದ ೇ ಗಾಮದ ಇತಯ  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನುಗಳ್ ಒತುುವರಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  

ಕನೂನು ರಿೇತಯ ಸೂಕು ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

25/02/2014 25/03/2014

2195 ನಯನ ವ ಟ್ಟೆ

ಮುಂಡಡಿ, ಕಣಿತಾಫ ಟುೆ, 

ಕಡೂರು ಗಾಮ, 

ಕಡೂರು ಅಂಚ , 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು 

ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

06/06/2014 59/16 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕಡೂರು

ಕಡೂರು ಗಾಮ ಂಚಯತಿ ಯಪಿುಯ ಸ.ನಂ:59/16ರಲ್ಲಿ ಷವಿಜನಿಕ ರಷ ು 

ಜಗದಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇ. ಶ್ವಯಮ ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ ಶ್ೇನ ವ ಟ್ಟೆ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಕಟೆಡ ನಿಮಿಿಸುತಿುರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಗವನುನ 

ಷವಿಜನಿಕ ಉಯೇಗಕ ೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Tahsildar,Udupi 

Taluk, Udupi.

07/06/2014 07/07/2014
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2198 ಯಜ ೇಶ್ ವ ಟ್ಟೆ ಬಿತಿಿ

ಸದಸಯರು/ಭರ್ಜ 

ಅಧಯಕ್ಷರು, ರಂಬಳಿು 

ಗಾಮ ಂಚಯತ್, 

ಬಾಸಾವರ, ಉಡುಪಿ 

ರ್ಜಲ ಿ. ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

17/06/2014 ಸ.ನಂ.1

62/4ರ 

ಫಜು

ಉಡುಪಿ

Brahmavara

ಬಾಸಾವರ

ಚಂತರು

ಚಂತರು ಗಾಮ ಂಚಯತಿ ಯಪಿುಯ ಯಕ್ಷ್ಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ 1 ಎಕಯ  ಫ ಲ  

ಫಳ್ಳವ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಫಜು ಜಮಿೇನಿನವಯದ ಕುಭರಿ ಉಶ ಬಿನ್ 

ಮಸಲ್ಲಂಗನಯೆ ರವರಿಗ  ಖಸಗಯವರು ಅಕಾಮಗ ಭಯಟ 

ಭಡಿರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕನೂನು ರಿೇತಯ ಸೂಕು ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಸಗೂ ಸದರಿ 

ಅಕಾಮ ಒತುುವರಿಯನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

18/06/2014 18/07/2014

2203 ದ ೇವಣಣ ನಯೆ, ಚ್ಂದಾ 

ನಯೆ, ಎನ್.ಕ . ನಯೆ

ಸ ಫಬರು ಫ ಟುೆ, 

ನಂಚರು ಅಂಚ , 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು / 

ರ್ಜಲ ಿ. ಪಿನ್ -576234. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

17/06/2014 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ನಂಚರು ಗಾಮದ (ನಲೂೆರು ಗಾಮಂಚಯತಿ ಯಪಿುಯ) ಸ ಫಬರಫ ಟುೆ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಕ ೇರಳ್ ಮೂಲಕ ಶ್ಾೇ.ಜಯ್ ಪಾನಿ್ಸ್ಟ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಸಕಿರಿ 

ಜಮಿೇನನುನ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದರ ಬಗ ಗ ಸಗೂ ಸದರಿ ಅರಣಯ 

ಾದ ೇಶದಲ್ಲಿನ ಫ ಲ  ಫಳ್ಳವ ಮರಗಳ್ನುನ ನಶಡಿಸುತಿುರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕನೂನು 

ರಿೇತಯ ಸೂಕು ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

18/06/2014 18/07/2014
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2205 ಬಿ. ರಘುವಿೇರ್  ೈ

ಪಿಟ್ ನಂ.43, 6ನ ೇ 

ಕಾಸ್ಟ, ಎ.ಎಲ್.ಎನ್. 

ಲ ೇ ಔಟ್, ಮಣಿಲ-

576 104. ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

19/06/2014 51 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಶ್ವಳಿು

ಶ್ವಳಿು ಗಾಮ ಂಚಯತಿ ಯಪಿುಯ ಸ.ನಂ:51ರಲ್ಲಿ ಸುಭರು 121ಎಕಯ  52ಗುಂಟ್  

ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನು ಇದುದ ಸದರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ಖಸಗಯವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಕಟೆಡ ನಿಭಿಣ ಭಡುತಿುರುವ ಬಗ ಗ ಕನೂನು ರಿೇತಯ ಸೂಕು ಕಾಮ 

ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

20/06/2014 21/07/2014

2213 ಗಾಮಸಥರುಗಳ್ಳ, 

ಅಂಡರು

ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

08/07/2014 168/2ಬಿ

1ಎಪಿ-ಪಿ1

ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಅಜ ಕರು

ವರಂಗ

ವರಂಗ ಗಾಮ ಂಚಯತಿ ಯಪಿುಯ ಅಂಡರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:168/2ಬಿ1ಎಪಿ-

ಪಿ1ರ 1ಎಕಯ  08ಷ ಂಟ್್ ಮತುು ಸ.ನಂ:168/1ರಲ್ಲಿನ 1ಎಕಯ  49ಷ ಂಟ್್ ಸಕಿರಿ 

ಜಗದಲ್ಲಿ ಶ್ಾೇಮತಿ.ೂಣಿಿಭ ಕ ೂೇಂ  ಂಕಟ್ ೇಶ್ ನಯಕ್ಸ, ಲಕ್ಷ್ಮಿೇನಯಯಣ 

ಬಿನ್  ಂಕಟ್ ೇಶ ನಯಕ್ಸ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಕಟೆಡ ನಿಮಿಿಸಿ ಣಿಜಯ 

ಉದ ದೇಶಕೆಗ ಫಡಿಗ ಗ  ನಿೇಡಿರುವುದರ ಬಗ ಗ ಕನೂನು ರಿೇತಯ ಸೂಕು ಕಾಮ 

ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಸಗೂ ಸದರಿ ಒತುುವರಿಯನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

09/07/2014 09/08/2014
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2228 ಇಂದಿಯ

ಷವಿಜನಿಕರು, 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

08/09/2014 ಸ.ನಂ:8

5/2

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

76 ಬಡಗಫ ಟುೆ

ಉಡುಪಿ ಸ ೂೇಬಳಿ, 76ಬಡಗುಫ ಟುೆ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:85/2ರಲ್ಲಿನ ಸಕಿರಿ ಕ ಯ ಯ 

ಜಗವನುನ ಅಕಾಮಗ ನ ಲಸಮ ಭಡಿ, ಂಚಂಗವನುನ ನಿಮಿಿಸಿರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಸಗೂ ಸದರಿ ಕ ಯ ಯ ಜಗವನುನ ಸಂರಕ್ಷ್ಮಸಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

09/09/2014 09/10/2014

2229 ಜಯವಮಿ ಸ ಗ ೆ

ಸದಸಯರು, ತಲೂಿಕು 

ಂಚಯತ್ ಕಕಿಳ್

ಕ್ ೇತಾ : ಈಧು

ಭಲು ಮನ , 

ನೂಯಲ್ ಫ ಟುೆ ಗಾಮ 

ಮತುು ಅಂಚ , ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ 

ರ್ಜಲ ಿ. ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

22/09/2014 5 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ನೂಯಲ್ ಫ ಟುೆ

ನೂಯಲ್ ಫ ಟುೆ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:119-ಪಿ1ರ ಸುಭರು 5 ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ 

ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿನ ಫ ಲ  ಫಳ್ಳವ ಮರಗಳ್ನುನ ಶ್ಾೇ. ಸನತ್ ಕುಭರ್ ಬಿನ್ ಧಮಿಯಜ 

ಸ ಗ ೆ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಕಡಿದು, ಅಡಿಕ  ಕೃಷ್ಟ ಭಡುತಿುರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಸಗೂ ಒತುುವರಿದರರ ವಿರುದಧ ಕನೂನು ರಿೇತಯ ಸೂಕು ಕಾಮ 

ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

23/09/2014 24/10/2014
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2236 ಸುಯ ೇಶ

ಸಂತ ಕಟ್ ೆ, 38ನ ೇ 

ಕಳ್ತುರು ಗಾಮ, 

ಬಾಸಾವರ ಸ ೂೇಬಳಿ, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮುಲಕ

17/10/2014 88-

2ಎ/ಪಿ1

ಉಡುಪಿ

Brahmavara

ಬಾಸಾವರ

38ಕಳ್ತುರು

38ನ ೇ ಕಳ್ತುರು ಗಾಮ ಸಂತ ಕಟ್ ೆಯ ಸ.ನಂ:88-2ಎ/ಪಿ1ರಲ್ಲಿನ ಸಕಿರಿ ಜಗದಲ್ಲಿ 

ಶ್ಾೇ. ಸಂರ್ಜೇವ ವ ಟ್ಟೆ ರವರು ಅಕಾಮಗ ಕಟೆಡ (ಷ ಟ್ಟೆ ಕಿಿನಿಕ್ಸ) 

ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಗವನುನ ಸಕಿರದ ವಶಕ ೆ 

ತ ಗ ದುಕ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

18/10/2014 18/11/2014

2247 ನಿದಿೇಶ್ ಕುಭರ್ ಬಿನ್ 

ಯಮದಸ್ಟ ನಯಕ್ಸ

ಕಂನು ಮನ , 

ಕ ಡೂರು ಗಾಮ, 

ಫ ೈಲೂರು ಅಂಚ , 

ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ-574102. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

9901307682

01/12/2014 146 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ನಿೇಯ 

ನಿೇಯ  ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:146ರ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ಾೇಮತಿ. ಆವ ಆರ್ ವ ಟ್ಟೆ, ಶ್ಾೇ. 

ವ ೇಖರ್ ವ ಟ್ಟೆ ಸಗೂ ಇತರರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಗವನುನ ಷವಿಜನಿಕ ಉಯೇಗಕ ೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲು 

ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

02/12/2014 03/01/2015
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2248 ಜ ನ ವಿವ್ ಡಿಷ ೂೇಜ 

ಕ ೂೇಂ ಜ ೂೇನ್ ಫಯಪಿೆಸ್ಟೆ 

ಡಿ ಷ ೂೇಜ

ರಂಗನಲ ೆ, ಕ ಡೂರು 

ಗಾಮ, ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ 

ರ್ಜಲ ಿ. ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

01/12/2014 ಸ.ನಂ:4

53, 

452/3, 

454, 

378/1

ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ಕ ಡೂರು

ಕ ಡೂರು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:453, 452/3, 454, 378/1ರ ಷವಿಜನಿಕ ರಷ ು 

ಜಗವನುನ ಅಕೆಕೆದ ಜಮಿೇನಿನವರು ಅಕಾಮಗ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಗವನುನ ಷವಿಜನಿಕ 

ಉಯೇಗಕ ೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

02/12/2014 03/01/2015

2265 ಗಾಮಸಥರುಗಳ್ಳ, 

ಎಡಮಗ 

ವಂಡ ್ ಸ ೂೇಬಳಿ, 

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. 

ಅರ್ಜಿಮೂಲಕ

31/12/2014 31 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ವಂಡ ್

ಯಡ ೂಾಗ 

ಯಡ ಮಗ  ಗಾಮದ ಸ.ನಂ:31ರಲ್ಲಿನ ಸುಭರು 5ಎಕಯ  ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿರುವ 

ಮರಗಳ್ನುನ ಅಕಾಮಗ ಭಯಟ ಭಡಿ ಸಗೂ ಸದರಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜ ಸಿಬಿ 

ಯಂತಾದಿಮದ ಸಮತಟುೆ ಭಡಿ ಅಕಾಮಗ ಕೃಷ್ಟ ಭಡುತಿುರುವುದರ ಬಗ ಗ 

ಕನೂನು ರಿೇತಯ ಸೂಕು ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳ್ುಲು ಕ ೂೇರಿಕ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

02/01/2015 02/02/2015

51

52



2271 ಕ ೂರಗನಥ ಮತುು 

ಗಾಮಸಥರು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ 

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು 

ಫ ೈದೂರು ವಿಧನಸಬ 

ಕ್ ೇತಾ ವಂಡ ್ ಸ ೂೇಬಳಿ 

ಎಡಮಗ ಗ ಗಾಮ

10/02/2015 31, 134 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ವಂಡ ್

ಯಡ ೂಾಗ 

ಎಡಮಗ  ಗಾಮದ ಕ . ಜಯಯಮ ಯಡಿಮಳ್ ಮತುು ಅವರ ಮಕೆಳದ ಸುನಿೇಲ 

ಯಡಿಮಳ್,  ಸುಧಿೇರ ಯಡಿಮಳ್ ಇವರುಗಳ್ಳ ಎಡಮಗ  ಗಾಮದ ಸಕಿರಿ 

ಸ ಿ ನಂ.31 ಮತುು 134 ರ ಸಕಿರಿ ಸಥಳ್ದಲ್ಲಿ ಸುಭರು 5 ಎಕಯ  ಜಮಿೇನು  

ಒತುುವರಿಮಗರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸುವ ಬಗ ಗ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

02/12/2015 10/03/2015

2275 ಷವಿಜನಿಕರು

ಫ ೈಂದೂರು 

ಗಾಮ,ಕುಂದುರ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ 

ರ್ಜಲ ಿ.ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ 

ದೂರು.

23/12/2014 334 ಉಡುಪಿ

Byandur

ಫ ೈಂದೂರು

ಫ ೈಂದೂರು

ಫ ೈಂದೂರು ಗಾಮದ ಂಚಯಿು ಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ನಿ ೇಶನ ರಹಿತರು ಸಗೂ ಕ ೂಂಕಣ 

ಯ ೈಲ ವ ನಿಯಶ್ಾತರು ಷಕಷುೆ ಜನರು ಇರುಗ ಫ ೈಂದೂರು ಸ .ನಂ.334ರಲ್ಲಿ 

ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಆಕಾಮಿಸಿ, ತಂತಿಫ ೇಲ್ಲಯನುನ ಸಕಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ 

ಸದರಿ ಸಥಳ್ವನುನ ನಿಯಶ್ಾತರಿಗ  ಕಯಿದರಿಸಫ ೇಕ ಂದು ಕ ೂೇರಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 

ಬಗ ಗ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

13/02/2015 15/03/2015
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2302 ಶ್ಾೇ ವಸಂತ ಕುಭರ 

ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ ಫ ೂೇಜ ಯಜ 

ವ ಟ್ಟೆ

"ವನಶ್ಾೇ" ಯಳ್ಂತೂರು, 

ಫ ಳ ವ ಅಂಚ -576212, 

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

13/03/2015 126/1 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಅಜ ಕರು

ನಡಲು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ, ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, ಸ ಬಿಾ ವಲಯದ ನಡ್ಲು ಗಾಮದ ಸ ಿ 

ನಂ.126/1 ರಲ್ಲಿ 18 ಎಕಯ  ಕದಿಟೆ ಅರಣಯ ಭೂಮಿ (ಮಿೇಸಲು ಅರಣಯ) ದಲ್ಲಿ 

ಶ್ಾೇನಿಸ ವ ಟ್ಟೆ ಬಿನ್ ಮೇನೆ ವ ಟ್ಟೆ ಎಂಬುವರು ಒತುುವರಿ ಭಡಿ ಮರಗಳ್ನುನ 

ಕಡಿದು, ಭಯಟ ಭಡಿ, ತ ಂಗು, ಅಡಿಕ  ಸಗೂ ರಬಬರ್ ಫ ಳ ದಿದುದ, ಅದರಲ್ಲಿ 

ಯ ಷಟಿ ಭಡಿರುವ ಬಗ ಗ.

DCF Udupi 17/03/2015 13/04/2015

2313 ಶ್ಾೇ ಸುಧಕರ ವ ಟ್ಟೆ, 

ಸ ೂಸೂರು ಗಾಮ, 

ಪೇಸೆ ಕಜ ಿ, ಉಡುಪಿ 

ತಲೂಿಕು ಮತುು 

ಇತರರು 

ಗಾಮಸಥರು,ಸ ೂಸೂರು 

ಹಲುವಳಿು ಉಡುಪಿ 

ತಲೂಿಕು ಸಗೂ ರ್ಜಲ ಿ

04/04/2015 147-1-

ಪಿ5, 31 

ಮತುು 

148-1-

ಪಿ12

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು ಸಗೂ ರ್ಜಲ ಿ, ಸ ೂಸೂರು ಮತುು ಹುಲುವಳಿು ಗಾಮದ ಕಜ ಿ 

ಗಾಮ ಂಚಯತ್ ಸದಸಯರು ಸಾಕರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಶ್ಾೇ ಟ್ಟ . ಸುಯ ೇಶ ಢ ಟ್ಟೆ, ಶ್ಾೇ 

ಫಲಕೃಷಣ ಢ ಟ್ಟೆ ಮತುು ಶ್ಾೇ ಶ್ನಂದ ಎಂಬುವುಾ ಅತಿಕಾಮಿಸಿದ ಬಗ ಗ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

13/04/2015 22/04/2015
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2316 ಶ್ಾೇ ವಿಠ್ಲ್ ಅಮಿೇಸ್ಟ, 

ಟ್ ೈಲರ್

 

ಉಪಧಯಕ್ಷರು,ಬಡಗುಫ 

ಟುೆ ಗಾಮ, ಮಣಿಲ, 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು.

9964022829

01/12/2015 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

80 ಬಡಗಫ ಟುೆ

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ ಸ ೂೇಬಳಿ, 80 ಬಡಗುಫ ಟುೆ ಸಗೂ ಶ್ವಳಿು 

ಗಾಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿಗ  ಸುಳ್ಳು ದಖಲ ಗಳ್ನುನ ಸೃಷ್ಟಠಸಿ, ಸ ೂೇಟ್ ಲ್ 

ಕಟೆಡಗಳ್ನುನ  ನಿಮಿಿಸಿರುವ ಬಗ ಗ.

Asst. 

Commissioner 

Chikmagalur Sub 

division

Chikmagalur

15/04/2015 30/04/2015

2335 ಷವಿಜನಿಕರು 

ನಿೇಯ  ಮತುು ಕ ಡೂರು 

ಗಾಮ, ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ,

14/05/2015 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ನಿೇಯ 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ, ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು ನಿೇಯ ೇ ಮತುು ಕ ಡೂರು ಗಾಮದ 12 ರಿಂದ 15 

ಅಡಿ ಅಗಲದ ಸಕಿರಿ ರಷ ು ಜಗವನುನ ಕ ಲವರು ಅಕಾಮಣ ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕ ೂೇರಿ ಅರ್ಜಿ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

23/12/2015 10/01/2016
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2348 ಶ್ಾೇಮತಿ 

ದುಗಿೂಜತಿಿ ಕ ೂೇಂ 

ಲ ೇ.ನಯಯಣ 

ೂಜರಿ ನಲೂಿರು 

ಗಾಮ, ಕಕಿಳ್ 

ಸ ೂೇಬಳಿ, ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

03/07/2015 387-1p1 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ನಲೂಿರು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು ಕಕಿಳ್ ಸ ೂೇಬಳಿ,  ನಲೂಿರು ಗಾಮದ ಸ ಿ 

ನಂ.387-1p1 ರಲ್ಲಿ ಸುಭರು 40 ರಿಂದ 50 ಎಕಯ ಯಷುೆ ಸಥಳ್ವನುನ 

ಅಕಾಮಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು ಕಕಿಳ್ ತಹಶ್ೇಲದರರಿಗ  ಆದ ೇಶ್ಸಲು 

ಕ ೂೇರಿ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

09/07/2015 20/07/2015

2359 ಫ ೇನಮಿ ಅರ್ಜಿ ಮೂಲಕ

 ಶ್ವಳಿು ಗಾಮ,ಉಡುಪಿ 

ಸ ೂೇಬಳಿ,ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

02/07/2015 51/1 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಶ್ವಳಿು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ  ಮತುು ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ ಸ ೂೇಬಳಿ, ಶ್ವಳಿು ಗಾಮದ ಸ ಿ 

ನಂ.51/1ರಲ್ಲಿ  130.00 ಎಕಯ  ಡಿಮೆ ಪಯ ಸ್ಟೆ ಇದುದ, ಇದರಲ್ಲಿ 3-25 ಎಕಯ  

ಜಮಿೇನನುನ ಯಮಚ್ಂದಾ ನಯಕ್ಸ ಅವರು ಒತುುವರಿ ಭಡಿರುವುದಲಿದ ೇ ಅತಿ ಫ ಲ  

ಫಳ್ಳವ ಮರಗಳ್ನುನ ಕಡಿದು ಭಯಟ ಭಡುತಿುದದಯ . ಈ ಬಗ ಗ ಕಾಮ ಜರುಗಸಲು 

ದೂರು.

DCF Udupi 29/07/2015 10/08/2015
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2387 ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ ೂಜತಿಿ ಕ ೂೇಂ 

ಜ ೂೇನ್ ಡಿಷ ೂೇಜ

ಜಡಿೆನಕ ೂಡುಿ, ಕಕುಿಂಜ  

ಗಾಮ, ಕುಂದುರ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

28/10/2015 246 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ಕಕುಿಂಜ 

, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, ಜಡಿೆನಕ ೂಡುಿ, ಕಕುಿಂಜ  ಗಾಮದ ಸ ಿ 

ನಂಬರ್ 246ರ ಸಕಿರಿ ಜಗದಿಲ್ಲ ಸಕಿರಿ ನ ಕರಯದ ಶ್ಾೇಮತಿ ಕಿವ  ೇರಿ ಡಿ.ವ ಟ್ಟೆ 

ಇವರು ಅಕಾಮಗ ಮನ  ನಿಮಿಿಸುತಿುರುವ ಬಗ ಗ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

16/11/2015 25/11/2015

2388 ಕೃಷಣ.ಎನ್.

ಕಡುಸ ೂಳ  ದರಖಸು 

ಮಣ ಿ 

ಗಾಮ,ಮುನಿಮಲು 

ಅಂಚ , ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

30/10/2015 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ಮಣ ಿ

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ, ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, ಮಣ ಿ ಗಾಮದ ಕಡುಸ ೂಳ  ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮ: 

ಜನಪಿಾಯ ಯ ೈಸ್ಟ ಕಪೇಿಯ ೇಶನ್ ಅಕಿೆಗರಣಿ ಭಲ್ಲೇಕರು ತಮಾ ಗರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ 

ಭಡಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಹಭಲ್ಲ ಕ ಲಸಗರರಿಗ  ಸಗೂ ಮಿಲ್ಲಿನ ನ ಕರರುಗಳಿಗ  

ಸುವಯಕೆಗ ಮಿಲ್ಲಿನ ಕೆದ 1-50 ಎಕಯ ಯಷುೆ ಸಕಿರಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಮನ  

ಕಟ್ಟೆಕ ೂಟ್ಟೆರುವುದಲಿದ ೇ ಕ ೈಗರಿಕ ಉದ ದೇಶಕೆಗ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನು ಕಬಳಿಕ  

ಮಡಿರುವುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಫ ೇಕ ಂದು ಮನವಿ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

16/11/2015 25/11/2015
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2395 ರಮೇಶ್, ಾಧನ 

ಕಯಿದಶ್ಿ

ರಕ್ ಗಾಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಮತುು ತರಫ ೇತಿ 

ಸಂಷ ಥ,ಟ್ಟ.ಟ್ಟ.ರಷ ು, 

ವಡ ೇರಸ ೂೇಬಳಿ, 

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

05/11/2015 158/2ಬಿ

, 168/2

ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ಕುಂದುರ

ವಕವಡಿ

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ, ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು,ವಕವಡಿ ಗಾಮದ ಸಕಿರಿ  ಾಢವಲ ಯು 

ಸ ಿ ನಂಬರ್ 158/2ಬಿ ರಲ್ಲಿ 1-57 ಎಕಯ , ಸ ಿ ನಂಬರ್ 168/2 ರಲ್ಲಿ 3.72 ಎಕಯ  

ಒಟುೆ 5.29 ಇದುದ, ಇದಕ ೆ ಸ ೂಂದಿಕ ೂಂಡಂತ  ಸಗರುವ ಖಸಗೇ ವಯಕಿುಗಳ್ಳ 

ಜಮಿೇನನುನ ಅಕಾಮಣ ಭಡಿ ಮನ ಯನುನ ನಿಮಿಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುತುಯ , ಈ ಅಕಾಮ 

ಒತುುವಿಾಯನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಫ ೇಕ ಂದು ಮನವಿ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

17/11/2015 25/11/2015

2409 ಸಯ ೂೇರ್ಜನಿ ಕುಲಲ್ 

ಕ ೂೇಂ ಅಣಿಣ ಕ .ಬಂಗ ೇರ 

ಕಜಕ ೆ ಮನ  ಕ ಿವ  

ಗಾಮ ಮತುು ಅಂಚ , 

ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

14/12/2015 175 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಅಜ ಕರು

ಕ ಿವ 

ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು ಕ ಿವ  ಗಾಮದ ಸ ಿ ನಂಬರ್ 175ರಲ್ಲಿ ಜ ೂೇಷ ಫ್ 

 ಾೇರಿಯವರು  ಅಕಾಮಣ ಭಡಿ ದರಿಯನುನ ಮುಚಿುದುದ , ಇದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಲು 

ಕ ೂೇರಿ ನಿೇಡಿರುವ ದೂರು.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

22/12/2015 10/01/2016
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2410 ಕ .ರ್ಜ. ಥ ೂೇಮಸ್ಟ ಬಿನ್ 

ಕ .ಸಿ. ಜ ೂೇಷ ಫ್

ಕಂಇಟ್ಟಿಂಗಲ್ ಮನ , 

ಮಣ ಿ ಗಾಮ, ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

14/12/2015 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ಮಣ ಿ

ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು ಮಣ ಿ ಗಾಮದ ಜ ೂಯೇತಿ ಸ ೈಸೂೆಲ್ ಬಳಿ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ 

ಅಕಾಮಣ ಭಡಿ ಅಂಗಡಿ ಕಟೆಡ ನಿಮಿಿಸಿದುದ, ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಿಿಸಿರುವ 

ಕಟೆಡವನುನ ತ ಗ ಯಲು ಆದ ೇಶ ಭಡಿ ಅಕಾಮಣ ಭಡಿದವರ ಮತುು ಭಡಲು 

ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ ವಿರುದಧ ಭೂ ಕಂದಯ ಅಧಿನಿಯಮ 192ಎ ರಂತ  ಕಾಮ 

ಜರುಗಸಫ ೇಕ ಂದು ದೂರು ನಿೇಡಿರುವ ಬಗ ಗ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

22/12/2015 10/01/2016

2413 ಮಸಬಲ ೂಜರಿ 

ಬಿನ್ ದಿ| ಅು 

ಕ ೂೇಟ್ಯನ್

"ಗುರುಾಷದ್" ಮುಲಿಡೆ 

ಗಾಮ, ಮಂಡೂೆರು 

ಅಂಚ , ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು, ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

28/12/2015 142-

2A3A 

ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ಮುಲಿಡೆ

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ. ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, ಮುಲಿಡೆ ಗಾಮದ ಸ ಿ ನಂಬರ್ 142-2A3A 

ಫ ಳ್ಾಣ್ ಮಂಡೂೆರು ಕಿನಿನಗ ೂೇಳಿ ಯಜಯ ರಷ ುಯ ಭರ್ಜಿನ್ ಅನುನಮುಲಿಡೆ ಗಾಮದ 

ನನಿಲುರ್ ಬಸ್ಟ ಷೆಯಂಡ್ ಬಳಿಯ ಜಯಯಮ ವ ಟ್ಟೆಯವರು ಅಕಾಮಣ ಭಡಿ 

ಷವಧಿೇನ ಡಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುದನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸುವ ಬಗ ಗ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

01/01/2016 20/01/2016
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2444 ಗ ೂೇಲ ಸಿ.ಮೂಲಯ 

ಬಿನ್ ದಿ.ಚ ೂೇಂಗಿ ಮೂಲಯ

'ಅನುಲಿವಿ' ಮನ  ನಂ.4-

159ಇ, ಹಯಗಾೇವ ನಗರ, 

3ನ ೇ ಮುಖಯರರಷ ು, 

ಮೂಡುಸಗಾ, ಕುಂರ್ಜಫ ಟುೆ 

ಅಂಚ  576102

05/03/2016 164/23.

164/21

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಶ್ವಳಿು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ/ತಲೂಿಕು/ಸ ೂೇಬಳಿ, ಶ್ವಳಿು ಗಾಮದ ಸ.ನಂ: 164/23ರಲ್ಲಿ .0.17 

ಷ ಂಟ್್, ಸರಕರಿ ಓಣಿ ಮತುು  164/21ರಲ್ಲಿ 0.03 ಷ ಂಟ್್ ಸರಕರಿ ಕ ಯ ಯನುನ 

ಖಸಗ ಸಂಷ ಥಮದ ಸಿಟ್ಟ ಡ ವಲಸ್ಟಿ ಭಲ್ಲೇಕರು ಸಗೂ ಇತರರು ಒತುುವರಿ 

ಭಡಿ ಕಟೆಡ ಮ ಲ ೇಔಟ್ ನಿಭಿಣ ಭಡಲು ಸಜಾಗದದಯ . ಅವುಗಳ್ನುನ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸುವ ಬಗ ಗ ದೂರು ಅರ್ಜಿ.

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

03/05/2016 15/05/2016

2459 ವಿಜಯ ಮಂಚಿ 

ನಗರಸಬ 

ಸದಸಯರು,ಉಡುಪಿ ನಗರ 

ಸಬ , ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ,

25/05/2016 51/3 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಶ್ವಳಿು

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ/ತಲೂಿಕು/ಸ ೂೇಬಳಿ, ಶ್ವಳಿು ಗಾಮದ ಸ ಿ ನಂಬರ್ 51/3ರಲ್ಲಿ 

ಅಂದಜು 10-00 ಎಕಯ  ಜಮಿೇನನುನ ಸಿಂಡಿಕ ೇಟ್ ಟ್ ೈನಿಂಗ್ ಷ ಂಟರ್ ಸ ಸರಿನಲ್ಲಿ 

ಮಣಿಲ ಭಸ  ಕುಲಧಿತಿಗಳದ ಡ|| ಯಮದಸ್ಟ  ೈ ರವರು ಅಕಾಮಗ 

ಒತುುವರಿ ಭಡಿಕ ೂಂಡು ಕಟೆಡ ನಿಭಿಣ ಭಡಿ ಲಕ್ಷಗಟೆಲ  ಫಡಿಗ  

ಡ ಯುತಿುರುವುದಗಯೂ, ಇದು ಡಿಮೆ್ಡ ಪಯ ಸ್ಟೆ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನಗರುವುದರಿಂದ 

ಸ ಿ ಭಡಿಸಿ ಸಕಿರದ ವಶಕ ೆ ತ ಗ ದುಕ ೂಳ್ಳುವಂತ  ಕ ೂೇರಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

04/06/2016 20/06/2016
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2469 ಟ್ಟ.ಸದನಂ  ೈ. 

ಬರತ್ ಷ ೂೆೇರ್, 

ಎಂ.ಐ.ಟ್ಟ ಮುಖಯ ರಷ ು, 

ಮಣಿಲ _ 576104 

10/06/2016 281/1B3 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಸ ಗಿ

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು, ಕಸಫ ಸ ೂೇಬಳಿ, ಸ ಗಿ ಗಾಮದ ಸ ಿ ನಂಬರ್ 281/1B3 

ರಲ್ಲಿ 0.84 ಷ ಂಟ್್ ಸಕಿರಿ ಜಗವಿದುದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲ ಎಂಬುವವರು 0.05½ 

ಷ ಂಟ್್ ಸಕಿರಿ ಜಗವನುನ ಬಳ್ಸಿ ಣಿಜಯ ಮಳಿಗ ಗಳ್ನುನ ಕಟ್ಟೆರುವುದನುನ  

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ ರಷ ುಯನುನ ಉಯೇಗಸುವಂತ  ಆದ ೇಶ ಭಡಫ ೇಕ ಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿಸಿರುತುಯ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

25/06/2016 15/07/2016

2475 ಶ್ಾೇಮತಿ ಗುಲಬಿ 

ೂಜತಿಿ ಕ ೂೇಂ 

ಮಸಬಲ ೂಜರಿ 

ಅಂಬುಜಕ್ಷ್ಮ 

ಕಂ ಂಡ್, ಸುಜತ 

ಸ ೂೇಟ್ ೇಲ್ ಹತಿುರ, 

ತ ೂಟೆಂ-ಪೇಸ್ಟೆ,576118 

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು 

ಮತುು ರ್ಜಲ ಿ.

02/07/2016 3/1A1 ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ

ಕ ೂಡವೂರು

ಉಡುಪಿ ತಲೂಿಕು, ಕ ೂಡವೂರು ಗಾಮದ ಸ ಿ ನಂ.3/1A1ರಲ್ಲಿ 1.04 ಎಕಯ  

ಸಕಿರಿ ಜಗ ರಂಫ ೂೇಕ ಾದ ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಯ ೂೇರ್ಜನಿ.ಆರ್.ೂಜರಿ ಇವರು 

ಮನ ಗಳ್ನುನ ಕಟ್ಟೆ ಫಡಿಗ  ಡ ಯುತಿುರುತುಯ ,  ಗಾಮಕರಣಿಕರು ಮತುು ಕಂದಯ 

ನಿೇಕ್ಷಕರು ಮವುದ ೇ ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಂಡಿರುವುದಿಲಿ. ಕನೂನುರಿೇತಯ ಕಾಮ 

ಕ ೈಗ ೂಳ್ಳುವಂತ  ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತುಯ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

13/07/2016 25/07/201670
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2481 ಗಾಮಸಥರು, 

ಭಳ್ ಗಾಮ, 

ಅಜ ಕರು ಸ ೂೇಬಳಿ, 

ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

08/05/2016  ಭಳ್ 

ಗಾಮದ

 

ಸಕಿರಿ

 

ಜಮಿೇನು

ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಅಜ ಕರು

ಭಳ್

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ, ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, ಭಳ್ ಗಾಮದ ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನನುನ ಸಗೂ 

ಸೂರಂಟ್ಟ ಷವಿಜನಿಕ ರಷ ುಯನುನ ಆತಿಕಾಮಿಸಿ ಕ ೂೇಟ್ಟಗಟೆಲ  ಮನ , ಮನ  ಅಂಗಳ್, 

ಸಗೂ ಕಂ ಂಡ್, ವ ೇಖರ್  ಆನಂದ ವ ಟ್ಟೆಯವರು ಕಟ್ಟೆರುತುಯ . ಇದಕ ೆ ಗಾಮ 

ಮಟೆದ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳ ಸಹಕರ ನಿೇಡಿರುತುಯ . ಈ ಅತಿಕಾಮಣವನುನ ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಿ 

ಹಿಂದಿನಂತ  ರಷ ುಯನುನ ಷವಿಜನಿಕರಿಗ  ಮುಕುಗ ಬಿಟುೆಕ ೂಡಫ ೇಕಗ ದೂರು 

ಸಲ್ಲಿಸಿರುತುಯ 

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

02/08/2016 05/09/2016

2485 ಶ್ಾೇಮತಿ ರಶ್ೇದ ಫನು 

ತಂದ  ಶಬಿಬೇರ್    ಹುಷ ೇನ್      

ಆಾ ಮಂರ್ಜಲ್   , 

ಗ ೂೇಕುಲ್   ಕಂ ಂಡ್   , 

ಕುಕುೆಂದೂರು ಗಾಮ, 

ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ

22/08/2016 524/4 ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ಕಷಬ

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ, ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, ಕಷಬ ಗಾಮದ ಸ.ನಂ.524/4 ರ ಸಕಿರಿ 

ರಷ ುಯ ಮೇಲ  ಅಕಾಮಗ ವ ಡೆನುನ ಕಟ್ಟೆರುವುದನುನ ಕೂಡಲ ೇ 

ತ ರವುಗ ೂಳಿಸಫ ೇಕ ಂದು ಸಗೂ ಭೂ ಕಂದಯ ಕನೂನಿನ ಕಲಂ 94 ಸಿ ಾಕರ 

ಮರಿಗೂ ಮಂಜೂರು ಭಡಕೂಡದ ಂಬುದಗ ದೂರು ದಖಲ್ಲಸಿರುತುಯ 

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

25/08/2016 10/09/2016
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2514 ಮಂಜುವ ಟ್ಟೆ ಷಲ್ಲಗಾಮ 

ಕ ಂಚ್ನೂರು ಗಾಮ, 

ವಂಡ ೈ ಸ ೂೇಬಳಿ, 

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, 

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

29/11/2016 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದುರ

ವಂಡ ್

ಕ ಂಚ್ನೂರು

ಕುಂದುರ ತಲೂಿಕು, ವಂಡ ೈ ಸ ೂೇಬಳಿ, ಕ ಂಚ್ೂರು ಗಾಮದ ಜನಧಿನ ಉಡು 

ಮತುು ಕುಟುಂಬದವರಿಗ   ಸಕಿರಿ ಜಮಿೇನು ಮಂಜೂಯತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ 

ಮಿೇರಿದ ಜಮಿೇನನುನ ಮಂಜೂಯತಿ ಭಡಲಗರುವ ಅಕಾಮ ಭೂ ಮಂಜೂಯತಿ 

ಬಗ ಗ ಕನೂನು ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳಿು ಎಂಬುದಗ ದೂರು ದಖಲ್ಲಸಿರುತುಯ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

01/12/2016 15/12/2016

2534 ರಿಜ ನಯೆ ಕ ೂೇಂ 

ಪರಲ ನಯೆ

ನಡಿಫ ಟುೆ_ಕ ೈರಫ ಟುೆ 

ಕಲಯ ಅಂಚ  ಕಕಿಳ್ 

ತಲೂಿಕು ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ.

01/02/2017 233, 5-

00 

ಎಕಯ 

ಉಡುಪಿ

ಕಕಿಳ್

ಕಕಿಳ್

ಕಲಯ

ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲ ಿ,ಕಕಿಳ್ ತಲೂಿಕು, ಕಲಯ ಗಾಮದ ಸಕಿರಿ ಸ ಿ ನಂಬರ್ 233ರಲ್ಲಿ 

ಸುಭರು 5-00 ಎಕಯ ಗೂ ಮೇಲಟುೆ ಜನಕಿ ಕ ೂೇಂ ದ ೇಜು ನಯೆ ಮತುು ುನಿೇತ್ 

ಬಿನ್ ದ ೇಜು ನಯೆ ಕ ೈರಫ ಟುೆ ಕಲಯ ಗಾಮ ಇವರು ಅನಧಿಕೃತಗ ಆಕಾಮಣ 

ಭಡಿ ಷವಧಿೇನಡಿಸಿಕ ೂಂಡಿರುತುಯ . ಇವರ ವಿರುದಧ ಸಗೂ ಆಕಾಮಣಕ ೆ ಸಹಕರ 

ನಿೇಡಿರುವ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ ವಿರುದಧ ಕಿಾಮಿನಲ್ ಕ ೇಸು ಸಕಫ ೇಕ ಂದು ದೂರು 

ದಖಲ್ಲಸಿರುತುಯ .

Deputy 

Commissioner 

Udupi District

04/02/2017 15/02/201774
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Closed date

509 ಡಿ.ಜಿ.ಹೆಗ್ೆೆ 

ದೂರಹಣಿ ಮೂಲಕ 

9036932260

17/02/2010 ----------

----

ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಸಿದ್ಹಾುರ

ಉಂಬಳಮನೆ

ಹಿರೆಕೆೈ(ತ್ಹಾಗಲಿ)

ಅರಣ್ಾದ ಜಮೀನನನನ ಒತ್ನತರಿ ಮಹಡಿರನ ಬಗ್ೆೆ. Tahsildar,Siddapur

a Taluk

18/02/2010 11/03/2010

567 ಷನಬಬರಹಯ ಗಣೆೀವ 

ಯಹಯಿ 

ದೂರಹಣಿ ಮೂಲಕ 

247321

23/02/2010 ----------

---

ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಹೊನಹನರ

ಹೊನಹನರ

ಬಹಳಹುರ

ಶ್ರಿ.ನಹರಹಯಣ್ ರಹಮಯಹಗಿ ನಿೃತ್ತ ಶ್ರಕ್ಷಕರನ 4ಎಕರೆ ಜಮೀನನನನ ಒತ್ನತರಿ 

ಮಹಡಿರನ ಬಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Honnava

r  Taluk

25/02/2010 16/03/2010

District Name:ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ದಿನಹಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1

2



1019 ವಿವವನಹಥ 

ೆಂಕಟರಮಣ್ ಹೆಗಡೆ

ುಟಟನಮನೆ, ಶ್ರರಸಿ 

ತ್ಹಲೂೂಕನ

ಉ.ಕ.-581402

ಅಜಿಿಮೂಲಕ

11/10/2010 111, 113 ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಸಿಸಿಿ

ಸನಲೆೀಕಲ್

ುಟಟನಮನೆ

ುಟಟನಮನೆ ಗ್ಹಿಮದ ಷ.ನಂ:111, 113ರಲಿೂ ಶ್ರಿೀ.ನಹಗರಹಜ, ಮಂಜ, 

ಮಡೆಿವವರ ಹಹಗೂ ಇತ್ರರನ ಒತ್ನತರಿ ಮಹಡಿಕೊಂಡನ ಗೃಸ ನಿಮಹಿಣ್ ಮಹಡಿ 

ಕಹಂಪ ಂಡ್ ಹಹಕಿಕೊಂಡನ ಅಡಿಕೆ ತ್ೆಂಗನ ಮೊದಲಹದುಗಳನನನ 

ಮಹಡನತ್ತತರನುದನನನ ತ್ಡೆದನ ಒತ್ನತರಿ ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಷಲನ ಕೊೀರಿಕೆ.

D.C.Uttar Kannada 12/10/2010 02/11/2010

1272 ರೊೀಶನ್ ಎಸ್. 

ನೆೀತ್ಹಿಳಿ

18/154 ಡಿ.ಆರ್.ಟಿ.

ಬಂಗೂರ ನಗರ, 

ದ್ಹಂಡೆೀಲಿ

ಉತ್ತರ ಕನನಡ-581 325

ಅಜಿಿಮೂಲಕ

9448236826

14/01/2011 3 ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಸಳಿಯಹಳ

ದ್ಹಂಡೆೀಲಿ

ಕನಂಬಹರಕೊ

ಕನಂಬಹರಕೊ ಗ್ಹಿಮದ ಷ.ನಂ:3ರ ಷಕಹಿರಿ ಜಮೀನನನನ ಕೆೈಗ್ಹರಿಕಹ 

ಉದ್ೆಾೀವಕಹಾಗಿ ಮಂಜೂರನ ಮಹಡಿದ ಜಮೀನನನನ ಅಕಿಮಹಗಿ ಶ್ರಿೀ.ಮಹೆೀಂದಿ 

ಕನಮಹರ್ ಎಂಬನರನ ಒತ್ನತರಿ ಮಹಡಿಕೊಂಡನ ಕಹಂಪ ಂಡ್ 

ನಿಮಿಸಿರನುದನನನ ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಷಲನ ಕೊೀರಿಕೆ.

D.C.Uttar Kannada 17/01/2011 04/02/2011

1484 ರಹಜನ ಮಂಜನನಹಥ 

ನಹಯಾ

ಷದಷಾರನ, ಟಟಣ್ 

ಂಚಹಯತ್

ಯಲಹೂುರ-581 359

ಉತ್ತರಕನನಡ ಜಿಲೊ

ಅಜಿಿಮೂಲಕ

13/04/2011 - ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಯಲಹೂುರ

ಯಲಹೂುರ

ಯಲಹೂುರ

ಯಲಹೂುರ ಹಾಪ್ತತಯ ಷಕಹಿರಿ ಅರಣ್ಾ ಭೂಮಯನನನ ಅಕಿಮಹಗಿ ಶ್ರಿೀ 

ಗ್ೊೀಪಹಲಕೃಶಣ ಹೆಗಡೆ (ಎ.ಸಿ.ಎಫ್) ರರನ ಮಂಜೂರನ ಮಹಡಿರನುದರ ಬಗ್ೆೆ 

ಕಿಮ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲನ ಕೊೀರಿಕೆ.

D.C.Uttar Kannada 15/04/2011 05/05/2011

4

5
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2022 ಅಭಿಜಿತ್ ಚಟಜಿಿ

ನಿದ್ೆೀಿವಕರನ, ನೂಾ 

ಲೆ್ಿ ಹಹಸಿಟಹಲಿಟಿ 

ಪೆೈ.ಲಿ. ಕಛೆೀರಿ : ಂಜ್ 

ಲಹಯ್ಡೆ ಹ ಸ್, 17-18, 

ನೆಸರೂ ಪಹಾಲೆಸ್, ನೂಾ 

ದ್ೆಸಲಿ-110019. ದೂ: 

+91-11-26962176. 

ಅಜಿಿಮೂಲಕ 

06/03/2013 1301/4 ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಕನಮನಟ

ಗ್ೊೀಕಣ್ಿ

ಗ್ೊೀಕಣ್ಿ

ಗ್ೊೀಕಣ್ಿ ಗ್ಹಿಮದ ಷ.ನಂ:1301/4ರ ಕನಜನಿ ಮಜರೆಯ (ಓಂ ಬೀಚಿನ) 

ಜಹಗದಲಿೂ ಶ್ರಿೀ. ಮಹಹಬಲೆೀವವರ ಗ್ ಡ ರರನ ಅಕಿಮಹಗಿ ಒತ್ನತರಿ 

ಮಹಡಿಕೊಂಡನ ಉಹಹರ ಗೃಸನನನ ನಿಮಿಸಿರನುದನನನ ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಷಲನ 

ಕೊೀರಿಕೆ.

D.C.Uttar Kannada 07/03/2013 03/04/2013

2142 ನಹರಹಯಣ್ ರಹಮಕೃಶಣ 

ಕೊೀಮಹರ

ಕೆ/ಎಫ್, ಶ್ರಿೀಧರ ವೆಟಿಟ 

ಬಲಿೆಂಗ್, ಅಬಿ 

ಪೆಟೊಿೀಲ್ ಬಂಕ್ 

ಎದನರನ, ಸಿಸಿಿ 

ಯಲಹೂುರ ರಸ್ೆತ, ಶ್ರರಸಿ 

ತ್ಹಲೂೂಕನ

ಅಜಿಿಮೂಲಕ

9449285987

22/01/2014 ಷ.ನಂ:68 

ಅ1ಅ1ಅ1

ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಯಲಹೂುರ

ಯಲಹೂುರ

ಯಲಹೂುರ

ಯಲಹೂುರ ಟಟಣ್ ರವಿೀಂದಿ ನಗರದ ಅರಣ್ಾ ಜಮೀನಿನ ಷ.ನಂ:68 

ಅ1ಅ1ಅ1ರಲಿೂ ಶ್ರಿೀ.ಮೊೀಸನ್ ಗಣ್ತ್ತ ನಹಯಾ ಮತ್ನತ ಶ್ರಿೀಮತ್ತ. ಷನಣ್ಿ 

ಮೊೀಸನ ನಹಯಾ ರರನ ುನ: ಅಕಿಮಹಗಿ ಕಟಟಡ ನಿಮಹಿಣ್ 

ಮಹಡನತ್ತತರನುದನನನ ಹಹಗೂ ಹಣಿಜಾ ಉದ್ೆಾೀವಕೆಾ ವೆಡ್ ಗಳನನನ ನಿಮಿಸಿ 

ಬಹಡಿಗ್ೆಗ್ೆ ನಿೀಡಿರನುದನನನ ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಷಲನ ಕೊೀರಿಕೆ.

Deputy 

Conservator of 

Forest Yellapura 

Sub Division 

Uttarakannada

23/01/2014 22/02/2014

2222 ಶ್ರಿೀ.ವಿವವನಹಥ 

ೆಂಕಟರಮಣ್ ಹೆಗಡೆ

ುಟಟನಮನೆ, ಶ್ರರಸಿ 

ತ್ಹಲೂೂಕನ, ಉತ್ತರಕನನಡ 

ಜಿಲೊ. ಅಜಿಿಮೂಲಕ

07/08/2014 111, 112, 113 ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಸಿಸಿಿ

ಸನಲೆೀಕಲ್

ುಟಟನಮನೆ

ುಟಟನಮನೆ ಗ್ಹಿಮದ ಷ.ನಂ:111, 112, 113ರಲಿೂನ ಷಕಹಿರಿ ಬೆಟಟದ ಜಹಗನನನ 

ಶ್ರಿೀ.ಜೆೈಂತ್, ನಹಗ ನಹಯಾ, ಿಕಹವ ಮನರಿಗ್ೆ, ವಹರದ್ಹ ಮರಿಗ್ೆ, 

ನವಿೀನ ಷನಬಹಿಯ ನಹಯಾ ಹಹಗೂ ಇತ್ರರನ ಅಕಿಮಹಗಿ ಒತ್ನತರಿ 

ಮಹಡಿಕೊಂಡಿರನುದನನನ ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಷಲನ ಹಹಗೂ ಷದರಿ ಜಹಗದಲಿೂನ ಗಡಿ 

ತ್ೊೀರಿಷನ ಗಡಿಕಲನೂಗಳನನನ ನಹವಡಿಸಿರನರ ವಿರನದಧ ಕಹನೂನನ ರಿೀತ್ಹಾ 

ಷೂಕತ ಕಿಮ ಕೆೈಗ್ೊಳಳಲನ ಕೊೀರಿಕೆ.

D.C.Uttar Kannada 08/08/2014 08/09/2014

6

7
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2255 ೆೈ.ಪ್ತ. ನಹಯಕ್

ನಂ.10/2, "ರೆೀಣ್ನಕಹಂಬ 

ನಿಲಯ", 1ನೆೀ ಮನಖ್ಾ 

ರಸ್ೆತ, 1ನೆೀ ಅಡೆ ರಸ್ೆತ, 

ವಿೆೀಕಹನಂದನಗರ, 

ಬ.ಎಸ್.ಕೆ. 3ನೆೀ ಸಂತ್, 

ಬೆಂಗಳೂರನ-560 085. 

ಅಜಿಿಮೂಲಕ

02/12/2014 9, 11 ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಸಿಸಿಿ

ಬನಹಸಿ

ಕೊ

ಉಂಚಳಿಳ ಗ್ಹಿಮ ಂಚಹಯತ್ ಹಾಪ್ತತಯ ಕೊ ಗ್ಹಿಮದ ಷ .ನಂ:9 ಮತ್ನತ 

11ರಲಿೂನ ಕೆರೆ ಜಮೀನಿನಲಿೂ ಕೆಲು ಿಭಹವಿಗಳು ಅಕಿಮಹಗಿ ಒತ್ನತರಿ 

ಮಹಡಿಕೊಂಡನ ಗೃಸ ಹಹಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳನನನ ನಿಮಿಸಿರನುದನನನ 

ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಸಿ, ಷದರಿ ಜಹಗನನನ ಸ್ಹಿಜನಿಕ ಉಯೀಗಕೆಾ ಮೀಷಲಿಡಲನ 

ಕೊೀರಿಕೆ.

D.C.Uttar Kannada 03/12/2014 04/01/2015

2291 ಮಂಜನನಹಥ 

ನಹಯಾಮತ್ನತ 

ಸ್ಹಿಜನಿಕರನ 

ಸನಳೆಗ್ಹರ ಗ್ಹಿಮ, 

ಹೊನಹನರ ತ್ಹಲೂೂಕನ, 

ಉತ್ತರ ಕನನಡ ಜಿಲೊ

29/12/2014 3 ಉತ್ತರ ಕನನಡ

ಹೊನಹನರ

ಮಹವಿನಕನಹಿ

ಸನಳೆಗ್ಹರ

ಉತ್ತರ ಕನನಡ ಜಿಲೊ. ಹೊನಹನರ ತ್ಹಲೂೂಕನ, ಸನಳೆಗ್ಹರ ಗ್ಹಿಮದ ಷೆೀಿ 

ನಂಬರ್ 3ರ ಷಕಹಿರಿ ಜಮೀನನನನ ಗಂಗ್ಹಬಹಯಿ ಕೊೀಂ ಗಣೆೀವಭಟಟ 

ಗ್ೆೀರನಸ್ೊಪಹ (ಮಹರನತ್ತ ಗನರೂಜಿ ಬಂಗ್ಹರಮಕಿಾ) ಇರನ ಒತ್ನತರಿ ಮಹಡಿ 

ಕಟಟಡನನನ ಕಟಿಟ ಅತ್ತಕಿಮಣ್ ಮಹಡಿರನ ಬಗ್ೆೆ.

Tahsildar,Honnava

r Taluk

26/02/2015 15/03/201510

9



PGC 

No.

Name of Informant Date of 

Reciept

Survey No. District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

535 ರವುರಮ

ದೂರಣಿ ಮೂಲಕ 

9972944704

18/02/2010 ----------- ವಿಜಯುರ

ಇಂಡಿ

ಫಳಳ್ ೊಳ್ಳೊ

ಫಳಳ್ ೊಳ್ಳೊ

ಸುಮರು 12ಜನರು ವಲ್ಯ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನನುು  ಒತ್ುಿರಿ 

ಮಡಿ ಮನ್ಗಳನುು ಕಟ್ಟಿರು ಫಗ್್ೆ..

Tahsildar,Indi 

 Taluk, Indi.

20/02/2010 14/03/2010

624 ಬಿ.ಬಿ. ರ್್ೂಟ್ಿಲಗಿ

ನಾಯದಿಗಳು, ಮು.ಪೀ.ಇಂಡಿ

ಇಂಡಿ ತ. ವಿಜುರ ಜಿ.

ಅಜಿಾಮೂಲಕ

10/03/2010 ವಿಜಯುರ

ಇಂಡಿ

ಇಂಡಿ

ಇಂಡಿ

ಇಂಡಿ ಗ್ಾಮದ ಸುಮರು 500 ಎಕರ್ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನುು ಕಂದಯ 

ಇಲಖ್ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ವಮೀಲಗಿ ಅಕಾಮಗಿ ರಬರ್ ಮಡು ಫಗ್್ೆ.

Tahsildar,Indi 

 Taluk, Indi.

10/03/2010 31/03/20102

District Name:ವಿಜಯಪುರ
ದಿನಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1



645 ಶ್ಾೀ ೂಜರ

ಕುಳ್ೀ ಕುಮಟ್ಗಿ ಗ್ಾಮ, ಸಂದಗಿ 

ತಲೂೂಕು, ಬಿಜುರ ಜಿಲ್ೂ

ದೂರಣಿ ಮೂಲಕ

9901554559

24/03/2010 114 ವಿಜಯುರ

ಸಂದಗಿ

ಸಂದಗಿ

ಕುಳ್ೀ ಕುಮಟ್ಗಿ

ಕುಳ್ೀಕುಮಟ್ಗಿ ಗ್ಾಮದ ಸ್ಾ ನಂ.114 ಮುಪತ್ ಗ್ಯರಣ ಇದರಲ್ಲೂ 

ಾಭವಿ ಾಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಗ್ಾಮ ಂಚಯತ್ತಯರು ಖಸಗಿಯರಿಗ್್ 

ಖತ್ ಮಡಿಸುತ್ತಿರುುದಗಿ ದೂರು.

Tahsildar,Sin

dagi Taluk, 

Sindagi.

24/03/2010 15/04/2010

739 ನಂಗಪ ಎಂ. ಲ್ಲಕರ್

ಮೀರಟ್ಗಿ ಗ್ಾಮ, ಸಂದಗಿ ತ. 

ಬಿಜುರ ಜಿಲ್ೂ.

ಅಜಿಾಮೂಲಕ

13/05/2010 - ವಿಜಯುರ

ಸಂದಗಿ

ಸಂದಗಿ

ಮೀರಟ್ಗಿ ಗ್ಾಮ

ಮೀರಟ್ಗಿ ಗ್ಾಮದ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನಗ್್ ಂಚಯಿತ್ತ ಗ್ಮ ನಮೂನ್-

9ರಲ್ಲೂ ಸ್ೀರಿಸ ಮರಟ್ ಮಡುತ್ತಿರುುದನುು ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯು ಫಗ್್ೆ ಮತ್ುಿ 

ರ್ಯಿಿರಿಸದ ಉದ್ಿೀವರ್್ೆ ಫಳಸು ಫಗ್್ೆ.

Tahsildar,Sin

dagi Taluk, 

Sindagi.

14/05/2010 04/06/2010

1081 ಉದಾನ ಉಳ್ಳಸ ಹ್ೂೀರಟ್ ್ೀದಿರ್್

ಬಿೀರಪ ನಗರ, ಇಂಡಿ ತಲೂೂಕು

ವಿಜುರ ಜಿಲ್ೂ

ಅಜಿಾಮೂಲಕ

11/11/2010 - ವಿಜಯುರ

ಇಂಡಿ

ಇಂಡಿ

ಇಂಡಿ

ಇಂಡಿ ಟ್ಿಣದ ಬಿೀರಪ ನಗರದ ಹಳ  ್ಸಲ್ೂೀಟ್ಗಿ ರಸ್ಿಗ್್ 

ಹ್ೂಂದಿರ್್ೂಂಡಂತ್ ಇರು ಯ ಂದರಗಿ ಫ್ೂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಉದಾನನರ್್ೆ 

ಸಂಕ್ತಾಸು ರಸ್ಿ ಜಗನುು ಶ್ಾೀ.ಜಿ.ಡಿ.ಫಗಲ್ಲ ಹಗೂ ರ್್.ವಿ. ಪಟ್ಟೀಲ 

ಎಂಫುರು ಒತ್ುಿರಿ ಮಡಿರ್್ೂಂಡು ಗೃಹ ನಮಾಣ ಮಡಿರುುದನುು 

ಹಗೂ ಉದಾನನದಲ್ಲೂ ದ್ೀಸಾನ ನಮಾಣ ಮಡುತ್ತಿರುುದನೂು ಸಹ 

ತ್ರುಗ್್ೂಳ್ಳಸ ಉದಾನನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ರ್್ೂೀರಿರ್್.

Tahsildar,Indi 

 Taluk, Indi.

12/11/2010 02/12/2010

3

4

5



1421 ರಫೀಕ ಹಸನಸಫ ಮುಲೂ ಹಗೂ 

ಇತ್ರರು

ಅಜಿಾಮೂಲಕ

19/03/2011 ಸಸನಂ. 

637/2, 629, 

628, 627, 

620 ಹಗೂ 

ಇತ್ರ್

ವಿಜಯುರ

ಬಿಜುರ

ಬಿಜೂರ

ಕಸಬ ಬಿಜೂರ

ಬಿಜುರ ನಗರದ ರ್ಡಾ ನಂ:6 (ಸಸನಂ:637/2, 629, 628, 629, 620 

ಹಗೂ ಇತ್ರ್) ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಜನಕರು ಅನಧಿಕೃತ್ಗಿ 

ಗುಡಿಸಲು ಹಗೂ ಮನ್ಗಳು ನಮಾಸರ್್ೂಂಡಿರುುದನುು ತ್ರುಗ್್ೂಳ್ಳಸಲು 

ರ್್ೂೀರಿರ್್.

D.C.Bijapur 21/03/2011 11/04/2011

1440 ಸಾಜನಕರು, ಬಿಜುರ

ಅಜಿಾಮೂಲಕ

28/03/2011 - ವಿಜಯುರ

ಬಿಜುರ

ಬಿಜೂರ

ಕಸಬ ಬಿಜೂರ

ಬಿಜುರ ನಗರದಲ್ಲೂನ ಗ್್ೂೀಲ್ ಗುಂಫಜ್ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಾರಿ ಜಮೀನನಲ್ಲೂ 

ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ೀದ್ಯದ ಶ್ಾೀ. ಚ್ನುವ್ಟ್ಟಿ ರರು ಅಕಾಮಗಿ ಗೃಹ 

ನಮಾಸುತ್ತಿರುುದರ ಫಗ್್ೆ ಕಾಮ ರ್್ ಗ್್ೂಳೊಲು ರ್್ೂೀರಿರ್್.

Commissione

r, CMC, 

Bijapur

29/03/2011 19/04/2011

1573 ಮಲ್ಲೂರ್ಜುಾನ ಕರಫಸಯಾ ಮಠ 

ಹಗೂ ಸಾಜನಕರು

ರ್್ೀವನಗರ, ಫಸನಬಗ್್ೀಡಿ 

ಗ್ಾಮ ಮತ್ುಿ ತಲೂೂಕು

ಬಿಜುರ ಜಿಲ್ೂ

ಅಜಿಾಮೂಲಕ

31/05/2011 - ವಿಜಯುರ

ಫಸನ ಬಗ್್ೀಡಿ

ಫ.ಬಗ್್ೀಡಿ

ಫ-ಬಗ್್ೀಡಿ

ಫಸನಬಗ್್ೀಡಿ-ಬಿಜುರ ರಸ್ಿಯ ಜಗನುು ರಸ್ಿ ಬಜು ಇರು 

ರ್್ಲು ಸಾಜನಕರು ಅಕಾಮಗಿ ಒತ್ುಿರಿ ಮಡಿರ್್ೂಂಡು ಗೃಹ 

ನಮಾಸರ್್ೂಂಡಿರು ಫಗ್್ೆ ಹಗೂ ಾಜಪಿತ್ ಫಾಹಮಕುಮರಿ ಕಟ್ಿಡದಿಂದ 

ಹ್ೂಸ ರ್್ೂೀಟ್ಟಾನರ್ಗಿನ ಸಾಜನಕ ರಸ್ಿಯಲ್ಲೂನ ಅಕಾಮ ಕಟ್ಿಡಗಳನುು 

ತ್ರುಗ್್ೂಳ್ಳಸಲು ರ್್ೂೀರಿರ್್.

Tahsildar,Bas

vana 

Bagewadi 

Taluk, 

Basvana 

Bagewadi.

01/06/2011 21/06/2011

7

8

6



1776 ಅಜಿೀಜ್ ಎ ಯದರ್ಡ

ಸರ್ಪ ರ್ೂೀಜ ರಸ್ಿ, ಅಥಣಿ ಗಲ್ಲೂ, 

ಬಿಜುರ ಜಿಲ್ೂ. ಅಜಿಾಮೂಲಕ

15/10/2011 ರ್ಡಾ 

ನಂ.28 ಮತ್ುಿ 

29

ವಿಜಯುರ

ಬಿಜುರ

ಬಿಜೂರ

ಕಸಬ ಬಿಜೂರ

ಬಿಜುರ ನಗರಸಭ್ಯ ರ್ಡಾ ನಂ.28 ಮತ್ುಿ 29 (ಅಥಣಿ ಗಲ್ಲೂ ಸಖಪ 

ರ್ೂೀಜ ಓಣಿ) ರಲ್ಲೂ ಸಾಜನಕರು ತ್ಮಮ ಮನ್ಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ಿ 

ಜಗನುು ಹ್ಚ್ುುರಿಯಗಿ ಅಕಾಮಸರ್್ೂಂಡು ಕಟ್ಿಡಗಳನುು 

ನಮಾಸರ್್ೂಂಡಿರುುದನುು ತ್ರುಗ್್ೂಳ್ಳಸಲು ರ್್ೂೀರಿರ್್.

Commissione

r, CMC, 

Bijapur

17/10/2011 12/11/2011

1857 ಈವವರ ಆರ್. ಗ್ೌಡ

ಯ-47, ನಡಗುಂದಿ, ಫಸನ 

ಬಗ್್ೀಡಿ, ಬಿಜುರ ಜಿಲ್ೂ. 

ಅಜಿಾಮೂಲಕ

01/02/2012 394/1, 395 ವಿಜಯುರ

ಫಸನ ಬಗ್್ೀಡಿ

ಫ.ಬಗ್್ೀಡಿ

ಫ-ಬಗ್್ೀಡಿ

ನಡಗುಂದಿ ಗ್ಾಮದ ಸ.ನಂ:394/1, 395ರಲ್ಲೂನ ಸಾಜನಕ ರಸ್ಿ ಜಗದಲ್ಲೂ 

ಅಕಾಮಗಿ ಶ್ಾೀ.ಫಸಪ ಭೀಮಪ ಜಟ್ಿಗಿ, ಶ್ಾೀ.ಯಹಫೂಫ ಸಫ ಹಗೂ 

ಇರ ಸಹ್ೂೀದರರು ಗೃಹ ನಮಾಣ ಮಡಿರುುದನುು ತ್ರುಗ್್ೂಳ್ಳಸಲು 

ರ್್ೂೀರಿರ್್.

Tahsildar,Bas

vana 

Bagewadi 

Taluk, 

Basvana 

Bagewadi.

01/02/2012 26/02/2012

1968 ಎನ್.ಎಸ್. ೂಜರಿ

ಮುರ್ೆಂ, ಮಧಬವಿ, ವಿಜುರ 

ತಲೂೂಕು ಮತ್ುಿ ಜಿಲ್ೂ. 

ಅಜಿಾಮೂಲಕ

03/11/2012 92 ವಿಜಯುರ

ಬಿಜುರ

ಬಿಜೂರ

ಮಧಭವಿ

ಮಧಬವಿ ಗ್ಾಮದ ಸ.ನಂ:92ರಲ್ಲೂ ಅಕಾಮ ಒತ್ುಿರಿಯನುು ತ್ರುಗ್್ೂಳ್ಳಸದ 

ಜಗದಲ್ಲೂ ುನ: ಶ್ಾೀ. ಚ್ಂದಾಮ ಸಫು ಕುಂಬರ ಮತ್ುಿ ಶ್ಾೀ. ಫಲಂತ್ 

ಸಫು ಕುಂಬರ ರರು ಕಂದಯ ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಸಹಯದಿಂದ ಣಿಜಾ 

ಬ್ಳ್ಗಳನುು ಬ್ಳ್ದು, ಗೃಹ ನಮಾಸರ್್ೂಂಡಿರುುದನುು ತ್ರುಗ್್ೂಳ್ಳಸ, 

ರ್ನೂನು ರಿೀತಾ ಸೂಕಿ ಕಾಮ ರ್್ ಗ್್ೂಳೊಲು ರ್್ೂೀರಿರ್್.

D.C.Bijapur 05/11/2012 03/12/2012

10

11

9



2099 ಸ್ೂೀಮನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗನಗ್ೌಡ. 

ಬಿರದರ

ಮು. ಪ. ಅಸೆ - 586 118. ಸಂದಗಿ 

ತಲೂೂಕು, ಬಿಜುರ ಜಿಲ್ೂ. 

ಅಜಿಾಮೂಲಕ

29/10/2013 ರಿ.ಸ.ನಂ:134 ವಿಜಯುರ

ಸಂದಗಿ

ದ್ೀರ ಹಿಪರಗಿ

ಅಸೆ

ಅಸೆ ಗ್ಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ:134ರಲ್ಲೂನ 0-34ಗುಂಟ್ ಸಮವನ ಜಗದಲ್ಲೂ 

ಗ್ಾಮಸಾರುಗಳು ಅಕಾಮಗಿ ಒತ್ುಿರಿ ಮಡಿರ್್ೂಂಡಿರುುದನುು 

ತ್ರುಗ್್ೂಳ್ಳಸ, ಸದರಿ ಜಗನುು ಸಾಜನಕ ಉಯೀಗರ್್ೆ 

ಮೀಸಲ್ಲಡಲು ರ್್ೂೀರಿರ್್.

Tahsildar,Sin

dagi Taluk, 

Sindagi.

30/10/2013 30/11/2013

2174 ಕೂಸಯಾ ಯಮನಪ ಹ್ೂಸಮನ

ಅಂಬ್ೀಡೆರನಗರ, 

ಫಸನಬಗ್್ೀಡಿ ತಲೂೂಕು, 

ಬಿಜುರ ಜಿಲ್ೂ. ಅಜಿಾಮೂಲಕ

08/04/2014 ರಿ.ಸ.ನಂ:1009

/ಬಿ

ವಿಜಯುರ

ಫಸನ ಬಗ್್ೀಡಿ

ಫ.ಬಗ್್ೀಡಿ

ಫ-ಬಗ್್ೀಡಿ

ಫಸನಗರ ಫಡಣ್ಯ ರಿ.ಸ.ನಂ:1009/ಬಿ ರಲ್ಲೂನ ಸಾಜನಕ ರಸ್ಿ 

ಜಗದಲ್ಲೂ ಅಕಾಮಗಿ "ಸ್ೀಲಲ ದ್ೀಸಾನ" ನಮಾಸರುುದರಿಂದ 

ಸಾಜನಕರಿಗ್್ ಓಡಡಲು ತ್ೂಂದರ್ಯುಂಟಗುುದರಿಂದ, ಸದರಿ 

ದ್ೀಸಾನನುು ತ್ರುಗ್್ೂಳ್ಳಸ ಸಾಜನಕ ಓಡಟ್ರ್್ೆ ಅನುಕೂಲ 

ಮಡಿರ್್ೂಡಲು ರ್್ೂೀರಿರ್್.

Tahsildar,Bas

vana 

Bagewadi 

Taluk, 

Basvana 

Bagewadi.

09/04/2014 10/05/201413

12



PGC 

No.

Name of 

Informant

Date of 

Reciept

Surve

y No.

District

Taluk

HobliVillage

Subject Department Date of 

Dispatch

Due Date/

Closed date

490 ಕಜ ಮೂಹೀದಿನ್ 

ದೂರವಣಿ 

ಮೂಲಕ 

9019394569

16/02/2010 -------

-----

ಯದಗಿರಿ

ಯದಗಿರಿ

ಯದಗಿರಿ

ಯದಗಿರಿ

ಮುನ್ಸಿಪಲ್  ಉದ್ಾನನ  ಜಮೀನನುು ಒತ್ುುರಿ ಮಡಿ ಶೆಡ್ ಗಳನುು ನ್ಸಮಿಸಿರು ಬಗ್ೆೆ . 

ಸಿ.ಎಂ.ಸಿರರು ಹಕುು ಪತ್ರಗಳನುು ನ್ಸೀಡಲು ಅಧಿಕರ ಇಲಲದಿದದರು ನ್ಸೀಡಿರುತ್ುರೆ.

Tahsildar,Yad

gir Taluk

18/02/2010 11/03/2010

606 ಎಸ್ .ಎಂ. ಸಗರ

ಅಧ್ಾಕ್ಷರು, 

ತ್ಲೂಲಕು ರಂತ್ 

ರೆೈತ್ ಸಂಘ, 

ವಹಪುರ,

ಯದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಲ 

ಅಜಿಿ ಮೂಲಕ 

03/03/2010 - ಯದಗಿರಿ

ವಹಪುರ

ವಹಪುರ

ವಹಪುರ

ವಹಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯ ಸುಮರು 02 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕಿರಿ ಜಮೀನನುು ಶ್ರೀ 

ವರಬಸವೆೀವರ ವಿದ್ಾ ಸಂಸೆೆಗ್ೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಶ್ರೀ ವರಣಬಸಪಪಗ್ೌಡ ದವಿನಪುರ ಅರು ಒತ್ುುರಿ 

ಮಡಿರು ಬಗ್ೆೆ

Tahsildar,Sha

hapur Taluk

03/03/2010 24/03/20102

District Name:ಯಾದಗಿರಿ
ದಿನಂಕ: 22/02/2017

Sl No

1



2115 ಶ್ರೀ. ವಂವುದಿದೀನ್ 

ಎನ್. ಖಲೀಫ್

ಕೆಂಭವಿ, ಸುರಪುರ 

ತ್ಲೂಲಕು, 

ಯದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಲ. 

ಅಜಿಿಮೂಲಕ

18/12/2013 362, 

363/3

ಯದಗಿರಿ

ಸುರಪುರ

ಕೆಂಭವಿ

ಕೆಂಭವಿ

ಕೆಂಭವಿ ಗ್ರಮದ ಸ.ನಂ.:362 ಮತ್ುು 363/3ರಲಲನ ಸಮಶನ ಜಗನುು ಪರಭವಿಗಳದ ಶ್ರೀ. 

ಮಡಿವಳಪಪ ಬಿನ್ ಶಂತ್ೆೀಗ್ೌಡ ಮತ್ುು ಶ್ರೀ. ವಂಕರಗ್ೌಡ ರರು ಅಕರಮವಗಿ ಒತ್ುುರಿ 

ಮಡಿಕೊಂಡು ಸಗುಳಿ ಮಡುತ್ತುರುುದನುು ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಸಿ, ಸದರಿ ಜಮೀನನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು 

ಕೊೀರಿಕೆ.

Tahsildar,Sur

apura Taluk

20/12/2013 20/01/2014

2270 ಶ್ರೀ. ವಂವುದಿದೀನ್ 

ಎನ್. ಖಲೀಫ್

ಕೆಂಭವಿ, ಸುರಪುರ 

ತ್ಲೂಲಕು, 

ಯದಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಲ. 

ಅಜಿಿಮೂಲಕ

17/01/2015 361 ಯದಗಿರಿ

ಸುರಪುರ

ಕೆಂಭವಿ

ಕೆಂಭವಿ

ಕೆಂಭವಿ ಗ್ರಮದ ಸವೆೀಿ ನಂಬರ್  361 ರಲಲ 4.11 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನುು ಕನೂನು ಬಹೀರ 

ಕಬಾ ಮಡಿ ವಣಿಜಾ ಅಂಗಡಿ ಸಲುವಗಿ ಜಗನುು ಶ್ರೀಮತ್ತ ಸಿದದಗಂಗಮಮ, ಶ್ರೀ ನ್ಸಂಗನಗ್ೌಡ, 

ಬಸಂತ್ರಯ, ಹಗೂ ಗ್ರಮ ಪಂಚಯ್ತು ಅಭಿೃದಿಿ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಒತ್ುುರಿ  ಮಡಿಕೊಂಡಿರುುದನುು 

ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಸಲು ಹಗೂ  ಕ.ಭೂ.ಕಬಳಿಕೆ ನ್ಸಷೆೀಧ್ ವಿಧೆೀಯಕ 2011ರ ಅಡಿ ದೂರು ದ್ಖಲಸಿಕೊಂಡು 

ಪರಿಶ್ೀಲಸಿ ಕರಮನುು ತ್ೆಗ್ೆದುಕೊಳಳಬೆೀಕೆಂದು ದೂರು ಅಜಿಿ ಸಲಲಸಿರು ಬಗ್ೆೆ.

D.C.Yadgiri 10/02/2015 03/03/2015

3

4



2355 ಲಂಗನಗ್ೌಡ.ಗು.

ಮಲ್ೆ ಟೀಲ

ಕೆಂಭವಿ ಪಟ್ಟಣ, 

ಸುರಪುರ 

ತ್ಲೂಲಕು, 

ಯಧ್ಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಲ.

07/07/2015 ಯದಗಿರಿ

ಸುರಪುರ

ಕೆಂಭವಿ

ಕೆಂಭವಿ

ಯಧ್ಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಲ. ಸುರಪುರ ತ್ಲೂಲಕು,ಕೆಂಭವಿ  ಪಟ್ಟಣದ ಅಗಸಿಯಲಲರು ಜಡಿ ಹತ್ತುರದ ನಲುು 

ರಸೆುಗಳು ಕೂಡು ೃತ್ುದಲಲರು ಸಿಜನ್ಸಕ ಸರಕರಿ ಕಟೆಟಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಗದಲಲ 

ಅನಧಿಕೃತ್ವಗಿಕಟಟದ ಅಂಗಡಿಯನುು ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಸಲು ಕೊೀರಿ.

D.C.Yadgiri 24/07/2015 10/08/2015

2365 ಶ್ರೀ ತ್ಹೆೀರ 

ಹುಸೆೀನ ಬಿನ್ 

ಇಸಕಸಬ 

ೆೀಶ್ಮಮ

ಕೆಂಭವಿ ಗ್ರಮ, 

ಸುರಪುರ 

ತ್ಲೂಲಕು, 

ಯಧ್ಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಲ.

07/09/2015 407 ಯದಗಿರಿ

ಸುರಪುರ

ಕೆಂಭವಿ

ಕೆಂಭವಿ

ಯಧ್ಗಿರಿ ಜಿಲ್ೆಲ.ಸುರಪುರ ತ್ಲೂಲಕು,  ಕೆಂಭವಿ ಗ್ರಮ ಸವೆಿ ನಂಬರ್ 407ರಲಲ 3-23 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ 

ಜಮೀನು ಖಬರಸುನ ಕನಿಟ್ಕ ಸಕಿರದ ಜಮೀನಗಿದುದ, ಈ ಜಮೀನ್ಸನ ಅತ್ತಕರಮಣ 

ಒತ್ುುರಿಯಗಿರುುದನುು ತ್ೆರುಗ್ೊಳಿಸಿ, ಅಳತ್ೆ ಮಡಿಸಿ ತ್ಂತ್ತಬೆೀಲ ಹಕಿಸಿ ಹಗೂ ಕನಿಟ್ಕ 

ಭೂ ಕಂದ್ಯ ಕಬಳಿಕೆ ನ್ಸಷೆೀಧ್ ವಿದ್ೆೀಯಕ 2011 ರಡಿ ಪರಕರಣ ದ್ಖಲಸಿಕೊಳಳಲು ದೂರು ಅಜಿಿ.

D.C.Yadgiri 07/09/2015 20/09/2015

5
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KARNATAKA PUBLIC LANDS CORPORATION LIMITED, BENGALURU
Files handled by the Accounts & Administration Department
Sl.No   NAME OF THE FILE 

1 VEHICLE FILE KA-01ME-3779
2 BOOKS & JOURNALS
3 ENTITY FEE-CORRESPONDENCE WITH ROC
4 PAPER & PUBLICATION
5 TELEPHONE & TRUNKCALLS
6 ARTICALS OF ASSOCIATION
7 OFFICE EQUIPMENT
8 PURCHASE OF COMPUTERS & LAPTOP
9 INTERCOM

10 OFFICE STATIONERY
11 OFFICE INTRIORS
12 BANK FILE - BANK STATEMENT
13 LEAVE SALARY & PENSION OF DEPUTED OFFICERS
14 COMPUTER MAINTENANCE
15 SALARY FILE OF DEPUTATUIONN EMPLOYEES
16 TRAVEL FILE
17 MEETING EXPENSES
18 FRANKING MACHINE
19 PROFESSIONAL TAX
20 OFFICE VEHICLE KA-04-MH-2186
21 RTI POSTAL ORDERS
22 BSNL INTERNET CONNECTION
23 MAINTENANCE OF OFFICE VEHICLE
24 TDS FILE 
25 REPAIRS & MAINTENANCE OF OFFICE EQUIPMENTS
26 DIGITAL SIGNATURE OF DIRECTORS
27 VEHICLE HIRING 
28 TDS RETURNS
29 LEAVE FILE 
30 SPL D.C.'S FILE
31 PRINTING & STATIONERY
32 GPF,KGID,GIS CHALLAN FILE
33 OPARATION OF BANK A/C INDIAN BANK 
34 FIXED ASSETS REGISTER
35 SALARY & ALLOWANCE OF PROFESSIONAL,
36 PURCHASE OF INDIVIDUAL TALUKS MAPS
37 IMPREST FILE 
38 FESTIVAL ADVANCE 
39 TALLY ACCOUNTING PACKAGE
40 DEPRECIATION FILE
41 APPOINTMNET ON CONTRACT BASIS
42 M/S., UDAYA & CO. 
43 OFFICE VEHICLE INNOVA KA - 02 MJ 8375
44 ALLOTMENT OF BUILDING SPACE TO KPLC
45 MPIC FILE
46 ADVERTISMENT FILE 
47 PRINTING AND STATIONARY 



48 STATIONARY FILE 
49 MEDICAL EXPENDITURE 
50 MISELLANIOUS EXPENSES 
51 SBM TREASURY CHALLENS
52 ADMINISTRATION 
53 PAYMENT OF FUEL CHARGES 
54 OFFICE VEHICLE INNOVA KA05 MS 1900
55 SUBSCRIPTION TO BOOKS & JOURNALS
56 SUPPLY OF DRINKING WATER
57 SALARY FILE OF DEPUTATUIONN EMPLOYEES
58 SALARY FILE OF OUT SOURCE STAFF
59 SALARY FILE OF CONTRACT EMPLOYEES
60 C & AG'S CORRESPONDENCE FILE
61 APPOINTMENT OF STATUTORY AUDITORS
62 SERVICE TAX FILE
63 INCOME TAX FILE
64 TAX AUDIT FILE
65 TDS PAYMENT FILE
66 PAYMENT VOUCHERS OF CHEQUE AND CASH
67 PURCHASE OF SYSTEMS/SERVERS, ETC.,
68 COMPOUNDIUM OF BOARD MEETINGS
69 MONTHLY TAXI HIRING FILE
70 MONTHLY CLAIMS OF KSFC OFFICER BILLS
71 BUDGET FILE
72 GRANTS FILE 
73 UTILISATION CERTIFICATE FILE
74 D C GRANTS FILE
75 N P S FILE
76 NOMINATION OF DIRECTORS TO KPLC BOARD
77 BANK RECONCILIATION FILE
78 TRAVELLING EXPENDITURE
79 PERSONNEL FILES
80 ACCOUNTS FILES



KARNATAKA PUBLIC LANDS CORPORATION LIMITED, BANGALORE
                                Government Land court cases files
Sl.No. File No. Case No. File Open Date
1 KPLC/CR-2/2009-10  (1) WP 25444/2005,

(2)13600/2006 and
(3)23158/2009
((4)C/w.Civil
Apl.No.1303/2008-
SC,
(5)OS 6458/2005)

Dt:30-03-2010

East WPs 1
2 KPLC/LIT/71/2011-12  WP 28552/2010 Dt:15-01-2013 2
3 KPLC/LIT/70/2011-12  WP 16646/2010 Dt:12-12-2012 3
4 KPLC/LIT/.36/2011-12  WP 15120/2011 Dt:19-01-2013 4
5 KPLC/LIT/52/2011-12  WP 15487/2011 Dt:10-01-2013 5
6 KPLC/LIT/69/2011-12  WP 19194/2011

connected with
W.P.19198/2011

Dt:19-01-2013

6
7 KPLC/LIT/23/2012-13  WP.17822/2013 Dt:03-01-2013 7
8 KPLC/LIT/15/2012-13  WP 40721/2010 Dt:05-07-2012 8
9 KPLC/LIT/150/2010-11

KPLC/LIT/139/2010-11
WP 18804/2010,
WP 18953/2010

Dt:07-01-2003,
Dt:07-01-2003  9

10 KPLC/LIT/250/2009-10  RFA 2541/2007 Dt:15-12-2011 10
11 KPLC/LIT/314/10-11  WP 20213/2010

(WA.17971/2011)
Dt:14-06-2011 11

12 KPLC/LIT/313/2010-11  WP 20263/2010
(WA.17972/2011)

Dt:14-06-2011 12
13 KPLC/LIT/4/2015-16  17971/2011 and

17972/2011
Dt:28-07-2015

13
14 KPLC/LIT/10/2012-13  WP 16003/2012 Dt:19-01-2013 14
15 KPLC/LIT/75/13-14 WP.54757/2013  Dt: 03-12-2013 15
16 KPLC/LIT/164/10-11 WP 17868/2010 Dt:22-06-2010 16
17 KPLC/LIT/328/10-11 WP.19545-

19546/2009 and WP
3273/05,
WP.14078/1997 

 Dt: 26-02-2011

17
18 KPLC/LIT/236/09-10  CCC.2326/2011,

OS.686/2011 and
WP 7271/07, 

Dt:17/03/2012

18
19 KPLC/LIT/39/11-12 WP 13361-363/11 Dt:04-06-2011 19



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
20 KPLC/LIT/81/11-12 RSA to be filed

against order
passed in
RFA.127/11

Dt:26-07-2011

20
21 KPLC/Lit/119/2010-11  RFA No.874/2011,

OS.No.2909/2011
Dt. 16-06-2010

21
22 KPLC/LIT/05/2014-15  WP.No.55974-

55976/2013 (KLR-
RES) (Notice recd.
By KPLC to rep.
State, ie.MD, KPLC
Res.No.4)

Dt:22-05-2014

22
23 KPLC/Lit/07/2015-16 R.P.534/2015 and

570-
572/2015(connec-
ted to WP.No.55974-
55976/2013 

 Dt:17-11-2015

23
24 KPLC/LIT/63/2012-13  Appeal No.1153/2012

KAT
Dt:8-2-2013

24
25 KPLC/Lit/06/2012-13  (1) RFA.1954/2012

OS.No.2165/2010-
11) and
(2) RFA.1955/2012
(OS.2166/2010)

Dt. 25-05-2012

25
26 KPLC/Lit/201/2010-11 Revenue Appeal

No.1202/2006
 Dt:10-01-2013

26
27 KPLC/Lit/201/2010-11  Revenue Appeal

No.1203/2006
Dt:10-01-2013

27
28 KPLC/Lit/201/2010-11  Revenue Appeal

No.1204/2006
Dt:10-01-2013

28
29 KPLC/Lit/201/2010-11  Revenue Appeal

No.1205/2006
Dt:10-01-2013

29
30 KPLC/Lit/15/12-13  WP.40698/2012 Dt:05.07.2012 30
31 KPLC/LIT/326/2010-11  WP.28765/2011 Dt:17-02-2011 31
32 KPLC/LIT/101/2010-11

KPLC/Lit/146/2011-12
RFA.410/2013 SLP
CC 1656/2010

Dt:20.12.2012 
32

33 KPLC/LIT/53 / 2012-13
(new file No.KPLC/LIT/
322/2012-13)

Appeal No.976/2009
(KATs)

Dt: 08-01-2013

33



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
34 KPLC/Lit/20/2015-16  WP.3341/2016 Dt: 19-03-2016 East WPs 34
35 Rev. Order No. KPLC/LIT/

143 /2009-10 
WP.4311/ 2010 Dt:29-01-2013

North WPs 1
36 KPLC/LIT/346/2010-11  WP 27833/2010 Dt:22-01-2013 2
37 KPLC/LIT/340/10-11  WP 42019/2011 and

WP 33693/2009 
Dt:15-01-2013

3
38 KPLC/LIT/168/2010-11  WP 36384-

36389/2009
Dt:18-01-2013

4
39 KPLC/LIT/45/11-12  WP.32005-2009 and

32006/2009
C/w.29713-
29716/2009

Dt:29-01-2013

5
40 KPLC/LIT/54/2013-14  WP.32821/2013 Dt:19-09-2013 6
41 KPLC/LIT/285/10-11  WP.No.22876/2000

OS.No.21/1998
Cri.p.5096/2007 

Dt:29-11-2010

7
42 KPLC/LIT/42/11-12  WP.No.18055/2011 Dt:07-06-2011 8
43 KPLC/LIT/107/2013-14  WP.No.18866-

871/2013
Dt:20-03-2014

9
44 KPLC/LIT/56/2011-12  WP.11771/2011 Dt:14-02-2013 10
45 KPLC/LIT/14/2012-13 Rev.Appeal

No.121/2007 KAT
Dt: 29-06-2012

11
46 KPLC/LIT/211/2010-11  WP.14266/2007 Dt:03/09-2010 12
47 KPLC/LIT/17/15-16  W.P.28955/2014 Dt:04-02-2016 13
48 KPLC/Lit/177/2011-12  W.P.3597/2012 Dt:17-03-2012 North WPs 14
49 KPLC/LIT/51/2011-12  WP Nos.2337/12

and 2593/12
(transferred from
Chithappa) 

Dt.15-01-2013

North (Addl)
WPs 1

50 KPLC/LIT/354/2010-11 WP
Nos.24304/2009 to
24306/2009 

Dt:09-01-2013

2
51 KPLC/LIT/289/2010-11  WP 32420/2010  Dt:02.01.2013 3
52 KPLC/LIT/19/2013-14  WP 26154_2013

(428 cases) 
Dt:16.07.2013

4
53 KPLC/LIT/ 165/2011-12   WP 43617/2011 and

43618/2011 
Dt: 29-12-2011 

5
54 KPLC/LIT/147/2011-12  WP 14203/2011 Dt:15-03-2012 6
55 KPLC/LIT/148/2011-12  WP.35109/2011 Dt:18-01-2012 7
56 KPLC/LIT/149/2011-12 WP No.34719/2010  Dt:18-01-2012 8
57 KPLC/LIT/151/2011-12  WP 27576/2011 Dt:18-01-2012 9



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
58 KPLC/LIT/68/2012-13 WP 3794/2013  Dt:25-02-2013 10
59 KPLC/LIT/83/2011-12  WP.10858/2012

Appeal No.981/2014
KAT

Dt:15-01-2013

11
60 KPLC/LIT/56/2012-13  WP 47507/2012 Dt:17-01-2013 12
61 Order

No.KPLC/LIT/65/2012-13 
WP 50253/2012 and
50628-50629/2012

Dt: 16-02-2013

13
62 KPLC/LIT/50/2012  WP No.47753-

55/2012
Dt.13-02-2013

14
63 KPLC/LIT/57/2012-13  WP No.47747-

49/2012
Dt:12-02-2013

15
64 KPLC/LIT/58/2012

KPLC/Lit/3/2013-14
WP 47750-52/2012 Dt:18-01-2013

Dt:17-05-2013
16

65 KPLC/LIT/64/2012-13
KPLC/Lit/2/2013-14 

WP.50251/2012 and
50630-50631/2012

Dt:16-02-2013  

17
66 KPLC/LIT/06/2013-14  (a)WP 17197-

198/2013(LA-
KIADB)
(b)WP.29066/2011
(c) CCC.1747-
1748/2013

Dt:03-06-2013

18
67 KPLC/LIT/06/2013-14  (a) WP.17199-

200/2013(LA-
KIADB), (b)
WP.29060/2011, (c)
CCC.1745-46/2013

Dt:28/4/2012

19
68 KPLC/LIT/06/2013-14  (a)WP.17204-

205/2013(LA-
KIADB), (b)
WP.25793/2011, (c)

CCC.1743/1744/201
3

Dt:28/4/2012

20
69 KPLC/LIT/06/2013-14  (a)WP.17206-

207/2013, (b)
WP.25789/2013,
(c)CCC.1739-
1740/2013

Dt:08/4/2013

21



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
70 KPLC/LIT/06/2013-14  (a)WP.17201-

202/2013, (b)
WP.29084/11 (c)
1737-1738/2013

Dt:08/4/2013

22
71 KPLC/LIT/06/2013-14  (a) WP.17208-

209/2013 (b)
WP.25825/2011(c)
CCC.1741-
1742/2013

Dt:08/4/2013

23
72 KPLC/LIT/48/2013-14  WP.21318/2013 Dt:13-08-2013 24
73 KPLC/LIT/145/2011-12  WP.8941/2012  Dt:09-12-2011 25
74 KPLC/LIT/145/2011-12  WP.8942/2012  Dt:09-12-2011 26
75 KPLC/LIT/145/2011-12  WP.8939/2012 Dt:09-12-2011 27
76 KPLC/LIT/145/2011-12  WP.8938/2012 Dt:09-12-2011 28
77 KPLC/LIT/295/10-11  WP.9815/2013 Dt:15-02-2010 29
78 KPLC/LIT/295/10-11  WP.9814/2013 Dt:15-02-2010 30
79 KPLC/LIT/295/10-11 WP.9810/2013  Dt:15-02-2010 31
80 KPLC/LIT/295/10-11  WP.9811/2013 Dt:15-02-2010 32
81 KPLC/LIT/295/10-11  WP.9812/2013 Dt:15-02-2010 33
82 KPLC/LIT/295/10-11  WP.9813/2013 Dt:15-02-2010 34
83 KPLC/LIT/295/10-11 WP.9816/2013  Dt:15-02-2010 35
84 KPLC/LIT/83/13-14  WP.51023/2013(LA-

KIADB) Related Writ
Petitions are:(1).WP
No.29066/2011:(2)WP No.17197-
198/2013:(3)CCC.1747-
1748/2013)

Dt:26-12-2013

36
85 KPLC/Lit/09/2015-16

(connected to WP.51023/2013)
Date:19-12-2015 37

86 KPLC/LIT/78/2013-14  WP.No.51024/2013(
LA-KIADB) Related writ
petitions:(1)W.P.17199-200/2013,
(2) W.P.29060/2011 and (3)
CCC.1745-1746/2013

Dt:03-12-2013

38
87 KPLC/LIT/10/15-16 WA.1336/2015

(connected to
WP.51024/2013)

Dt: 27-11-2015    

39
88 KPLC/LIT/80/2013-14  WP.No.51025/2013(

LA-KIADB) Related
WP.29058/2011Related writ
petitions(1)W.P.17204-
205/2013(2)W.P.25793/2011(3)
CCC.1743-1744/2013

Dt:04-12-2013

40
89 KPLC/Lit/08/15-16 

(connected to WP.No.51025/2013

)

Dt:01/11/2015/
27.11.15 41



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
90 KPLC/LIT/79/2013-14  WP.No.51026/2013(

LA-KIADB) Related writ
petitions: (1)W.P.17208-209/2013,
(2)   W.P.25825/2011 and (3)
CCC.1741-1742/2013

Dt:03-12-2013

42
91 KPLC/Lit/11/2015-16 

(connected to
WP.No.51026/2013)

Dt: 01-12-2015 43
92 KPLC/LIT/76/2013-14  WP.No.51027/2013(

LA-KIADB) Related writ
petitions: (1)W.P.17201-202/2013,
(2)W.P.29084/2011, (3) CCC.1737-
1738/2013

Dt:03-12-2013

44
93 KPLC/Lit/12/15-16  WA.2013/2014(conn

ected to
W.P.51027/2013)

Dt:27-11-2015

45
94 KPLC/LIT/77/2013-14  WP.No.51028/2013(

LA-KIADB) Related writ
petitions (1) W.P.17206-207/2013,
(2) W.P.25789/2011, (3)
CCC.1739-1740/2013

Dt:03-12-2013

46
95 KPLC/Lit/13/2015-16 WA.1862/2014

(connected to
WP.No.51028/2014)

 Dt: 27-11-2015
47

96 KPLC/LIT/56/2013-14  WP.No.32008/2013 Dt:23-09-2013 48
97 KPLC/LIT/ 172/2011-12 WP.No.32007/2013 Dt:12-09-2013 49
98 KPLC/LIT/94/10-11  WP.No.9187/2009

R.A.No.21/2009
Dt:10-12-2010

50
99 KPLC/LIT/184/10-11 &

KPLC/LIT/185/10-11
WP.12534/2010 &
12535/2010

Dt:27-07-2010
Dt:04-12-2010 51

100 KPLC/LIT/294/10-11  WP.No.38685/2010
& 38734/2010

Dt:14-12-2010
52

101 KPLC/LIT/315&316/10-11 W.P.No.1/2010
connected to OS.No.213/1997 

Dt:05-03-2011
53

102 KPLC/LIT/93/2013-14  CCC (Civil) 17-19 of
2014 

Dt:13-02-2014
54

103 KPLC/LIT/101/2013-14 WP.9486/2014 Dt:13-03-2014 55
104 KPLC/LIT/102/2013-14 WP.9487/2014 Dt:13-03-2014 56
105 KPLC/LIT/100/13-14 WP.6982/2014 Dt:04-03-2014 57
106 KPLC/LIT/236/10-11 (1)RFA.875/2011,

(2)RFA.877/2011
(3)RFA.888/2011

Dt:01-10-2010

58
107 KPLC/LIT/34/10-11  WP.11718/2010 and

(Revenue Appeal
No.539/2012) KAT

Dt:22-04-2010

59
108 KPLC/LIT/237/2010-11  WP 25370/2010 Dt:04-10-2010 60
109 No. KPLC/LIT/18/2014-15 W.P.No.41434/2014

, 
Dt:04-09-2014

61



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
110 No. KPLC/LIT/19/2014-15 W.P.No.41435/2014

, 
Dt:04-09-2014

62
111 No. KPLC/LIT/20/2014-15 W.P.No.41436/2014

, 
Dt:04-09-2014

63
112 No. KPLC/LIT/21/2014-15 W.P.No.41437/2014

, 
Dt:04-09-2014

64
113 No. KPLC/LIT/22/2014-15 W.P.No.41438/2014

, 
Dt:04-09-2014

65
114 KPLC/LIT/26/14-15 W.P.No.18148-53 of

2014
Dt:01-10-2014

66
115 KPLC/LIT/168/2010-11  WP.36384/2009 Dt:18-01-2013 67
116 KPLC/LIT/168/2010-11  WP.36385/2009 Dt:18-01-2013 68
117 KPLC/LIT/168/2010-11  WP.36386/2009 Dt:18-01-2013 69
118 KPLC/LIT/168/2010-11  WP.36387/2009 Dt:18-01-2013 70
119 KPLC/LIT/168/2010-11  WP.36388/2009 Dt:18-01-2013 71
120 KPLC/LIT/168/2010-11  WP.36389/2009 Dt:18-01-2013 72
121 KPLC/Lit/353/2010-11  WP.No.13716/2010 Dt:30.03.2011 73
122 KPLC/LIT/06/2015-16  WP No.36803-

36805/2015
Dt:22-09-2015

North Addl WPs 74
123 KPLC/LIT/287/10-11  W.P.35714/2010 Dt:21-01-2013 South WPs 1
124 KPLC/LIT/291/2010-11  WP 26182/2010 Dt:05-02-2013 2
125 KPLC/LIT/64/2011-12  WP 24783-84/2011 Dt:06-02-2013 3
126 No.KPLC/LIT/248/2009-

10 
RFA 658/2010

W.P.13426/2008 came up for
preliminary hearing on 20-06-2012
SLP in SC

Dt:03-04-2010

4
127 No.KPLC/LIT/127/11-12  WP.8704, 8899 and

8900/2011
Dt:30-01-2013

5
128 No.KPLC/LIT/271/2010-

11 
WP 31113/2010,
WP 31460-
31466/2010, Clubbed
with WA Nos.12/2008 and
WA.33/2008 filed against WP
22819/2005 

Dt:10-11-2010

6
129 KPLC/LIT/32/2012-13  WP.38405-

38436/2012
Dt:01-10-2012

7
130 KPLC/LIT/127/2011-12  WP.37383/2011 Dt:01-02-2013 8
131 KPLC/LIT/175/2011-12  WP 913/2012 Dt:02-02-2013 9
132 KPLC/LIT/69/2-12-13 WP.44452/2012  Dt:26-02-2013 10
133 KPLC/LIT/157/10-11     WP.19919/2010  Dt:03-07-2010 11
134 KPLC/LIT/296/10-11    WP.38734/2010(File

closed)
  Dt:21-03-2011

12
135 KPLC/LIT/82/11-12      WP.No.15153 to

15165/2011
Dt:11-08-2011

13



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
136 KPLC/LIT/46/11-12  WP.13885/2011 Dt:10.11.2011 14
137 KPLC/LIT/59/2011-12 WP.15101/2013  Dt:24-01-2013 15
138 KPLC/LIT/79, 80, 81/10-

11 
1.RFA.680/2008
2.RA.219/1996
3.RA.208/1996 

 Dt:15-05-2010 

16
139 KPLC/LIT/75/2011-12  CCC No.1342/2011 Dt:23-06-2011 17
140 KPLC/LIT/170/11-12  Execution

Petn.15/2012 _
R.A.176/06

Dt:03-02-2011

18
141 KPLC/LIT/182/2012-13  Misc.104/2012

R.A.35/2003 - 
Dt:02-01-2013

19
142 KPLC/LIT/98 /2013-14  WP.38305/2012 Dt:11-09-2014 20
143 KPLC/Lit/207/2009-10 WP.30911/2009 Date:05-04-

2010,12-04-2010,
05-03-2012 21

144 KPLC/LIT/2/15-16  WP.No.21977/2015 Dt:14-07-2015 22
145 KPLC/LIT/3/15-16 WP.23143/2015  Dt:13-07-2015 23
146 KPLC/LIT/44/2011-12  Dt:08-06-2011 24
147 KPLC/Lit/21/13-14 WP.4987/2011

(OS.3595/2007) 
Dt:23-07-2013

25
148 KPLC/CR/16/2010-11 WP 20241/2010,

20339./2010 and
20240/2010

Dt:28-07-2016

South WPs 26
149 KPLC/LIT/139/11-12  WP.No.35270/11 Dt:14-12-2011 Anekal Taluk 1
150 KPLC/Lit/133/10-11  Ka.Ma.Aa.11167/Co

mpl.2009,
c/w.11173/Comp.09

Dt:16-06/2010

2
151 KPLC/LIT/06/2011-12 WP.22337/2005  Dt:21-04-2011 3
152 KPLC/LIT/308/10-11  Filing of writ petition against

the impugned order
Dt:28-12-2010 4

153 KPLC/LIT/29/12-13  RP.No.61/2011 Dt:07-01-2013 5
154 KPLC/LIT/250/10-11  WP.38095/2009 Dt:04-01-2013 6
155 KPLC/Lit/19/2015-16, WP.11085/2016 and

WP.11086/2016
 Dt: 10/21-03-
2016 

7
156 KPLC/09/2012-13  LRF/CR/179-184/75-

76 dated 24-09-
2011

Dt: 18-06-2013/
2-7-2013

Anekal Taluk 8
157 KPLC/Lit/164/2011-12 WP.36811/2011  Dt:07-01-13 Other Districts 1
158 KPLC/Lit/163/2011-12 WP.36781/2011  Dt:07-01-2013 2
159 KPLC/Lit/202/2010-11  WP 80907-

911/2010
Dt:01-10-2010

3



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
160 KPLC/Lit/207/2010-11 WP 43747/2004  Dt:10-12-2010 4
161 KPLC/LIT/47/2011-12  WP.34067/34072/2

010
Dt:16-06-2011

5
162 KPLC/Lit/338/2010-11 (1) WP 25415-

25427/2010, (2)
WP.26472-
26475/2010 and (3)
WP.30790/2010

 Dt:11-01-2013

6
163 KPLC/Lit/359/2011-12 WP.11537/2011  Dt:03-01-2013 7
164 KPLC/Lit/31/2012-13  WP.36124/2012 Dt:15-01-2013 8
165 KPLC/Lit/19/2011-12 WP 23625/2010 Dt:07-05-2011 9
166 No.KPLC/LIT/16/2014-15  WP.28312/2014

(authorisation not
yet uploaded)

Dt:27-08-2014 10
167 No.KPLC/Lit/53/2011-12  Appeal No.413/2011 Dt: 04-07-2011 11
168 No.TF/60/09-10 £ÉÆÃnÃ¸ï

£ÀA.Misc.82/2011
¢£ÁAPÀ.17.12.2011 gÀAvÉ.

Dt:10-01-2012

12
169 KPLC/Lit/03/2016-17  Notice in Form III-A Dt:06-07-2016 13
170 KPLC/Lit/05(1328)/2016-

17,
WP.31173-76/2013  Dt:18-08-2016

Other Districts 14
171 KPLC/Lit/65/2011-12  OS.No.988/2009 Dt. 18-07-2011 East OSs 1
172 KPLC/Lit/66/2011-12  OS.No.16/2010

OS.No.39/2011
Dt. 18-07-2011

2
173 KPLC/Lit/67/2011-12  OS.No.91/2010 Dt. 18-07-2011 3
174 KPLC/Lit/68/2011-12 OS.No.934/2010  Dt. 18-07-2011 4
175 KPLC/Lit/128/2011-12  OS.No.7181/2009 Dt. 16-06-2010 5
176 KPLC/Lit/120/2010-11  OS.No.1096/2006 Dt. 26-06-2011 6
177 KPLC/Lit/117/2010-11  OS.No.3667/2009 Dt. 16-06-2010 7
178 KPLC/Lit/118/2010-11 OS.No.9369/2006  Dt. 16-06-2010 8
179 KPLC/Lit/116/2010-11  OS.No.11252/200

6
Dt. 16-06-2010

9
180 KPLC/Lit/123/2010-11  OS.No.7975/2009 Dt. 16-06-2010 10
181 KPLC/Lit/327/2010-11  OS.No.2572/2010 Dt. 14-02-2011 11
182 KPLC/Lit/144/2011-12  RA.15/2013

OS.No.669/2004 
Dt. 07-12-2011

12
183 KPLC/Lit/138/2011-12  OS.No.26454/201

1
Dt. 26-11-2011

13
184 KPLC/Lit/24/2009-10

(KPLC/ನ್ಯಾ/ಪೂ/ಸಿಆರ್-
24/09-10) 

OS.No.1003/2004  Dt.21-12-2011  

14



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
185 KPLC/Lit/104/2011-12 OS.26883/2010 -

WA Nos.3266-
3268/2010

 Dt. 26-08-2011

15
186 KPLC/Lit/24/2012-13  OS.No1125/2012 Dt. 06-09-2012 16
187 KPLC/Lit/129/2010-11  OS.No.1664/2008 Dt. 24-11-2012 17
188 KPLC/Lit/19/2012-13  OS.No.2682/2010 Dt. 29-08-2012 18
189 KPLC/Lit/126 /2010-11  OS.No.3562/2007 Dt. 24-11-2012 19
190 R.O.No.TF.64/2009-10  OS.No.1401/2009 Dt:30-01-2013 20
191 KPLC/LIT/125/10-11 OS.No.9045/04 Dt:16-06-2010 21
192 KPLC/LIT/229/10-11 /

175/10-11
OS.No. 97/1995  Dt:14-01-2011 22

193 KPLC/LIT/316/10-11 OS.No.3577/04 Dt:20-01-2011 23
194 KPLC/LIT/334/10-11 OS.No. 597/11 Dt:16-03-2011 24
195 .KPLC/LIT/106/11-12 OS.No.4914/11 Dt:13-09-2011 25
196 KPLC/LIT/77/11-12 OS.No.505/2010 Dt:19-09-2011 26
197 KPLC/LIT/123/11-12 OS.No.26451/11o

ne
Dt:03-11-2011 27

198 KPLC/LIT/126/11-12 OS.No.2168/10 Dt:16-11-2011 28
199 KPLC/LIT/141/11-12 OS.No.4812/11 Dt:29-11-2011 29
200 KPLC/LIT/79/11-12 OS.No.312/2010 Dt:29-07-2011 30
201 KPLC/LIT/128A/11-12 OS.No.26452/11tw

o
Dt:26-11-2011 31

202 KPLC/Lit/128/11-12 OS.No.26453/11th
ree

Dt:26-11-2011 32
203 KPLC/Lit/323/10-11  OS.No.2576/10 Dt:10-02-2011 33
204 KPLC/Lit/323/10-11  OS.No.2678/10  Dt: 14-02-2011 34
205 KPLC/Lit/323/10-11  OS.No.2679/10    Dt: 14-02-2011 35
206 KPLC/Lit/323/10-11  OS.No.2680/10    Dt: 14-02-2011 36
207 KPLC/Lit/323/10-11  OS.No.2683/10   Dt: 14-02-2011 37
208 KPLC/Lit/323/10-11  OS.No.7530/10    Dt: 14-02-2011 38
209 KPLC/Lit/323/10-11  OS.No.8533/10    Dt: 14-02-2011 39
210 KPLC/Lit/323/10-11  OS.No.8534/10   Dt: 14-02-2011 40
211 KPLC/Lit/17/11-12 OS.No.944/2009  Dt: 29-04-2011 41
212 KPLC/Lit/17/11-12 OS.No.946/2009   Dt: 29-04-2011 42
213 .KPLC/Lit/21/12-13 RFA 126/2013

OS.No.25232/08   
Dt:13-12-2012

43
214 KPLC/Lit/56/10-11 OS.No.3024/10    Dt: 30-01-2013 44
215 KPLC/Lit/56/10-12 OS.No.7599,

7600,7601,7602,

7603,7604,7605/2
012 (7 cases)

Dt: 30-01-2013

45
216 KPLC/Lit/124/10-11 OS.No.7182/09  Dt:16-06-2010 46
217 KPLC/Lit/127/10-11  OS.No.1487/10     Dt:16-06-2010 47



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
218 KPLC/LIT/130/10-11 OS.No. 1486/10    Dt:12-07-2010 48
219 KPLC/LIT/121/10-11 OS.No.7060/09  Dt:25-03-2011 49
220 KPLC/Lit/67/2013-14  OS.5974/2013 Dt:21-10-2013 50
221 KPLC/LIT/51/2012-13  OS.No.61/2012 Dt. 30-01-2013 51
222 KPLC/LIT/88/09-10 in the

Court of the Prl.Civil
Judge(Sr.Divn.),
Bangalore Rural district,
Bangalore.

Execution
Petn.15/2012 _
R.A.176/06
OS.718/2005

Dt:08-03-2012 

52
223 KPLC/LIT/34/2010-11  OS.No.6604/2005 Dt:01-02-2013 53
224 KPLC/Lit/77/2011-12 OS.967/2010 Dt:26-07-2011 54
225 KPLC/LIT/179/2012-13 OS.686/2001  Dt:18-04-2012 55
226 KPLC/LIT/115/2010-11  OS.No.3541/2009 Dt:16.6.2010 56
227 KPLC/LIT/77/2011-12  OS No.2841/2010 Dt:29-07-2011 57
228 KPLC/LIT/272/2010-11

No.LND/¥ÀÆ/¹Dgï-82/10-
11 

OS No.603/1999 Dt:15-11-2010

58
229 KPLC/LIT/99/2013-14  OS

No.25331/2014
(Case is under progress vide
WP.No.15572/2011 and WP
No.54757/2013, in the High Court.

Dt:26-02-2014.

59
230 KPLC/LIT/49/2012-13  O.S.No.5279/1995

RFA.507/2005
Dt:03-01-2013

60
231 KPLC/Lit/119/2010-11  OS.No.2909/2011

RFA.874/2011
Dt. 16-06-2010

61
232 Spl.DC/EC/CR/135/07-08 O.S.No.25462/200

8
Dt:24-11-2011

East OSs 62
233 KPLC/LIT/214/2010-11 OS.4860/10 Dt:20-09-2010 North OSs 1
234 KPLC/LIT/215/2010-11 OS.4861/10  Dt:20-09-2010 2
235 KPLC/Lit/119/2011-12  OS.4862/10 Dt:12-10-2011    3
236 KPLC/LIT/55/10-11  OS.1112/2007 Dt:05-05-2011  4
237  KPLC/LIT/342/2010-11  OS.7076/2010 Dt:23-03-2011 5
238 KPLC/LIT/76/11-12  OS.5233/2011 Dt:23-07-2011 6
239 KPLC/LIT/107/11-12 OS.26494/2011 Dt:13-09-2011 7
240  KPLC/LIT/177/11-12   OS.4563/2011 Dt:14-10-2011 8
241 KPLC/LIT/118/11-12  OS.4595/2011 Dt:03-04-2012 9
242 KPLC/LIT/115/11-12  OS.5366/2011 Dt: 24-01-2012 10
243 KPLC/LIT/26/12-13 OS.946/2009 Dt: 14-09-2012   11
244 No.KPLC/Lit/37/11-12  OS.8580/2007  Dt: 31-05-2011 North OSs 12



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
245 KPLC/Lit/352/2010-11  OS.No.747/2009 Dt.31-03-2011 North Addl OSs 1
246 KPLC/Lit/349/2010-11  OS.No.1470/07 Dt.31-03-2011 2
247 KPLC/Lit/ 351/2010-11 OS.No.1470/2008  Dt: 31-03-2011 3
248 KPLC/Lit/348/2010-11 O.S.No.959/2010  Dt: 28-03-2011 4
249 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4915/2010 Dt: 31-01-2011 5
250 KPLC/Lit/317/2010-11 OS.No.4916/2010  Dt: 31-01-2011 6
251 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4917/2010 Dt: 31-01-2011 7
252 KPLC/Lit/152-

154/167/2011-12 
OS.No.2242/2007 Dt: 03-01-2012

8
253 KPLC/Lit/152-

154/167/2011-12 
OS.No.2238/2007 Dt: 03-01-2012

9
254 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.6395/2010 Dt: 31-01-2011 10
255 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.6394/2010 Dt: 31-01-2011 11
256 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.6393/2010 Dt: 31-01-2011 12
257 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.6392/2010 Dt: 31-01-2011 13
258 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.6391/2010 Dt: 31-01-2011 14
259 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.6390/2010 Dt: 31-01-2011 15
260 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4658/2010 Dt: 31-01-2011 16
261 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4657/2010 Dt: 31-01-2011 17
262 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4656/2010 Dt: 31-01-2011 18
263 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4655/2010 Dt: 31-01-2011 19
264 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4654/2010 Dt: 31-01-2011 20
265 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4653/2010 Dt: 31-01-2011 21
266 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4652/2010 Dt: 31-01-2011 22
267 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4651/2010 Dt: 31-01-2011 23
268 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4650/2010 Dt: 31-01-2011 24
269 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4920/2010 Dt: 31-01-2011 25
270 KPLC/Lit/317/2010-11 OS.No.4919/2010  Dt: 31-01-2011 26
271 KPLC/Lit/317/2010-11  OS.No.4918/2010 Dt: 31-01-2011 27
272 KPLC/Lit/153/2011-12 OS.No.2208/2007  Dt: 03-01-2012 28
273 KPLC/Lit//247/2010-11  OS.No.2234/2007 Dt: 07-01-2012 29
274 KPLC/LIT/167/10-11  OS.168/2010 Dt:17-07-2010 Ban North Addl

OSs 30
275 KPLC/Lit/16/13-14  LAC.26/12 Dt:01-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:02-09-2013

Ban North Addl
LACs 1



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
276 KPLC/Lit/9/13-14 LAC.31/12/ Dt:13-06-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:02-09-2013

2
277 KPLC/Lit/10/13-14 LAC.33/12 Dt:13-06-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:02-09-2013

3
278 KPLC/Lit/11/13-14  LAC.23/12 Dt:13-06-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:02-09-2013

4
279 KPLC/Lit/15/13-14 LAC.50/12-13 Dt:09-

07-2013 SCJ &
JMFC, Devanahalli
Court

Dt:02-09-2013

5
280 KPLC/Lit/17/13-14 LAC.16/12 Dt:04-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:02-09-2013

6
281 KPLC/Lit/23/13-13  LAC.60/12 Dt:10-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:20-08-2013

7
282 KPLC/Lit/24/13-14  LAC.37/12 Dt:10-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli
Court(Def.No.2)

Dt:20-08-2013

8
283 KPLC/Lit/25/13-14  LAC.41/12 Dt:15-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:20-08-2013

9
284 KPLC/Lit/02/13-14 LAC.36/12 Dt:10-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:20-08-2013

10
285 KPLC/Lit/27/13-14  LAC.25/12 Dt:11-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli
Court(Def.No.20).

Dt:20-08-2013

11



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
286 KPLC/Lit/28/13-14  LAC.27/12 Dt:10-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:20-08-2013

12
287 KPLC/Lit/29/13-14  LAC.24/12 Dt:10-07-

2013SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:20-08-2013

13
288 KPLC/Lit/30-13-14  LAC.19/12 Dt:10-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:20-08-2013

14
289 KPLC/Lit/31/13-14  LAC.17/12 Dt:10-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:20-08-2013

15
290 KPLC/Lit/32/13-14  LAC.14/12 Dt:19-09-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:20-08-2013

16
291 KPLC/Lit/18/2012-13 LAC.14/2011 Dt:18-

08-2012 SCJ &
JMFC, Devanahalli
Court

 Dt:07-08-2012

17
292 KPLC/Lit/50/13-14  LAC.47/12 Dt:22-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:19-09-2013

18
293 KPLC/Lit/51/13-14  LAC.48/12 Dt:17-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:19-09-2013

19
294 KPLC/Lit/52/13-14 LAC.44/12 Dt:22-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

 Dt:19-09-2013

20
295 KPLC/Lit/53/13-14  LAC.51/12 Dt:17-07-

2013 SCJ & JMFC,
Devanahalli Court

Dt:19-09-2013

21



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
296 KPLC/Lit/73/13-14  LAC No.34/12 Dt:01-

10-2014,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:03-12-2013

22
297 KPLC/Lit/74/13-14  LAC No.22/12 Dt:22-

11-2013,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:03-12-2013

23
298 KPLC/Lit/60/2013-14  LAC No.18/12 Dt.27-

08-2013,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:24-09-2013

24
299 KPLC/Lit/61/2013-14  LAC No.21/12

Dt:27-09-2013,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:24-09-2013

25
300 KPLC/Lit/57/2013-14  LAC No.21/12

Dt:21-09-2013,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:24-09-2013

26
301 KPLC/Lit/59/2013-14  LAC No.28/12 Dt:26-

08-
2013,SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:24-09-2013

27
302 KPLC/Lit/58/2013-14  LAC No.43/12 Dt:27-

08-
2013,SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:24-09-2013

28
303 KPLC/Lit/62/2013-14  LAC No.52/12 Dt:05-

09-
2013,SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:24-09-2013

29
304 KPLC/Lit/64/2013-14  LAC No.53/12 Dt:05-

09-2013,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:24-09-2013

30
305 KPLC/Lit/65/2013-14 LAC No.54/12 Dt:28-

09-2013,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

 Dt:24-09-2013

31



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
306 KPLC/Lit/63/2013-14  LAC No.59/12 Dt:05-

09-
2013,SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:24-09-2013

32
307 KPLC/Lit/89/2013-14  LAC No.45/12 Dt:01-

02-2014,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:24-09-2013

33
308 KPLC/Lit/91/13-14  LAC.29/12 Dt:04-01-

2014, SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:01-12-2014

34
309 KPLC/LIT/97/13-14  LAC.31/2013 Dt:13-

02-2014,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:22-02-2014

35
310 KPLC/LIT/94/2013-14  LAC.32/2012 Dt:16-

01-2014,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:15-02-2014

36
311 KPLC/LIT/95/2013-14  LAC.35/2012 Dt:29-

01-2014,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:15-02-2014

37
312 KPLC/LIT/96/2013-14  LAC.40/2012 Dt:29-

01-2014,
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:15-02-2014

38
313 KPLC/LIT/01/2014-15 LAC.24/2013 Dt: 29-

03-2014
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

 Dt:23-04-2014

39
314 KPLC/LIT/02/2014-15 LAC.26/2013

Dt:05/04/2014
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

 Dt:23-04-2014

40
315 KPLC/LIT/03/2014-15  LAC.55/2012

Dt: 24/03/2014
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:23-04-2014

41



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
316 KPLC/LIT/06/2014-15 LAC.28/2013

Dt: 09/04/2014
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

 Dt:6/6/2014

42
317 KPLC/LIT/07/2014-15  LAC.23/2013

Dt: 03/04/2014
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:10-06-2014

43
318 KPLC/LIT/08/14-15 LAC.25/2013

Dt: 03/04/2014
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt:10-06-2014 

44
319 KPLC/LIT/10/14-15 LAC.27/2013

Dt: 10/04/2014
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

Dt: 26-06-2014    

45
320 KPLC/LIT/25/2014-15 LAC.61/2012

Dt: 30-08-2014
SCJ&JMFC,
Devanahalli Court

 Dt:18-09-2014

Ban North Addl
LACs 46

321 KPLC/LIT/141/10-11
KPLC/LIT/55/11-12 

OS.No.763/2007 Dt:07-07-2011
South OSs 1

322 KPLC/LIT/143/10-11
KPLC/LIT/55/11-12 

OS 764/07 Dt:07-07-2011
2

323 KPLC/LIT/142/10-11
KPLC/LIT/55/11-12 

OS 765/07 Dt:07-07-2011
3

324 KPLC/LIT/55/11-12  OS.No.25285/10 Dt:07-07-2011 4
325  KPLC/LIT/55/  11-12 O.S. 25296/10  Dt:07-07-2011 5
326  KPLC/LIT/55/11-12,  O.S. 25297/10 Dt: 7-7-11 6
327  KPLC/LIT/55/11-12, O.S. 25298/10  Dt: 7-7-11 7
328  KPLC/LIT/55/11-12,  O.S. 25299/10 Dt: 7-7-11 8
329  KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25300/10 Dt:07-07-2011 9
330  KPLC/LIT/55/11-12 O.S. 25301/10  Dt:07-07-2011 10
331  KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25302/10 Dt:07-07-2011 11
332  KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25303/10 Dt:07-07-2011 12
333  KPLC/LIT/55/11-12 O.S. 25318/10  Dt:07-07-2011 13
334  KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25319/10 Dt:07-07-2011 14
335 KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25329/10 Dt:07-07-2011 15
336  KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25330/10 Dt:07-07-2011 16
337 KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25331/10 Dt:07-07-2011 17
338  KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25337/10 Dt:07-07-2011 18
339  KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25338/10 Dt:07-07-2011 19



Sl.No. File No. Case No. File Open Date
340 KPLC/LIT/55/11-12 O.S. 25339/10  Dt:07-07-2011 20
341 KPLC/LIT/55/11-12  O.S. 25340/10 Dt:07-07-2011 21
342  KPLC/LIT/108/11-12  O.S. 4325/11  Dt:14-09-2011 22
343  KPLC/LIT/178/11-12  O.S. 1146/01 Dt:26-03-2012 23
344  KPLC/LIT/176/11-12  OS.No.252/2012 Dt:16-01-2013 24
345 KPLC/LIT/61/12-13  O.S. 3031/09 Dt:01-02-2013 25
346 KPLC/LIT/341/10-11  O.S. 1062/05 Dt:02-02-2013 26
347 KPLC/LIT/55/11-12 O.S.276/2009  Dt:07-07-2011 27
348 KPLC/Lit/157/2009-10 OS.885/2009 Dt:10-01-2013 28
349 KPLC/Lit/28/2012-13 OS.5676/2012 Dt:21-09-2012 29
350 KPLC/LIT/001/2009-10  OS.No.350/2009 Dt:20-06-2011 30
351 KPLC/LIT/002/2009-10 OS.No.351/2009 Dt:20-06-2011 31
352 KPLC/LIT/140/2010-11 OS.No.6121/2011 Dt:02-09-2014 32
353 KPLC/LIT/182/2012-13  Misc.104/2012

R.A.35/2003 - 
Dt:02-01-2013

South OSs 33
354 KPLC/Lit/62/12-13 OS.633/12 Dt:23-01-

2013 JMFC, Anekal
taluk

Dt:04-02-2013

Anekal Oss 1
355 KPLC/Lit/75/13-14  OS.849/12  Dt:03-12-2013 2
356 KPLC/Lit/22/13-14 O.S. No.47/13  Dt:24-07-2013

Other Dists OSs 1


